Não dormia nem comia
Pra conseguir o que queria
Mas a pintura só lhe dava
O que os outros não queriam
E de tanto café que engolia
Ninguém o compreendia
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Nem a ele nem aos quadros
Que em desespero pintava
E que tantos recusavam
Por serem de outros princípios
Acharem grotesco e sem regra
A obra que lhes mostrava
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Ao pintor Vincent Van Gogh

Nascia o dia nos campos
Da cama se levantava
E na ténue luz que havia
Seus pincéis arrebatava
Toda a tela estremecia
Se um esboço dizia sim
Outro ralhava que não
Mas às vezes até achava
Que o seu Eu tinha razão
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Manter ao alcance e à vista das crianças e adultos.

IV
Então, perdido, sentava-se
Lembrando-se de certo irmão
E do fundo do velho quarto
Longas cartas lhe escrevia
Expedindo em linhas de fogo
O que no coração lhe ardia

Este folheto contém informação importante para si. Leia-o atentamente.

V

Olhava para os camponeses
Que como ele nada tinham
Colhiam batatas das turfas
Que a pobre gente comia
E vendo-os em roda da mesa
Sob a luz que mal fulgia
Mãos negras como a terra
Deu à luz o que bem queria.

VIDA DE LAGARTIXA
Lagartixa a monte
Não cisma na toca
Deixou de hibernar
É bicho que passa
Onde não há lugar
Corre pelos charcos
Trepa pelas árvores
Em torno se perde
Que ramo a enlaça?
Sonha com a folha
Onde o sol brilhou
Paisagem de vidro
Que dentro afagou
....
Lagartixa Tonta
Pós-Inverno alucinada
Mirando-se ao espelho:
Que belo escaravelho!
....
Lagartixa Eurídice
Embalsamada foi.
Antes fosse trapo
Esquecido no chão.
Despiram-lhe a cauda
Venderam-lhe a alma
Tiraram-lhe o Eu.
Ninguém indagou
Onde estava Orfeu
....
Lagartixa Horribilis
Adormecida
óóóóóóóóó
Sobressaltada acorda
Roda barriga roda pião!
Quem lhe manda engolir
Um pseudo-escorpião?
....
Lagartixa Não-Morre-Nunca
É uma fábula
Depois disto
Não há mais nada...
Abril de 2011

