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Na febre dos coretos

 a seco do baú soando vésperas

 com perfume de Alhambra e talco Coty

 o quarto das amas lembro: Rouge Mirúrgia

 noites de sândalo: sandices

 pela janela que em voo eu saltava

 depois que elas saíam 

 sob as anáguas sombreiras

 roçando o toucador onde esqueciam

 manchadas de batom

 as prensas de dobrar pestanas:

 restos nas partidas disparadas

 para a febre dos coretos:

 dias de Cashmere Buquê

 quando a nuvem pó de arroz

 punha neve nas conchas caídas dos sutiãs

 e no chão o recorte nervoso dos pés

 traía meu vaivém:

 glória!

 entre chumaços de cabelos revoados

 pelos vãos dos bobes

 e os grampos que recolhia 

 eram troféus em efígie 

 da ambulação domingueira

 na praça principal:

 ânsia do menino
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Gato

rasante zoom à risca:

decifro um gato

sob as unhas do menino

prévio ao meu temor:

movo-me entre as raias

com cuidado

evito o negro

onde me perco:

não toco o tigrado dorso

nem o riso convexo

olho:

desdobro um tanto a memória

que rumina: mão infante 

o pintou zebrino

em véspera de pulo:

arqueio as setas do bigode

que fremem sobre as tetas

pois é fêmea

e trívio 

como qualquer gato:

mas esse exato

derreteu geleiras
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