
Remar juntos
Carmen Capra

* caderninho verde

2/4/2020
passei a mão no rosto de pele lisa e macia como nunca
ou nunca passei a mão no rosto

3/4/2020
um punhado de perfume
jasmim estrela

4/4/2020
a maçã gala tem 4 sementes
às vezes
uma é seca

eu fui lá fora e vi dois sóis
sem explicação

5/4/2020
não veja eu
olha 
o que digo

o diálogo cortez 
tem na cortesia o que corta 
o dizer da palavra

6/4/2020
o pingo da chuva
só existe sozinho pela algerosa
da vizinha

gargalhada de criança, pipoca estourando, live com parente aos gritos, cortina bordô aberta, 
chão de parquet, homem fazendo apoios
vistas das janelas vizinhas

2020 a cada vez é um número difícil ser escrito

10/4/2020
quando a cordialidade reveste a indiferença e a hostilidade?

Vazer
(va.zer)

v.

vazia, pretérito imperfeito do verbo vazer

13/4/2020



acordar sem sobressalto

desligar os 4 alarmes

mexer nas cortinas

fazer fotos às 10 da manhã

olhar as unhas das mãos e dos pés, os pelos das pernas

saber as quantidades de comida

esquecer de 

dormir quando se dorme

21/4/2020
perdi várias ideias

cortando couve fininha, sinto a testa contraída. pinguei o vinagre e misturei com os dedos. 
sorri. pinguei o azeite e misturei com sorriso. viva.

sem marcadores do tempo, encontrar outros

trabalhar cansa, já disse o Pavese

*









* Cesare Pavese, Trabalhar Cansa

[dOs mares do sul]
O meu primo não fala de viagens já feitas. 
Diz a seco que esteve em tal ponto e em tal outro e volta aos seus motores.

[da Paisagem III]
As imensas campinas se fundem na noite
numa sombra pesada, em que as leiras e as plantas 
se aniquilam: apenas as mãos reconhecem os frutos.
O homem roto, no escuro, parece um roceiro,
mas rapina o quanto pode e os cachorros nem sentem.
Essas terras, à noite, não têm mais patrão, 
só um eco inumano. O suor não importa.
Cada planta transpira de frio na penumbra: não há mais que um só campo, de ninguém e de 
todos.

[da Disciplina]
Os trabalhos, começam na aurora. Mas nós começamos
um pouco antes da aurora a encontrarmos nós mesmos
nas pessoas que vão pela rua. Depois de cada qual,
a cruzar pelos raros passantes, se lembra
de estar só e com sono – deliram
entre si, mas sabendo que o dia abrirá seus olhos.

A manhã, quando vem, nos encontra aturdidos,
a mirar o trabalho que agora começa.
Não estamos mais sós e ninguém tem mais sono
e pensamos com calma as ideias do dia 
até darmos um riso. No sol que retorna
todos nós confiamos. No entanto, às vezes,
uma ideia – um esgar – nos atinge de golpe
e voltamos a ver como antes do sol.
Clara assiste a cidade aos trabalhos e esgares. 
Nada pode abalar a manhã. Tudo pode
ocorrer, só nos basta elevar a cabeça 
do trabalho e olhar. Os rapazes vadios,
em idade inativa, caminham na rua
e alguns até correm. As folhas dos parques
lançam sombras na estrada e só falta o gramado
entre as casas, que assistem, imóveis. E muitos
sobre as margens do rio se despem ao sol.
A cidade nos deixa elevar a cabeça
e pensar, mas sabendo que após baixaremos.


