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única. pretensão

<dois pontos> </dois pontos>

desenhar com palavras...
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o falo é como as montanhas de sal. Lá ela 

projeta a língua roxa para fora da boca, 

desliza por entre os lábios. 

A/saliva/seca/no/haurir/do/espinhaço. Sal que sai da pele, 

que sai dos poros, dos vácuos, das pernas. Entre o vale uma 

oresta: negra e despudorada. Entre o vale uma pele. Que da 

boca – bacanal – engole montanhas. Salina água da gruta 

úmida dedilhada. Galhos pretos espiralados entre os dentes de 

sal. Do sêmen. Cornucópia. Esquálida trepadeira que esconde 

lá...

...lá onde o músculo ereto do deus lascivo intenciona. Da 

deusa morte

1 suspiro.

Nota muda. Explosão. Jequitibás e seringueiras.

Luas minguantes e lobos mancos. Terra de sal. Saudade 

pungente.

Lá o falo extorque o mineral da gruta nua. Lá onde o vaso 

<forma de chifre> </forma de chifre>

 rasga o véu. 

Lá onde o gozo vira entranha. 
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A carne entorpece pela carne. A carne embevece pela 

carne. Os músculos dos ossos alheios entrelaçados 

em um transe de fantasmas tambores. Tambores 

r a í z e s . E m r o s a s q u e b r a m v i d r o . P a r t o a n a l 

01100001 01101110 01100001 01101100 

leito cósmico via láctea. O elo do grelo entra no grelo. 

Do falo entra no ralo. Haste inóspita de dunas areia. 

Areia que dá nas coxas. Areia que arranha a carne. 

Como a garra da jaguatirica. E arrepia o pelo todo o 

pelo da pele pelo prelo dos olhos. Páginas e páginas 

de gozos fatais. Anais das bananeiras, que viram a 

terra comer. Um vai e vem. Sêmen em núpcias sobre a 

concha. A concha nua sob as asas. A carne que entorse 

a língua no coito. Oito vezes virgem oito vezes 

macho. A carne mulher. A carne travesti. A carne 

cidade. A carne comestível. A carne. Do sexo, nada 

mais que a carne.
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...desconhecia o lugar, porém a dor. Dor de pontada, de 

descrições incoerentes e reticências localizadas. Como 

sinais, em código Morse, alienando minha cabeça. Tortu-

rantes em sua brevidade. Ganhavam voz na algia dos 

meus pensamentos. Sobre meus pés, aquecidos por velhas 

botas, gramas verdes. Rebanhos de ovelhas e capim de 

repasto perdendo o horizonte. Pensei ter visto o fantasma 

de Ariano, mas era só um ovino. A dor a pino me descon-

certava. Eu precisava sair dali. Mas onde eu estava? Se eu 

pudesse acabar com aquela dor. Matar aquela dor. Se eu 

acreditasse em algum deus antigo, mais antigo que o pró-

prio conceito da palavra... Eu poderia sacricar algumas 

daquelas ovelhas. Ruminantes, esquálidas. Arcadas den-

tárias – Arcádias – de sorrisos sem planos dentários. Eu 

seria capaz? A dor continuava a percutir meu crânio com 

alertas de que algo estava errado. Ovelhas. Ariano. Por 

que eu me lembrava do escritor, mas não me lembrava de 

mais nada? Onde eu estava? Obviedade, sarjeta do reti-

cente. Seria Suassuna um deus? Deus da palavra. Da pala-

vra crua, rebuscada + beirando o ufanismo. Mas quem era 
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 eu para falar de Ariano Suassuna? Estava delirando. Deus 

irando. Cercado por pequenas peludas. Ovelhas eram 

pequenos poodles bovinos. Ah, eu estava me entregando 

a dor... Código Morse... Delírio... -.. . .-.. .. .-. .. ----- .-.-.-

Apetite sexual/anelo

Desígnio/libido

///capricho

///sonho

ansiedade arrebata arroubos

interesses rasgam óvulos

alvitres sêmens sufocam em gravatas

/delusão///e/ou///ponto nal.

020 021
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A palavra

lavra

larva

reaprende

transforma

transgura
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Escrevo enquanto

                       cago,

pois é de afagos

que o intestino

                        vive.

MAFAGAFOS

da imaginação.
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Diz-se dos intervalos que têm sulcos. Muito/pouco da 

letra torta que escapa a linha que fere a página. Escrivani-

nha mão sobre a sombra apanha régua d'alheia lição. 1 + 1 

é poesia quando por extenso rabisca o cheiro do ralo bura-

co negro. <insert> ironia </insert>

<br></br> morreu o jovem, 

quando ligou o monitor. 

Touch_screen_ ips_gorila_glass 

tô te seeing

nasceu HORROR

Diz-se

...do verso.
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Era para ser esférico

Mas      nasceu

        Fálico

Eu ** no livro

Eu nu                    livro

também é poesia.
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o prazer é

um trilho

sem trem

um olho

sem boca

fezes

sem alimento

excrementos 

de uma vocalização.
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meus dentes

amolecem

pela ausência

de espírito

o corpo

congela

pela abstinência

de prazer.
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sempre tempestades

entre as folhas

de delicado aço

entre potestades

sempre falhas

deicados laços

sonhamos

entorpecidos

pela

noite.
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Das alturas, abscôndita em seu apartamento luxuoso, 
observava a árvore enquanto o fantasma de seu marido 

introduzia o pênis em seu ânus. Não conseguia parar de 

pensar. Olhar. Concentrar-se. O coito surreal sequer ofus-

cou a imponência daquela árvore às margens da cidade. 

Um tamarindeiro colossal, sustentado por raízes de silen-

ciosos decretos. Empurrou o corpo espectral do cônjuge, 

levantou-se, vestiu um roupão de na seda e aproximou o 

corpo da janela panorâmica. O dia era breu. O fantasma se 

recolheu entre as sombras da sala, de móveis discrimina-

dos pelas dançantes trevas entre o preto e o vermelho. O 

couro e o veludo. O silêncio e os trovões. Volta Jorge – ela 

disse. Arrependida. O fantasma permaneceu nas trevas. 

Ela encarava o tamarindeiro. Entre eles a chuva: uma 

ponte dúbia, muralha quase intransponível. A árvore a 

encarava de volta. Ela sabia disso. Aquele monarca vege-

tal cantava em silêncio para ela. Sussurrava: “atravesse a 

cidade e trepe meu caule”. Ela estava em um transe tão 

profundo, perdida em suas abstrações, que sequer perce-

beu seus impulsos erógenos. – Não ejacule – disse o fan-

tasma.  Ela se masturbava. Interrompeu o movimento e 

ocultou a ereção com o roupão. Olhou para os pés e riu, 

sem graça com o gesto adâmico. Da tentativa frustrada em 

esconder aquele órgão sexual que fazia parte do seu cor-

po, mas não fazia parte da sua alma. E mesmo com os seios 

siliconados, a pele macia, os cabelos compridos e as cur-
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vas femininas, proporcionadas pelo tratamento hormo-

nal, a vírgula entre suas pernas era uma maldição. Um 

deboche falha divina a deturpar sua condição de mulher. 

Caminhou sem jeito, olhou distraidamente, com certo 

desconforto, as sombras que dançavam ao redor. 

Dizem de mim

      dor odor furor clamor

  obstáculo

ô dor!

Dizem de mim

    enlevo boniteza analgesia presteza

espetáculo

eu levo!

042 043
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MUDA

PALAVRA

A

PALAVRA MUDA

MUDA A PALAVRA

MUDRA

AUM

A

UM
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A mulher jucunda espera o pasto

Da boca do homem

Regalo/Ereção                 em horário nobre

Tela plana

Planejada para iludir

O ruminante do sexo

Lexia

Diversão

Apedrejada num rompante

                                                  em horário nobre

euforia

Explosão.
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Sempre que o sol nascia eu me desesperava, pois 

estava certo de que a chama daquele astro deus, 

mesmo na condição de uma estrela anã, era forte 

o suciente para incinerar a minha condição 

impermanente de ser no mundo. As cortinas da 

casa não bastavam. Precisava (necessitava) recor-

rer às trevas do congelador. Eletrodoméstico. 

O�meu� senhor� das� larvas. 

Enquanto (lá fora) as carnes apodreciam sobre a 

mesa da cozinha, eu (me) postergava em um 

transe articialmente gélido.
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Queria ser pássaro

   e morrer triturado nas asas de um avião.

Queria ser lobo

   apregoado às margens da extinção.

Queria ser homem

   pra pedir perdão, 

                por ser arma

e não contestar a mão.
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Despedaça-me

a mão destra que conduz os crânios ocos, inados por 

gravatas de carne.

O povo perde a voz onde a voz mais carece ouvir.

Estilhaça-me,

o rito dessa cruz de ódio e contradição.

O novo perde a vez onde a vez estremece restringir.

 Se a verdade carece de adores,

então essa verdade não passa de patranha.
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variável

innito.

reciclável

amor.
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Centenas de olhos em um buraco na parede. 

Enquanto o demônio cobra dízimo nas igrejas, o 

gato morre atropelado por um mundo que 

nunca o conheceu.
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não preciso de afetos para

descrever os buracos

no asfalto da minha pele.
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Outro dia resolvi passear sobre as carnes de uma 

sociedade perdida. Às margens de pelos pubia-

nos, onde a frase curta é MARÉ ALTA e as ondas 

turvas são buracos de minhoca.
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Minha avó era lha de índios, mas nunca conheceu (ou se 

lembrou de) seus pais. Foi criada por brancos (cristãos 

acima de tudo) que ngiam ser sua família e, no sinônimo, 

eram patrões. “Do quarto para a cozinha, lha da pele 

escura, se aparecer na sala enquanto as visitas ruminam, 

apanha e sofre que nem negro”.
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na escolha entre 

o beijo e o gozo

prevalece o 

cansaço,

a exaustão.

a alegria de

domingo

é dormir

para acordar

Segunda.
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Nuvens carregadas são pessoas. Pessoas carregadas de 

emoções e vendavais. A nau sob as nuvens confunde-se 

com a pedra que intenciona um coração.
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Vida é como areia de 

praia: eternamente 

sob o julgo da maré. 

Vida é beijo salgado 

que se dá com os pés 

no fundo do oceano.
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Onda ondina onde?

A maré baixou:

INFELIZMENTE

o homem também.
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– Quem era aquela?

– Aquilo?

– Oras! A muié com quem ocê tava proseando!

– Aquilo? Aquilo não era mulher não, diacho!

– Então era o quê? Eu vi. Tinha teta, cintura na e tudo.

– Mas era homem.

– Hômi!

– Sim. Daqueles tipos da cidade...

– Da cidade?

– Daqueles que usam a medicina pra virar mulher.

– Virar muié? Então eu tava certo, cabra! Era muié.

– Não. Era homem.

– Ô meu pai! Mas se virou muié, num é mais hômi! Para de 

ser teimoso!

– É homem.

– Que seja!

– O que a muiéhômi queria?

– Tava procurando.

– Procurando o quê?

– O pai.

077
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– E veio de tão longe, da cidade, pra procurar o pai aqui?

– Pois é.

– E quem é o pai da criatura?

– Não sabe o nome. Só sabe que é daqui.

– E como a muiéhômi sabe disso?

– Sabendo, oras! Eu lá sou homem de car de conversa com 

gente estranha da cidade!

– Mas ocê tava.

– Só respondi uma pergunta.

– Qual?

– Um lugar pra pernoitar.

– Ocê mandou a muiéhômi pra pousada da dona Maria?

– Mandei.

– O que era aquilo, dona Ana! A senhora viu?

– Vi sim, Celinha! Minha nossa! Que Nossa Senhora nos 

reze e nos guarde!

– Mas aquilo era homem ou era mulher?

– Saber bem, assim, com certeza, eu não sei. Mas ocê viu? 

Parecia o Pé de Garrafa! Viu aqueles sapatos, naqueles pés 

grandes? As marcas no chão?

– Cruz credo! Nem me fale uma coisa dessas, dona Ana!

– Falo sim! A gente aqui da vila tem que car atenta. Essa 

criatura é coisa da cidade. Gente sem eira nem beira. 

– Ô, suas futriqueiras! Vompará c'as fuzarca que já tá na 

hora da janta. Célia, mulher, já pra dentro encher meu 

bucho!

– Para de impricar, Nicanor! Que a janta já tá na mesa. Sê 

que num entra prá comer logo, que as moscas vão tudo 

avuar na sua comida.

– Deusolivre!

– Mas então, dona Ana. Parece que a mulher foi direta 

pra pousada da Maria.

– Não é muié não!

– É o que então, i de Deus?

– É hômi!

– Hômi?

– Como ocê sabe?

– Um dos velhos da porteira contou!

– Óiprocesvê! É o m dos tempos! Ainda bem que amanhã 

é domingo! É melhor nóis tudo se benzer com o padre.

– Boa noite dona Ana.

– Boa noite, Celinha.
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– Num se esquece de fechar bem as janelas!

– Digo o mesmo!

– Amai-vos uns aos outros.

– Amém.

– Que o Senhor vos acompanhe!

– Ótima missa, padre Cícero!

– Muito obrigado, Enéas. Hoje o pessoal compareceu em 

peso. Fico feliz em ver a casa do Senhor cheia assim.

– É por causa daquilo.

– Daquilo?

– Daquele bissurdo ali no úrtimo banco.

– Enéas, meu lho. Não é uma atitude cristã falar assim das 

pessoas.

– Mas aquilo não é uma pessoa, seu padre. Tá todo mundo 

com medo. Acham que é o tinhoso!

– Enéas!

– Gente como a gente, ou é hômi ou é muié. Aquilo ali nem é 

um nem é outro. É como se fosse um meio termo.

– E como você sabe disso?

– O desenxavido do Nicanor que contou. É só zoiar! “Ele” 

usa saia! 

– Eu também uso saia.

– Mas o senhor usa saia de Deus!

– Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Siga em 

paz, meu lho. E que o Senhor o perdoe por pré-julgar uma 

ovelha do rebanho de Deus. Na casa do Pai, toda criatura é 

 bem-vinda.

– Inté, padre Cícero!

– Vai com Deus, meu lho.

– Com licença, em que posso ajudá-la?

– Desculpe padre. Sei que não sou bem-vinda aqui.

– Não diga isso. Qual é a vossa graça?

– Aos olhos de Deus, me chamo Antônio. Foi assim que 

meus pais me batizaram. Aos olhos da vida, e da minha 

alma, me chamo Valéria.

– Mas como você quer que eu o... ahã... a chame?

– Valéria.
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PEQUENAS LASCAS, em condição liquefata, aspergem a 

superfície de minhas mãos.

O sangue é auente do pranto.

Da dor que salva o incapaz de aclarar as singelezas da 

vida.

Sempiterna alegria,

                 comprazimento,

             deleite, gozo,

         enlevo e mansidão.

Aição salva.

 Eu caminho para a nulidade. Reexo ou afecção. 

Ando por entre pedras úmidas, distensas e vazadas por 

lágrimas telúricas emaranhadas às minhas.

 Não sou de assumir uma coisa por outra.

Impulsionado pelo que fui, sigo adiante, pela inércia do 

que sou – em busca do estremecimento que serei.

Meus pés resvalam pedras chorosas.

Meu pranto seca.

As lascas mergulham a tez das mãos e vestem a seiva 

rubra que alimenta o meu corpo. Sou criatura feita. Mas 
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 dentro, o gérmen criança jamais romperá a crisálida.

Da terra carne.

Sigo adiante.

Os tornozelos rmes.

 Busco o estremecimento.

 Um cemitério de montanhas assovia, silenciosa-

mente, a proximidade de uma lembrança: montanhas 

vazadas por máquinas de corte,

                                                                   Teores de civilida-

de.

 Ferrovias.

 Rodovias.

 Anéis da contaminação. O vislumbre da langui-

dez exterior incomoda. As raízes arranham o peito e se 

esforçam para confundir. Mas (como disse) não assumo 

uma coisa por outra. Sigo adiante. Os pés molhados e nus. 

Procuro por um par de botas, antes de, enm, avançar a 

tênue margem.

 Encontro apenas chinelos díspares na carcaça de 

um carro. O sangue mirrado, entre o aço e o estofado dete-

riorados, é selo real do que o coletivo tirano um dia foi. 

Somente pássaros percutem suas asas sob o céu ou sobre a 

terra, assim como a face mais brilhante do sol. O calçado 

serve para proteger meus pés dos resquícios (resquícios 

contra resquícios). Poderia toma-los por alienígenas, se 

aquele talhe maculado não fosse tão familiar:

O coração bate.

Um pouco de raiva e ansiedade.

                                    Nostalgia.

                Os olhos ardem.

                       Secos.

Encontro-me incapaz de respingar toda materialidade 

emocional. Mesmo assim o coração bate.

 Cruzo a fronteira.

 Prédios violados pelo anacronismo da matéria 

virgem, sêmen da terra. Eu enxergo a cor da solitude man-

chada por grãos de poeira e memórias em forma de ruídos 

mudos. Ando a passos calmos, com medo de arrebentar os 

chinelos. As construções e a indumentária que o coletivo 

costumava a chamar de tecnologia: TUDO MORTO. 

TODO MUERTO. O epitáo de uma vida que eu contestei 

e rejeitei: o incunábulo de uma história registrada muito 

antes da primeira especulação sobre a imprensa. A voz 

glacial do vento conta para mim que o mundo civilizado 
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não existe mais. A praça pública é dos selvagens. Das 

onças, dos tuiuiús, dos macacos e das araras. O cenário é 

álgido, somente cicatrizes não recicláveis.

O coletivo tirano morreu.                 Suicidou-se.

Sou o último, pois comi da radícula matriz.

Criei laços com a Mãe Terra.

Os mesmos laços com os quais estrangulei minha parcela 

pragmática.

 Um vulto.

Cabelos avos escapam pelas sombras entre os prédios.

Não é a crina de um alazão,

muito menos os os de uma teia desfeita

pelo vento ensolarado.

A serenidade dos pombos,

Agora livres de qualquer doença,

                            É feita revoada.

 As bocas desdentadas dos colossos de concreto 

vomitam pássaros.

Esqueço-me dos cuidados

                    com o andar e corro.

 Os chinelos arrebentam.

 O agasalho invernal das águas dos bosques forta-

leceu meus pulmões. As longas danças, caminhadas por 

pântanos e manguezais, atribuíram força e rigidez às 

minhas pernas. Sou onça pintada riscando jaulas de um 

extinto circo. Não me engano. Não postergo. A caçada 

nda quando encurralo a fêmea bípede: mulher.

Ela olha assustada.

As mãos trêmulas,

espalmadas

contra a frívola parede.

Presa pela própria armadilha.

Os olhos dela, 

espelhos verdes,

reetem minha silhueta.

Os lábios ressecados acendem pavor. A surpresa de 

encontrar um congênere. Somos semelhantes anatomica-

mente. Idoneidades leigas. A barba esconde meu sorriso 

de dentes lívidos, porém minhas intenções são regurgita-

das pelos olhos de lince. Aproximo-me. Somos tão seme-

lhantes. Menos nossas almas. A morte costuma vir vestida 

de relva e fungos, fezes de pássaros e unhas de terra. Estou 

tão próximo que posso ouvir o coração acelerado da 

mulher. Um coração de veias e artérias que bombeiam 
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cimento ao invés de sangue. A pele é orgânica, mas, sob os 

fartos seios, próteses de silicone: a negação de uma condi-

ção natural. A busca por aceitação em uma instância 

governada por seres que sempre estiveram em declino. 

Não titubeio. Com as mãos de jaguatirica estrangulo a 

última fêmea da espécie. Nem sempre uma ação tem por 

corolário uma virtude. Ele arrefece sobre meus pés. O 

cadáver em decúbito exões o abdômen. 

A mulher

              carregava

                             uma criança (em gestação).

 A falta de oxigênio e nutrientes dará cabo da 

entropia abortiva. O corpo não servirá nem como adubo, 

pois é impossível ser engolido por um chão de linóleo. São 

os frutos da negação do natural. Os porcos selvagens 

darão cabo da carcaça e as verdadeiras crianças deste 

mundo serão alimentadas. Quando a morte chega, não é 

um Deus que nos espera e sim um coletivo de vermes 

nascidos da própria carne.

Troca equivalente.

Sonho dissidente.

 Com nervos sensíveis, caminho inconformado. 

Agora estou ciente de que o coletivo tirano não está com-

pletamente morto, alguém plantou uma semente naquela 

mulher.

Não sou mais o último.

A pústula é como

um pequeno

espinho envenenado que insiste

em contaminar todo o corpo.

Eu SOU a ruína.
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Aurora encontrou na dor do parto concepção criativa e 

víride. Os passos dela, adejantes sombras sobre os nós da 

terra. A narrativa entre as folhas de lírios, sementes. Auro-

ra, da pele morena, dos cabelos cacheados, das dores 

menstruais, do sangue real. Pernas abertas, arreganhadas 

para o caule nativo, rústico e incrustado na seiva de um 

lençol freático. Entropia de histórias remanescentes. 

Como as ores de pretéritos quase perfeitos. Aurora 

regurgitou pétalas sobre as nódoas dos pântanos. Deitou 

o ventre sobre a água tórrida, molhou o vestido. Inspirou a 

narrativa para dentro dos pulmões de papel e desembru-

lhou cenas.
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Três cenas... ... e um risco de amor.
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Tempo azáfama / preguiça – bom tempo, mas sublimado 

pelo enredo. Amordaçado e rebobinado na impermanên-

cia dos vincos daqueles lábios. De rebordos vermelhos e 

úmidos, eclipsados pelos olhos de garça que mergulha-

vam no lodaçal. Pântano de índios fossilizados e feras 

antropomórcas...  Pantanal. Pantanais. Galinholas 

sintáticas e jacarés doutos delimitavam o espaço terreal. 

Reticências provincianas, donde pisavam os pés dela. Da 

moça forte e insustentável. Rapariga de etecetera e tal. 

Alta para alguns e baixa para outros. Bela para uns e ela 

para outros. Erma peregrina, seios soltos sob os olhos da 

garça. Ela andou, saltitou pedras e eventuais argilas n-

gindo penedos. Procurou por algum norte, mas só topou 

desolação: terra que um dia foi. Afoita e desesperançosa, 

uma síntese de secreções vaginais e frutos maduros. 

Escorregou na secura que sublinhava o atoleiro. Pantanal. 

Charco. Atascal. Brejo, no dizer dos avós. Recuperou o 

equilíbrio. Ali, no limite entre o conhecer e o dessaber, ela 

contemplou um casal de araras. Arara rara. Araras mor-

tas, de trás para frente, apenas ossos vazios e relembran-

ças. Triturou os fósseis e misturou com argila, com os 

dedos costurou um oximoro: vestiu nudez.
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Menos uma... ... e um friso de dor.
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Lenhador de barba farta, sardas ocultas, nariz pequeno e 

arredondado, pelos castanhos e uma vontade voraz de 

colecionar outonos. Outrora um menino de rosto pelado e 

pele imaculada: sonhador que devaneava “serei o sulco 

das estações! ”. Mediador dos germens e folhas secas. O 

lenhador sonhava. Machado em riste, botas vermelhas e 

macacão, cumpria a marcha de poda entre as árvores. 

Urrava “e o mundo vai nascer de novo! “. E o mundo nas-

ceria de novo: puir os sete mares, um só. Porventura, um 

de muitos outros continentes de um tempo já ndo. Lascas 

de verbos e acentos agudos caíam sobre a areia vermelha. 

A veia, centelha rubra. Como uma rubrica na margem de 

corte do uxo narrativo. “Antônio! “ – gritava a mulher do 

lenhador. Antônio virava a cabeça. À sua frente o resto da 

oresta. Às suas costas o outono antecipado por suas 

mãos. Ao invés de folhas, troncos frios e o solo. A casa, de 

pouca madeira e muita pedra, exibia na boca da entrada a 

sua mulher. Uma jovem turva, de poucos verões e muitos 

invernos. A lasca na pele furava nascentes de rios sobre a 

terra. A terra uía encravada nos vãos das unhas como 

cutículas ressecadas do casal. Morada sem lhos, teto de 

aragonita. “Volta, Antônio! ”, a mulher apregoava. “Volta-

rei”, Antônio respondia mas não voltava. Continuava a 

podar. Ferir, esculpir, incentivar, gritar e derrubar árvores 

e mais árvores. Colecionava tostões lenhosos. Lascas do 

menino que germinou o lenhador. Distância de amor era 

espera: de casa, de pedra. Tapera recôndita, anelada pelas 

mãos do lenhador. Antônio! Antônio Anônimo Antônio... 

podava onde ninguém mais cabia.
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Menos duas... ... e um visco de or.
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Ruas vazias, de um (eu) interior. Passos ilegíveis, dois 

pares. Quatro pés, que sustentavam mãos e porções de 

singularidades. Outro lugar. Ventos do Sul, ventos do 

mar. Um outdoor: pessoas não signicadas. O ósculo das 

placas tectônicas, em sincronia pura, derrubou o machado 

em riste e desnudou as vestes nuas. Olhos de dois. Dois 

olhos nela. Dois lábios eles. Violência despudorada, sexu-

al aleivosia encoberta por janelas de ágatas. Carne devo-

rou carne. A mulher do lenhador soçobrou enquanto 

memória, onde a concubina do pântano, de cheiros onça 

piranha tamanduá tuiuiú, triunfou. E o gesto desfez a 

realidade: cou. Nem lágrima, nem doce, nem sentimen-

to, nem forma, nem cor. Ode ao fruto que vicejou no interi-

or da moça. A moça forte e insustentável. Força que se 

converteu em fraqueza, na medida em que o lenhador a 

deixou. Sobraram as memórias das onças, piranhas, 

tamanduás, tuiuiús... sobrou uma criança em suas mãos.
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Menos três... ... e um cisco de ardor.

104 105



Menos três... ... e um cisco de ardor.

104 105



Aurora descobriu no seu parto a dor de sua genetriz. A 

lasca em seu umbigo, ungido sêmen de fragueiro. A pele 

morena, da mãe. Os cabelos cacheados, do pai. As dores 

menstruais, da traição. O sangue real, das pedras. Con-

templando a vida íntima daqueles pedaços soltos de 

rocha, ela decifrou o decorrido. Três cenas: uma mulher, o 

homem e ela. O ventre aquecido pelas águas pantanais. 

Vestido intumescido pela seiva rubra: reuxo entre as 

pernas, que engendravam ágatas, angelitas, citrinos, dolo-

mitas, quartzos, turquesas, saras, âmbares, cristais, 

cornalinas, esmeraldas, rubis, topázios, turmalinas, cora-

ção:
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Cujos interstícios renderam relvas de briótas.
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Maria me acuda!

O fogo dos olhos. Dois olhos no fogo.

Os pés queimavam sola sobre o chão sertanejo. 

De vermelhidão arenosa e pedras costuradas pelo cami-

nho. A la, estirada até o ninho do horizonte, morria onde 

a visão virava miragem. Gente faminta. Gente magérrima. 

Gente do povo. O sol a pino jamais se desgrudava da abó-

bada celeste. E bebia toda água que o céu podia oferecer. A 

la acolhia em seu meio uma lha. Maria. Órfã de mãe e de 

pai. Levada pelo povo, que nem folha pelo vento. Vento 

seco que secava a água do corpo. Salgada que nem o mar 

jamais visto. E que, também, não dava para beber.

Maria nos acuda!

A água dos olhos. Dois olhos de água.

Cantavam para Jesus e Maria. Maria mãe dos 

homens, aquela que deu à luz um lho de Deus. Filho do 

horizonte. Miragem. Do Deus que esqueceu a água para os 

povos daquela região. O ar arranhava a garganta como 

tatu arranhava a terra, mesmo assim o povo cantava. Pre-

valeciam as vozes das mulheres, sonhando um dia serem 
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guerreiras virgens do rio Amazonas. Mas não era só o 

chão que machucava as peles fêmeas. Os homens, com o 

mastro Demiurgo, rasgavam-nas entre as pernas.

A órfã Maria, com olhos virados, tentava não ver. 

Agonizava a queda das amazonas peregrinas.

A jornada continuava.

 As mulheres acentuavam a canção.

 No céu os reis, de penas negras e carecas ácidas, 

observavam. Sede eles não tinham, água pros gostos jere-

bas era sangue. Suco de gente morta. E de bicho também. 

Mas àquela altura só o bicho mais teimoso persistia. Só o 

vivo mais culposo insistia. Difícil era resistir. Daí dos reis 

voarem sobre as cabeças. Cabeças grisalhas, pela falta de 

pão. Cabeças queimadas, pela chama em ascensão.

 Maria caiu. Foi arrastada por uma mão rme e 

calejada. Mão de mulher. Deixou-se arrastar até se apru-

mar. A mão não notou a menina perlada. Puxou mais 

uma vez, com muito mais força. A menina Maria gritou e 

caiu. Rolou ribanceira abaixo. A la de pés descalços 

serpenteava a serra. A serra do pico. Um pico tão alto, mas 

tão alto, que diziam ser a ponta da agulha. A que Deus 

usava para costurar.

 A vida era uma colcha de retalhos. Costurada por 

Ele. Não protegia do frio e nem do calor, da dor e nem da 

fome. Mas protegia da morte. Pelo menos enquanto a 

estação da vida durasse.

 Maria caiu.

Areia nos olhos. Dois olhos de céu.

Os reis mergulharam. Um voo raso, enquanto 

Maria caía.

Quando a queda ndou, Maria gritou. Com o 

pouco de força que restava nos pequenos pulmões, Maria 

gritou. Penas pretas caíram enquanto os monarcas da 

decomposição retornaram para seus tronos celestes. Afu-

gentados pela voz da descendente. Da herdeira dos pés 

que esmagavam serpentes.

Limpou-se da poeira acumulada durante a que-

da. Joelhos e cotovelos sangravam. O estômago puxava a 

pele da barriga para dentro das costelas. Dava a impres-

são, com o vestido branco encardido, de um biscoito de 

vento esfarelado. O sol dançava ao redor da serra. Deixar 

aquele céu, aquele castigo em seca? Jamais. Maria olhou 

para cima. A la continuava a procissão, sempre a subir. 

Almejavam o pico. A ponta da agulha celeste.
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 “Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 

agulha, do que entrar um rico no reino de Deus.” Disse 

uma voz, grave e retumbante. Soava às costas da menina.

Maria girou o corpo sobre os pés e viu um. Um 

“alguma coisa”. Uma coisa qualquer. Uma coisa qualquer 

tenebrosa. Sobrenatural. O tal do diacho. O não vivente do 

lado de lá. Sombreou os olhos com as pequenas mãos e 

inclinou um pouco mais o pescoço para trás. O “coisa” era 

alto. Parecia um cacto ressecado. Parecia uma Cajazeira 

com pele de cobra no lugar das folhas.

“E a riqueza não é medida com bens da terra, 

ouro do chão.” O diacho continuou. “É medida pelo orgu-

lho. Jactância de homem.”

A voz fazia com que os ossos magros, nos como 

os de pássaros, da menina, tremessem como folha seca de 

Caroá. 

“Tenho fome”. Ela disse.

“Fome de quê?”

“Fome de fome”.

“Fome de pão?”

“Fome.”

“Fome de amor?”

 “Fome.”

“Fome de água?”

“Fome.”

A danação em pessoa, o “coisa”, pela primeira 

vez na existência, agachou-se para melhor contemplar 

alguém. Contemplar a menina.

Maria se acuda!

O outro dos olhos. Dois olhos nos outros.

“Se é fome que te aige”. Falou. “Fome não mais 

terá.”
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