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Antinomes
de um rio

nos rios, cortejava o Rio,
o que, sem lembrar, temos dentro.
(Cabral, “Murilo Mendes e os rios”)

1
Ao rio da minha infância ninguém pôde dar,
e nunca teve nome,
seus nomes eram avenida,
como a vida, cruzada
por outras vias,
porém corria cada
metro em barranca definida
pelo trabalho do homem
nem tem como eu um pouso onde parar;
e se hoje me consome
no rio morto ver a vida
doce descer a estrada
parca de dias,
é que está continuada
na morte presumida,
e de morte deliro que ele aduba o mar.

2
Um menino saía todo dia
e topando com tudo ali virava,
como amador que vira a coisa amada,
a coisa ali qualquer que o pressentia,
os cães de rua, homens de rua, os ratos
dentro dos prédios, com ou sem seus ternos,
as meninas de saias e cabelos
coloridos aos berros, os assaltos
do dia a dia, o asfalto, o cimento,
o cachimbo jogado, a vala, o medo,
os pregos entre os dedos na calçada,
as lascas na parede de uma bala
entre casas, essas casas nunca vistas,
um corpo, as manchas de outras listas.

3
Correndo assim escuro lento espesso,
piche cidade adentro, o mesmo cheiro
dos mangues condensado, eu te peço,
rio da minha aldeia, o nome inteiro,
o meu, o teu, valão da vida inteira,
que desce calmo até que inteiro meça
palmo a palmo a avenida e que enfim nessa
anônima passagem de clareira
desconhece barranca não-humana,
rio manso, dejeto destes vivos,
da pinguela em que passo te aceno,
neste curso tão reto, tão ameno,
lugar comum que a minha terra irmana,
dou-me-te o nome novo: morto-vivo.

4
A primeira vez que ouviu um tiro
foi na casa do amigo
e parecia longe o tiro
porque a casa longe que era
era a casa do amigo;
ao se multiplicarem, num clarão,
que bonito, pareciam
fogos de artifício do invisível.
A segunda, bem antes da primeira,
atirando em passarinho,
mirava bem o chumbo,
coisa infantil, erguida ao olho,
e pronto: ali quedavam mortos
os pardais que por muito tempo não veria
noutras terras, as plumas refletidas
ao sol desciam lentas, recusando

o chumbinho em suas veias
numa dança de vento e sangue.
A sétima, metal pesado aos dedos,
parecia a corrente que acorrenta
as maritacas novas no poleiro;
pensou como cantar o rio em sua aldeia,
jurou cantar o rio em sua aldeia.

5
Toda infância é queimada
na beira de algum rio.

6
Árvores rebentavam sob os pés
por baixo, bem abaixo sob o contrapiso
da calçada, estourando velhos canos
entre brotos e sol, esgoto de anos
brecando-as longe, abaixo rebatidas
por entre estratos de cimento, asfalto,
sangue e osso e medula comprimidos
na mó desta cidade.
			
(O que das árvores
correu até os músculos dos pés,
até as veias, os tendões, o que
carregam à garganta dos calados
na chuva fértil e ácida, com seus
pescoços pênseis, dedo ativo,
pausando em pontos de ônibus possíveis?)

Os estilhaços das janelas fazem
no chão esta seara luminosa,
vidro no vidro transplantado, cores
parcas de branco e cinza e chumbo
que adentram sob a pele, que desfolham
os olhos pasmos sob as nuvens; tudo
germina nesta carne, tudo atropela
os ramos dos pulmões em busca de ar,
e ainda assim respiram, nunca param.
(Feito granizo descem procurando
um ninho novo sobre as testas, dando
poros aos corpos perfuráveis, dando
talhos por tudo, desfrutando as plantas
de seus rebentos; e elas crescem outras
entre ferragens e borrachas, outras
carnes de si achando, cernes rachados
da vastidão em torno.)
			

			Mas nasciam
também os prédios e consigo a seiva;
qual, não sabemos, e ela se destila
em lentos tragos; algo ainda espera
(áridas cascas da última caída?)
no mato em nós, na mata que pudera
cobrir as bocas todas deste cerco.
A coisa viva e dúctil nos encerra.

7
E vinhas rompem dos meus dedos
e abelhas repletas de pólen
zunem pesadas nos rebentos
entre pássaros que quase dormem
na claridade fatigada
da tarde, as frutas, folhas, flores
em seus renovos delicadas
de novo ofertam força aos peixes
deste rio que sou e acabam
por renascer no lodo em feixes
de rocha e de metal pesado
como carnagem fina em seixos

traduzida, canalizado
aqui transbordo além da conta
e devorando todo o prado
devolvo vida em vida, ponta
a ponta, em mim o asfalto brilha
de caramujos, mariposas
nublam o dia que cintila
de vagalumes incendiários,
lançando fogo e maresia
nos becos, nas docas, nos carros
que de ferrugem reconcebem
nomes de tudo, em tempo e espaço;
o sol da língua agora desce
aos astros desfazendo o chumbo
em chuva e à chuva aquece

até o vapor dos olhos mudos,
que logo falam e devastam
as cidades, estradas, muros,
e este rio no caos repasta
ossos do amor, porque ele é
tudo que sou e somos, basta
olhar pro morto agora em pé,
basta entrançar na carne dura
do rio, basta abastar o ser
de nada e ao fim boiar na fúria.
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