
 



signo 

 

você é como um texto e uma costura. escrito aqui, tatuagem e linha. 

passei o dia hoje tentando reaprender a viver depois do que me deu; nas mãos em 

concha não sei segurar o seu peso e o da sua distância cosmológica, esotérica, 

melancólica tropicália. todas las armas são buenas? te apedrejaria na noite com 

um poema meu, mas não quero que te machuques. e agora? essa pergunta mais que 

estúpida não me deixa lugar onde abandonar o que você me deu. é como um 

incômodo volume debaixo do travesseiro, no canto do prato de comer o almoço, 

embaçando a faixa de pedestres, um cisco, uma cãibra, a falta de uma palavra. 

passei todas essas horas esperando algo que fagocitasse tudo numa massa amorfa 

mole o bastante pra se desfazer, mas você não é matéria que se desfaz fácil. 

você é presença no seu estado puro, a - local, sem tempo, só presença. 

ocupação. mesmo se nada é de você, é como se a sua figura restasse numa cadeira 

do canto da imagem do pensamento, os olhos muito nos olhos, a mão a refletir. o 

que você me deu não tem destino, nome, questão, hermenêutica. apenas é no 

sentido mais neutro do ser, sem semióticas, epistemas, arcabouços teóricos, 

fortuna crítica. o que você me deu não cabe em lugar. assim como você, é um 

perfume e uma corrente, uma lei e uma anarquia, uma terra e uma cerca. hoje tem 

sido o dia de estar forte e atento. ser pós-moderno e nunca abandonar nietzsche 

(claro). hoje, não preciso da tranqüilidade de um trono, de um médico, da 

morta-análise, da travessia, de dar fim ao cárcere infinito. o tempo, é como se 

eu me batesse com ele, pessoa que me perdoe. o abandono que eu não cultivei: 

defeito e desespero de insegurança e carência. e guardo muito bem, ao contrário 

dos fascismos do feng-shui e de toda a superstição ocidental, guardo e não 

renovo, ressinto, rumino; repare: nada disso é seu e você lendo talvez nada te 

toque particularmente... mas escrevo enquanto você, nas suas distâncias, se 

cansa e se esquece. nem imagina, de dentro do devaneio sem linha de tempo (como 

tudo), que existe eu, sem gênero e sem cor, e que a ferroada do escorpião cai 

sempre, sempre sobre seu próprio lombo. 

 

 


