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Algo foi criado que ninguém antes criou.
Enreduana









Se os grãos de areia falassem, o deserto estaria

cheio de vozes perdidas.  

Mas os grãos são mudos.

Menos eu, o menor grão do mundo.

 .



Os ladrilhos da cidade de Ur falam pelos cotovelos.

Mais que o vento do deserto.

Mais que eu?

Respiram sombras esquecidas.

Foi mesmo uma sombra que trouxe Enreduana até aqui.

Aqui, tão longe de sua cidade.

Será que foi só pra que eu a visse?

Só sei que chegou.

Eu também cheguei.

Não vim carregado no pé de um antílope.

Nem no voo tonto de uma andorinha.

Foi por baixo da areia, um grão entre as escamas

da cobra do deserto.

Eu sei, sou um grão afogado em histórias.

Mas não vou ficar falando de mim.




