58.
Carta Extraviada 3

Não é da minha natureza esperar que me deem
liberdade,nãoesperopelopoucoquehádeessencialna
vida.Sendoliberdadeumadelas,eumesmomeconcedo.
Ser livre não me ensinou a amar direito, se por direito
entende-seesteamorpreestabelecido,masmeensinouas
sutilezasdosentimento,que,afinal,éoqueocaracteriza
e o torna pessoal e irreproduzível.Te amo muito, até
quando não percebo.
O amor que eu sinto pode parecer estranho, e é
porissoqueoreconheçocomoamor,poisnãoháamor
universal:não,caríssima.Nãoháumamorinternacional,
assimcomosãoproclamadososcidadãosdomundo.
Cadacidadão,umcoração,eemcadaumdeles,códigos
delicados.Senãoéesteoamorquequeres,nãoqueres
amor,queresromance,estesim,divulgadíssimo.Teamo
muito, e não sinto medo.
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Bela e cega, buscas em mim o que poderias encontraremqualquercanto,emtodocorpo,homense
mulheresaoalcancedeteuslábiosededos,romance:
conhecidooenredo,éfácildesempenhá-lo.Esecasam
os românticos, e fazem filhos e fazem cedo.
Oamorquesintopoderiagerarcasamento,pequenosacertos,distribuiçãodetarefas,maseugostotanto,
inteiro,quenãoqueromeocupardeoutracoisaquenão
sejadevocê,demim,donossosegredo.Teamomuito,
e pouco penso.
Estacartanãochegará,comonãochegarãoaoseu
entendimentoestaspalavrasrisíveis,estesconceitosque
aosoutrossoariamcomodesculpadeaventureiroou
atémesmoplágio,jáquenãoháoriginalidadenaideia,
muitodifundida,porémbastantecensurada.Sereieu
o romântico, o ingênuo? Serei o que quiseres em teu
pensamento,tampoucomeentendo,massinto-melivre
para dizer-te: te amo muito, sem rendimento, aceso,
amorsemformato,alturaoupeso,amorsemconceito,
aceitação,impassíveldejulgamento,aberto,incorreto,
amorquenemsabeseéesteonomedireito,amor,mas
que seja amor. Te amo muito, e subscrevo-me.
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59.
o irritado
não gostaria de estar onde está
pise-lhe o pé e ele vai reagir
como se lhe tivessem amputado um braço
o irritado
explode por qualquer atraso
espirra com muita força
expele a angústia toda
o irritado
não desgosta dos seus pais
não culpa seus filhos
ele não desculpa é a si mesmo
por ter se deixado
resumir
ele se irrita
é por ter sido abreviado
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60.
um iogurte deveria durar para sempre, digo,
deveria durar até que fosse ingerido, assim como um
patê,
umpatêindustrializadodurafechadoatéunsquatros
anos,
que para mim é uma eternidade e, portanto, ele é pra
sempre,
poisnossavontadedecomerumpatênãoresistetanto,
então assim sou eu, a que rejeita prazos de validade,
preferepessoassensíveisqueduremnosporta-retratos,
pessoascomovocê,queresistemenquantofechados,
esãonovosaoseremservidos,jamaishomensperecíveis.
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61.
neste exato momento passa um carro na estrada
eoutronocontrafluxo,umasenhoragrávidatemcólicas
eumhomemcolocamaisumtijolonaparedequeergue
enquanto isso, uma mulher beija um garoto na boca
a mãe do garoto solta um arroto e o padre encerra o
sermão
diante disso, um vigia dorme à tarde, seu filho faz o
dever de casa
eummendigomorredefrio,enemestátãofrioassim
ao menos não para a modelo que fotografa nua na
avenida
e para o fotógrafo que deve alguns dólares para um
agiota
que perdeu numa briga os dois dentes da frente
neste exato momento há gente
que a gente não sente.
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62.
eu,
modo de usar:
pode invadir ou chegar com delicadeza
mas não tão devagar que me faça dormir
nãogritecomigoquetenhoopéssimohábitoderevidar
acordo pela manhã com ótimo humor
mas permita que eu escove os dentes primeiro
toque muito em mim, principalmente nos cabelos
e minta sobre a minha nocauteante beleza
tenha vida própria, me faça sentir saudades
conte umas coisas que me façam rir
mas não conte piadas
nem seja preconceituoso, não perca tempo
cultivando esse tipo de herança dos seus pais
viaje antes de me conhecer, sofra antes de mim
parareconhecer-meumporto,umalberguedajuventude
eu saio em conta, você não gastará muito comigo
acredite nas verdades que digo e nas mentiras
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elas serão raras e sempre por uma boa causa
respeite meu choro, me deixe sozinha
sóvoltequandoeuchamar,enãomeobedeçasempre
que eu também gosto de ser contrariada
(então fique comigo quando eu chorar, combinado)
seja mais forte que eu e menos altruísta
nãosevistatãobem,gostodecamisaspraforadacalça
gostodebraços,gostodepernasemuitodepescoço
reverenciarei tudo em você que estiver a meu gosto
boca, cabelo, os pelos no peito e um joelho esfolado
vocêtemqueseesfolaràsvezes,mesmonasuaidade
leia, escolha seus próprios livros, releia-os
odeie a vida doméstica e os agitos noturnos
sejaumpoucocaseiroeumpoucodavida,nãodeboate
que isso é coisa de gente triste
não seja escravo da televisão, nem xiíta contra
nem escravo meu, nem filho meu, nem meu pai
invente um papel pra você que ainda não tenha sido
preenchido
e o inverta às vezes, me enlouqueça uma vez por mês
masmefaçaumaloucaboa,umaloucaqueachegraça
e tudo que rime com louca: loba, boba, rouca, boca
goste de música e de sexo, goste de um esporte não
muito banal
nãoinventedequerermuitosfilhos,mecarregarpramissa
apresentarsuafamília,issoagentevêdepois,secalhar
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deixeeudirigirseucarro,aquelecarroquevocêadora
quero ver você nervoso, inquieto, olhe para outras
mulheres
tenha amigos e digam muita bobagem juntos
nãomeconteseussegredos,mefaçamassagemnascostas
nãofume,beba,chore,elejaalgumascontravenções,
me rapte
se nada disso funcionar
experimente me amar
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