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# 23:37 #
“E aí, beleza, como tu te chama?”
Assim que começou nossa conversa.
Tirei o olhar do livro do Lezama
que sempre me distrai numa hora des-
sas
e vi tua camiseta do Obama
tua franja retilínea sobre a testa
(na mesa ao lado uma menina que ama
The Clash – no seu botton – me dis-
persa).
Teus olhos parecendo duas chamas
no rosto só um sorriso sem alarde:
tremi como se fosse alguém de fama
e disse “Diego” em tom meio covarde.
Teu piercing no nariz fareja lama,
imaginei. Agora já era tarde.

# 00:08 #
Minha última cerveja e vou embora
(antes de tu chegar era esse o plano)
que foi um dia longo e sem demora
seria outro, outro dia insano.
Na fila do banheiro alguém implora:
“Me dá licença? É que eu tô me mi-
jando”.
Eu digo “Vai em frente” que agora
a pressa já perdi. E o meridiano.
Teu nome ainda não sei e quem me dera
se eu fosse mais falante, menos ilha.

Eu volto, uma garrafa nos espera.
Será que eu sou a presa da armadilha?
Tua voz que me desarma, de sincera:
“Tô a fim de uma sinuca, tu te pilha?”

# 00:53 #
Do bar até a sinuca dez minutos
e quatro flanelinhas por segundo.
As mesas ocupadas, som fajuto
gente jovem demais, o chão imundo.
“O que tu faz da vida? Espera! Eu chuto:
tu é professor.” Eu fiz que não (no fundo
já fui e abandonei). “Sou só um matuto
do verbo. Sou poeta. Alguém sem 
mundo.”
“Poeta? (no olhar tinha supresa)
Por isso esse teu jeito arredio?”
“Talvez” eu disse. Não, era tristeza.
Bebemos (a consciência por um fio)
até que finalmente: a nossa mesa.
“Não sei jogar” eu disse. Tu sorriu.

# 01:39 #
Perdi duas ou três (sou ruim de mira).
Teu celular vibrando o tempo inteiro
na bolsa tu ficava – bota e tira –
até que me avisou: “Vou no banheiro.”
Alguém passou bebendo uma caipira
sem gelo, eu pensei “Esse é guerreiro”
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e ouvi tua voz gritar: “Guri, não pira!”
Olhei, tu já voltava com dinheiro
na mão e disse “Vamos pra minha casa?”
Paguei a nossa mesa e a bebida.
Tu respirava forte (era de asma?)
teus dedos segurando (unhas roídas)
a chave do teu carro, feito brasa:
um “não” era resposta proibida.

# 02:21 #
Depois de uma parada no postinho
da Osvaldo (dois refris e uma sacola
de cevas) nós seguimos o caminho
até tua garagem (a gaiola
do guarda ainda acesa). Em desalinho
de passos e palavras, tu enrola
teu braço esquerdo em mim (como um 
carinho).
Durante o elevador tu cantarola
entre por essa porta agora... A gente
adentra a sala escura, tu me encara
e morde a própria boca. Eu vou em frente.
Tua bolsa vai ao chão, eu sinto a cara
fervendo. Nossos lábios ficam rentes.
Antes de eu hesitar tu diz “Não para.”

# 07:38 #
Amanheceu. Eu fui atrás de um pouco
de água na cozinha com cuidado
nos passos e pensei “Sou convidado
ou sou ladrão?” Os dois, talvez, ou louco.
Na geladeira, fotos e recados
– ginástica faxina comprar choco
ligar pra mãe cabelo dar o troco –
nos ímãs. “Tu tá aqui! (o batom borrado,
a camiseta até o meio das coxas)
Pensei que tu tivesse ido.” Eu digo
“Que nada.” Tu me estende a mão: “Amigos?”
“Amigos” eu respondo como um trouxa.
Tu abre uma gaveta, eu precavido
engulo em seco. E tu, um comprimido.




