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Teatro dos Sonhos
Paráfrases do mundo interrogam as estrelas
Quando planejam em si um vôo largo
Entre as áspides claras se conceituam os nódulos
Pontos fortuitos como
Sentinelas do mundo
Pulsando ali entre o escrever a necessidade
Plausível de um ser entre
Vocábulos pronunciados como causas
Profundas perpassam a camada
Hipodérmica e do seu traço
Se recompõe como laço,a voz de um
Teatro matizes conjugais de um poeta
O amor se fossiliza nas têmporas
Invadindo a retina
Consternando o papel , objeto
Inativo na mais ditosa viagem entre as
Distâncias que ladeiam a mim
O ser, o fora , o dentro
Sobre as insígnias do mundo
Ventilam no ar , com perfume adocicado
A sua imaginação frutífera forma
Alicersada na multiplicidade
Cultural do homem como pé , centro
Nordeste em si profícuo assento da primeira
Miscigenação brasileira , sobre o rigor de um
Não aguerrido no processo de conquista
Pulverizam consecutivas alteridades,
multifacetadas na consciência popular que
Aglutina a vida em fecundidade , destituindo o padrão
De sua modulação patriarcal , e hierárquica
Através da prática , das definidas formas concisas
Do ser entre siglas a margem o desenho
Pincela a extinção dos códigos fixos entre a alusão
Do texto na conclave austera , entre a risada
O choro , as tecidas solicitações do coro
Arquitetado em cena como por vir
Inquirido deleite do público em
Gesto.
Inserido na cultura nordestina
Galgando o movimento armorial a
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Sua esfera noturna como passo
Hospitaleiro de uma gênese que deseja
Se insurgir na história com o acomodado
Descanso da memória em sossego com o
Passado .
Instalados sobre o recanto ébrio , transformam
Interagem com a cultura do mundo
Sem se perder, conclamando um reorganizar
Frutífero que dialoga com o mundo
A partir da incisiva cadência do sopro
Proferido no olhar enfileirado
De um conjunto de homens na placidez
Do garbo, a força , na dialógica do viço
O senso do coletivo que abraça o sujeito como
Amplitude distendendo a rotina sobre o augúrio da tradição
No lugar de origem a terra, no flamejo da pauta o sertanejo
No lugar do passado um presente contínuo vivendo o agora
Como pensar o ontem sem retrocesso simplesmente :vanguarda
Filtrada nos pastos antigos.
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