
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



PRETO & BRANCO 

Escuridão. São grossos e pretos os 

galhos que brotam da noite. Preta, a 

noite se acumula macia na própria 

carne escura onde o que é sombra 

afunda, torna-se também inexorável 

parte escura. Olhos brilhantes de breu 

escorrem do que é preto, reluzem a 

não-luz, refletem o eco quente que se 

desdobra em mais sombras. É preto-

latejante o desejo que abre seu olho 

profundo, perigoso e quase molhado de 

azul; porque do olho que se abre, olho 

que é todo negrume do buraco que 

engole os sonhos do universo, este 

olho do desejo é úmido, úmido de azul. 

Azul quase negro, azul que queima, o 

azul das pálpebras fechadas de terror, 

um azul exangue. O preto do corpo de 

uma amora rompida à sombra, violada 



por dentes negros de fome, o preto vai 

inchando na direção de seu limite, 

onde há um farrapo de luz, um susto! 

Sobre a amoreira cravejada de olhos 

negros, de escleras mastigadas pelo 

peso de pontiagudas trevas, desliza 

uma nuvem. A nuvem não é preta; a 

nuvem é cinza. O olho do desejo teme 

ser engolido pelo farrapo de luz – o 

cinza é uma ameaça, o cinza é um vulto 

que adeja, o cinza é um grito do medo 

escuro, o cinza é a velhice da 

escuridão, quando os tons negros se 

enrugam, permitindo o toque da luz, 

permitindo que a textura lisa do sonho 

se aperte, enrugada como o mar 

encharcado de lua e de súbito beijado 

pelo vento! O que é negro se alarga; 

acendrado, o mundo tem a cor da chuva, 

o canto metálico de uma despedida, de 

chaves de prata abrindo portais 



secretos; o mundo agora cinza é o 

suspiro cristalino, quebrantável, do 

chiaroscuro. Quebra-se! Quebra-se! 

Quebra-se o cinza em mil pedaços 

brilhantes de luz intensa, de luz viva 

e nervosa! Vazam corações desbotados 

através das águas cinzentas da 

solidão; vazam palavras pálidas de 

susto, porque aqui o cinza se 

transforma, o cinza afunda no próprio 

útero, o cinza recende a (a)fetos 

silenciosos. O que pode ser apagado 

escorre de volta para o negror quente 

da misteriosa origem das coisas; o que 

é indelével se agiganta, explode em 

cores de sol, estilhaça-se na brancura 

cremosa do nada. O branco refulge; a 

neve cega; o susto gelado do coração 

desabrocha no céu claro onde um jardim 

lácteo perfuma o ar de branco vigor; 

do jardim chovem copos-de-leite, o 



leite enchendo as mãos em concha, as 

mãos trêmulas deixando pingar no vão 

escuro da vida a polpa dos sentimentos 

crus. Poças de luz cobrem o mundo com 

sua clara cegueira de marfim; poças 

vítreas sobre as quais vibra a 

fragilidade dos sonhos. Aqui o sonho é 

imenso, é aberto, é violável como se 

seus poros translúcidos e seus olhos 

de intenso fulgor fossem grandes 

claraboias para a consciência. O 

branco é redondo em sua intensidade 

disforme; corpo onde se tocam todas as 

cores, o branco é a orgia da vida. 

Claro como um reflexo da manhã boiando 

num lago, claro como um rasgo na 

noite, claro como o espírito sem 

resistência, a brancura cobre a 

superfície das fendas oníricas, que se 

fecham em misterioso nastismo, orando 

por sua salvação. São delicados e 



luminosos os galhos que brotam do dia. 

Deles, um fruto se desprende, rompe-se 

em som de sussurro deixando escorrer 

sua brancura fosca: o sumo da vida. 

Claridade. 

  



  



 


