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“Um poema cresce inseguramente
na confusão da carne.”
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  “Não se preocupe em entender”  – já dizia Clarice Lispector – 
“viver ultrapassa todo entendimento”. Analogamente, a poesia de 
Christian Dancini não necessita ser entendida, pois se baseia 
justamente na desconstrução da lógica do discurso consciente. São 
versos que afloram espontânea e diretamente de um estado de 
afrouxamento da racionalidade forjado pelo descentramento do 
sujeito – ou mesmo por um descuido deliberado da consciência em 
que as fronteiras entre consciente e inconsciente se atenuam, 
permitindo que uma torrente de imagens e símbolos ainda não 
metabolizados pelo aparelho do pensar emerja do tecido 
inconsciente. 

  Para absorvermos a sua escrita precisamos escapar aos limites 
da lógica cartesiana, a qual fragmenta a realidade, transformando-a 
em coisas finitas e mensuráveis. Precisamos nos desprender da 
realidade sensível (que só é capaz de estabelecer relações de 
causalidade) e empreendermos uma jornada em direção à infinitude e 
à multidimensionalidade da mente inconsciente, na qual tudo se 
relaciona numa dimensão atemporal. Precisamos ser capazes de 
capturar tudo ao mesmo tempo e, em seguida, construir uma 
experiência de metarrealidade na qual sentimentos opostos e 
pensamentos contraditórios conseguem conviver num mesmo 
espaço mental. 

 
  Meu primeiro contato com a produção poética de Christian se 
deu em 2014, quando ele me encaminhou o texto Fragmentos de uma 
Aurora (que um pouco mais tarde foi publicado digitalmente pelo 

projeto Livro Livre, coordenado por Iba Mendes). Na época ela tinha 
apenas catorze anos de idade mas me fez lembrar, de imediato, do dito 
freudiano de que o poeta fala, sem saber, aquilo que ele, Freud, 
chegará a concluir após muito estudo e reflexão. Aliás, para o pai da 
Psicanálise, os poetas são profundos conhecedores da alma humana, 
pois são capazes de capturar imagens que pairam sobre o abismo de 
Real que ali subjaz. 

 Manoel de Barros corrobora a mesma visão quando escreve: 
 
 Quem acumula muita informação, 
 perde o condão de 
 advinhar: divinare. 
 Os sabiás divinam. 

 Christian é definitivamente um divinador. Reminiscências, seu 
primeiro livro impresso, é uma espécie de psicografia polifônica e 
policrômica de uma dimensão suprassensorial da realidade psíquica, 
organizada numa poética do inefável que deslumbra o des-saber e 
eleva a língua à dignidade do indizível (usando as palavras de Lacan).    
À medida em que lemos, relemos e ruminamos cada um de seus 
versos, lembramo-nos de que a poesia é necessária, pois viabiliza um 
espaço onde é possível se mover ou, talvez, voar. 

Alucinações do Real

por
 *Eduardo Agni

10
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Agni constrói inusitadas engrenagens sonoras 
alicerçadas nos ritmos tradicionais brasileiros. 

Atualmente radicado  entre a Noruega a Estônia, Agni já 
viveu alguns anos no Nepal e também no Embu das 

Artes, tendo viajado com sua música a mais de 50 países.
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FRAG(mentados) NUMAurora(i)MATERIAL
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(d)umaFRAGILIDADEsensual&(a)temporal
&(con)TEMPORÂNEA

COMumaVOZpoéticaVISCERAL
aumSÓTEMPOfrágil&ÁGIL 

— PURA&(ma)DURA —
dQUEMsabe q(já)SABEmuito
MASqAINDA(se)AVENTURA
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nasMÚLTIPLASpolaridades daVIDA

umaCHAMAinflamada(d)CONSCIÊNCIA
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*Renato Gonda 
é poeta, artista plástico, 

designer e professor.
Formação em letras e artes, 

doutorado em semiótica e linguística geral.
Mas tudo é resultado da poesia... 

É ela que canta e (re)encanta o mundo.

 

Jovem poeta? Sim, ambos: Jovem, e Poeta — e ambos maiúsculos. 
Os textos deste livro foram escritos entre os catorze e os dezenove 
anos. Eduardo Agni me apresentou Christian Dancini em 2021. Esse, na 
Estônia — este, em São Roque — eu, no Embu das Artes. Virtualmente 
nos conhecemos  —  !tempos de pandemia!  —  e o li, e o ouvi. E gostei 
do que li e ouvi. Gostei muito. Mas é muito, muito pouco ainda... Aos 
vinte e um anos, certamente sua poesia crescerá e irá nos envolver e 
surpreender por um longo tempo. A poesia cresce conosco, amadurece 
conosco, e procria. A voz poética christiânica — certamente mais 
profana que christã, ou messiânica — nos abraça, nos enleva, e nos leva 
a um estado de torpor e encantamento. Metáforas se constroem a cada 
verso e transformam nossas certezas em surpresas e sustos e magia. O 
lirismo das imagens, por vezes verborrágico, traz uma hemorragia 
imagética que reconstrói o que conhecemos da linguagem. Se há ecos 
de leituras? Sim, há muitos — e é isso justamente que traz a sensação de 
estar mergulhando em um texto de um autor histórico, literário, 
conhecido, até. Mas não... Sua imersão na leitura, desde os treze anos, 
foi trazendo uma bagagem, tanto lexical quanto formal, permitido que 
esse jovem poeta construísse e reconstruísse sua linguagem com traços 
pessoais, mas com bases sólidas. Ler Christian Dancini, em certos 
momentos, nos tira o fôlego. Ouvi-lo, em seus audiobooks, descongela a 
realidade. Mas, como disse no início, é apenas um início. Um bom início. 
Aonde irá ainda sua poética? Seus temas e lirismo, ora românticos e ora 
surreais e malditos, permanecerão sempre assim? Esperemos novas 
obras. Que venham logo. Mudar é sempre uma opção bem-vinda. Mas 
parar não é permitido. Neste livro, composto de três obras produzidas 
em momentos diferentes, há leves alterações de linguagem. As 
ilustrações são do também poeta, compositor e artista plástico Emerson 
Santana, pontuando com muita harmonia o desenrolar dos temas. Que 
tenham uma agradável e surpreendente leitura. Certamente terão...
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Meus poemas são fragmentos da minha fragilidade. 

Minhas lágrimas se decompõem em forma de palavras, 

rastejando como uma serpente para minha alma, 

gritando vórtices e abismos que só eu posso ouvir. 

Mas eu ainda me escondo na voragem dos olhos, 

em um pequeno buraco, 

quase como um momento de liberdade interior. 

I 

21O Livro da Fragilidade
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Eu sou um céu taciturno, confusões de memórias, 

epifanias de razões e filosofias. 

Eu sou a mistura do ‘muito cedo’e do ‘tarde demais’, 

dos esquecidos e dos delírios, 

dos subjetivos e dos literais: 

Morto, cruel, frio, flácido como nuvens carregadas, 

dilaceradas pelo trovão da noite. 

Eu sou a luz inconstante das estrelas imortais. 

III 

22 23O Livro da FragilidadeChristian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS

Porque tudo em mim é feito de uma fragilidade efêmera. 

i o,Se hoje se  o que é uma estrela em um céu taciturn  

ntem não sabia se era o abismo dos céus que me contemplava, o

u se era eu quem contemplava o abismo dos céus. o

Mas eu nunca soube diferenciar a angústia da felicidade 

de uma ressaca dos olhos matinais por uma noite pacífica de sono, 

orque em mim há desejos p cintilantes...

Por desejar , seus olhos ao meu lado na eternidade

ão consigo descansar neste jazigo oscilante de almas perdidas. n

Mas ainda há em mim um coração descompassado e esquecido, 

m coração frágil, de um material fino e delicado, u

ue trespassa os limites do mundo e do universo, q

omo um raio matinal de sol que rasga minha janela. c

Em mim, tudo é feito de uma fragilidade transluzente,  e anormal. passageira
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Eu sou a mistura do ‘muito cedo’e do ‘tarde demais’, 

dos esquecidos e dos delírios, 

dos subjetivos e dos literais: 

Morto, cruel, frio, flácido como nuvens carregadas, 

dilaceradas pelo trovão da noite. 

Eu sou a luz inconstante das estrelas imortais. 
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Tudo dorme no calmo sono da noite. 

Turvas mentes descansam em chamas, 

queimando no jazigo da vida. 

E o mistério continua mistério, 

escondido na leveza do infinito. 

Um rápido movimento, e tudo se acaba... 

Plana, a calma beleza da lua invencível, 

e toda fragilidade emerge do mundo 

e se encontra com meu corpo mortal.

Um rápido movimento, e tudo se acaba... 

O crepúsculo das estrelas se eleva 

no diurno céu dos meus olhos. 

Eu me acabo em um rápido movimento 

e, como um ébrio mortal, aguerrido, 

me desvaneço ao som do vento, 

como se nunca tivesse existido.   

V 
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Delicados passos que carregam seu corpo, 

divinos pés que flutuam em meu céu

que, às vezes, caem em diagonal em meu coração, 

deslizando pelo meu abismo mais profundo... 

Nossas almas híbridas, confusas, mas tênues, 

se misturam com o amanhecer do universo. 

Me ame! Diurna, invencível, eterna, 

bela inefável... Me ame como luz. 

Delicado é o som do meu coração ébrio 

que bate tão somente enquanto o seu bater. 

E, enquanto a paz reina na ascensão do amanhecer, 

grita em meu peito a voracidade da alma. 
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A fragilidade fulgura através da humanidade: 

Sua luz ofuscante vibra em cada coração ardente...

Devia eu fingir ser algo que não sou? 

Algo real, tênue, normal, estúpido, belo e capaz? 

Algo que não tem medo de se saber humano? 

Devia eu ter medo desse resplandecer inebriante? 

Devia eu temer o horizonte que vaga no silêncio, 

ou mesmo o silêncio que vaga no horizonte? 

A luz que queima meus olhos ofusca a realidade, 

onde deixei a minha última parte humana.

Por que larguei tudo em troca dessa triste liberdade? 

VII 
Encaro sua sombra, despida de pudores, estirada ao chão. 

Você sugou toda luz do sol sem saber. 

Deixou um rastro de sua existência e o chamou de sombra: 

Ofuscante reflexo negro do seu corpo ... nu

Cative meus olhos com sua dança imperfeita. 

Quando o sol irrompe dos seus olhos, eu me paraliso, 

como o absurdo perdido no meio das nuvens, 

sem saber de onde vim, por que vim, ou para onde vou. 

Só sei que vou porque me leva, e me leva porque precisa. 

Sei que vim porque rastreei seus passos inefáveis, imortais, 

e com meus olhos taciturnos encarei sua alma indivisa,

que me dizia: “O para sempre, nunca mais”. 

Sem saber de onde vim, por que vim, ou para onde vou,

sigo seus passos como um eus que jamais amou, d

sigo seus passos como tristes anjos submissos, sigo seus passos 

sem saber de onde vim, por que vim, ou para onde vou. 

VI
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Não tenho nome, não tenho cor, não tenho alma. 

Sou apenas um todo vazio, sou apenas o que você vê, 

sou o que você cria, o que tenta entender: 

Um corpo vagando em um delírio, isento de calma, 

perdido pela efêmera e triste melodia da criação. 

Sou cru, sou víscera, sou corpo e veias que pulsam 

pela existência humana: Cada segundo menos humano. 

Eu sou a liberdade coberta de fome e fragilidade. 

IX 
O calmo som da melancolia humana renasce. 

Vestida em nuvens, um pedaço seu se desprende 

e cai em minhas flamejantes e cansadas mãos. 

Arrítmico som que pulsa em suas calmas veias, 

escondidas pela palidez de um novo amanhecer. 

Pulsa meu infinito no seu coração descompassado, 

perdido em confusões de palavras e lágrimas. 

No diurno silêncio do olhar, reinventamos o amor.

Como as asas que se desprenderam de nossa triste dor, 

quero voar pelo infinito, quero a eterna liberdade, 

quero me afogar no seu corpo, despido de fragilidade. 

VIII
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Nascido nos longos braços da , eternidade

imaculado no apogeu da mente humana, 

supondo futuros loucos e impossíveis... 

Emana de mim a luz do inconsciente 

que paira sob o ritmo da luz imortal. 

Sob o calmo vento taciturno, tudo dorme. 

Planando na morte do amanhecer primordial, 

o triste silêncio da madrugada nos deuses... 

Desperdicei uma noite de amor, sexo e vida, 

para entrar nos alpes da fragilidade humana.

Somos tênues, somos vazios, somos veias. 

No mais profundo fundo ecoa a fragilidade 

e, naquela treva-branca, encontrei volúpias 

escondidas no vasto mar da efemeridade. 

XI

Meu delírio floresce como uma rosa 

na escuridão do universo. 

Enterrei minha última visão de  em seu corpo,deus

enquanto planava pelas pradarias do som, pela sinfonia do paraíso. 

Perdi minha vida em seu diurno suspiro de melancolia. 

O que nos resta? Papéis avulsos, rabiscos turvos 

de uma mão que sangra esperança em cada palavra. 

Eu caio em espiral pelo seu coração, cada vez mais profundo 

cada minuto menos humano, cada segundo mais livre. 

Seus olhos... não posso evitar esse louco declive 

que me faz mais vivo e mais frágil a cada segundo. 

X

30 31O Livro da FragilidadeChristian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS



Nascido nos longos braços da , eternidade

imaculado no apogeu da mente humana, 

supondo futuros loucos e impossíveis... 

Emana de mim a luz do inconsciente 

que paira sob o ritmo da luz imortal. 

Sob o calmo vento taciturno, tudo dorme. 

Planando na morte do amanhecer primordial, 

o triste silêncio da madrugada nos deuses... 

Desperdicei uma noite de amor, sexo e vida, 

para entrar nos alpes da fragilidade humana.

Somos tênues, somos vazios, somos veias. 

No mais profundo fundo ecoa a fragilidade 

e, naquela treva-branca, encontrei volúpias 

escondidas no vasto mar da efemeridade. 

XI

Meu delírio floresce como uma rosa 

na escuridão do universo. 

Enterrei minha última visão de  em seu corpo,deus

enquanto planava pelas pradarias do som, pela sinfonia do paraíso. 

Perdi minha vida em seu diurno suspiro de melancolia. 

O que nos resta? Papéis avulsos, rabiscos turvos 

de uma mão que sangra esperança em cada palavra. 

Eu caio em espiral pelo seu coração, cada vez mais profundo 

cada minuto menos humano, cada segundo mais livre. 

Seus olhos... não posso evitar esse louco declive 

que me faz mais vivo e mais frágil a cada segundo. 

X

30 31O Livro da FragilidadeChristian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS



Um eclipse se rompe em sua pele: 

Como uma luz que se perde em um abismo profundo 

e se afasta da superfície dos olhos ... inebriados

Como a camada de nuvens que  envolve te

 queima no pulsar arrítmico do meu coração... e

Como o som distorcido do crepúsculo de nossos corpos, 

perdidos no vasto e líquido céu dos sentidos... 

Me desvaneço em sua pele, uníssono, , celestial. intocável

Em mais um ocaso resplandecente de um frágil animal,  

seu corpo cai, despido de razão, na aurora dos pensamentos.

Crucifique em meu espírito seus últimos lamentos.

XIII

O sono dos deuses, na pele vulnerável das nuvens, 

 sobre a leve cor de todos os seres. paira

Me perco na noite obscurecida pelas luzes da cidade, 

esperando o fogo do sol queimar o amanhecer 

em mais um maçante e eterno deleite de liberdade. 

O vento imortal arranha minha superfície 

e guia meu todo confuso e triste para o paraíso, 

em busca de mais palavras para definir o . indizível

A eternidade, em mais um calmo e frágil suspiro. 

XII

32 33O Livro da FragilidadeChristian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS



Um eclipse se rompe em sua pele: 

Como uma luz que se perde em um abismo profundo 

e se afasta da superfície dos olhos ... inebriados

Como a camada de nuvens que  envolve te

 queima no pulsar arrítmico do meu coração... e

Como o som distorcido do crepúsculo de nossos corpos, 

perdidos no vasto e líquido céu dos sentidos... 

Me desvaneço em sua pele, uníssono, , celestial. intocável

Em mais um ocaso resplandecente de um frágil animal,  

seu corpo cai, despido de razão, na aurora dos pensamentos.

Crucifique em meu espírito seus últimos lamentos.

XIII

O sono dos deuses, na pele vulnerável das nuvens, 

 sobre a leve cor de todos os seres. paira

Me perco na noite obscurecida pelas luzes da cidade, 

esperando o fogo do sol queimar o amanhecer 

em mais um maçante e eterno deleite de liberdade. 

O vento imortal arranha minha superfície 

e guia meu todo confuso e triste para o paraíso, 

em busca de mais palavras para definir o . indizível

A eternidade, em mais um calmo e frágil suspiro. 

XII

32 33O Livro da FragilidadeChristian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS



Inconstantes como o mar, nossos olhares fulguram, arrítmicos, 

na breve sinestesia dos corações perdidos, 

caindo como um corpo em chamas em um crepúsculo resplandecente. 

Sua voracidade acorda o sol, que irrompe dos seus olhos frágeis 

como um rugido profundo, perdido nos vértices mais distantes, 

enquanto seus pés desenham, no zênite do meu as cores do som. ser, 

Resplandeça seu corpo no meu, penetre meu me mate, me ressuscite.ser, 

Recrie o sentido da vida na volúpia inconstante do meu ébrio ser. 

Me perco nas estrelas desenhadas em seu peito: A alvorada do querer. 

XV
Ouço seus passos nus, latentes, entrecortados no som da relva, 

despidos de pele: Lascívia da noite que se rompe em versos. 

Amanhece seu corpo em minha alma, como um amor escondido na selva. 

Irrompe de mim o amor selvagem, carnívoro, que em sua selva se escondia. 

Como se desconhecesse o horizonte e as auroras, de você ele emergia 

e rompia meu crepúsculo com silêncios lascivos e desejos lúgubres, 

como se eclodisse em meu peito o som de todos os pássaros: Abundância. 

Caio em seu corpo: Um vácuo da  que suga meu corpo imperfeito,existência

que paira no firmamento do meu rosto disforme, que dorme em seu peito... 

XVI
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Cintila em seus olhos o gozo da fragilidade humana, 

a metamorfose do desejo e da turva beleza lúgubre que 

cai no declive dos meus olhos: Um reflexo das almas afáveis. 

Sua face, labirinto de peles, templo de carne e ossos frágeis, 

arranha meu peito: Um abismo coberto de som e vasta fúria. 

Seus lábios, orgasmo das flores,  como cegar uma estrela. são

A voracidade do seu toque cessa minha existência etérea.  

Buscar palavras impossíveis, contemplar o infinito diurno, 

se perder na abóbada do absurdo, na intensidade dos momentos,

cessar o tempo, matar crucificar o amar no . deus, cerne da alma

Um ocaso da mente turva que queima por um amor celestial. 

Junto as cinzas dos momentos e as guardo em meu peito, 

etérea deusa abstrata que ainda pulsa em meu final: 

Seu voo flácido e plácido se rompe e se faz, desfeito... 

XVII

E o vento interrompe seu uivo para ouvir a alvorada 

que pulsa nas veias que saltam da sua pálida pupila 

e se chocam com toda melancolia que emerge em minha pele. 

Seu respirar descompassado queima a úlcera da minha alma. 

Vomito pelos olhos a beleza que eclodiu no fim daquela tarde... 

Quando tudo se mistura com os restos de amanhecer em suas veias, 

você paira, flutua, leve luz resplandecente que queima a abóbada, 

e o vento interrompe seu uivo para ouvir seus pés na alvorada. 

XVI
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Cultivo sua luz turva em meu peito. 

Por que repele minha pele enrubescida de calor, 

se tudo que conheço queima em seu ardor? 

E tudo que sinto paira na incerteza dos seus defeitos? 

Seus sorrisos escondem a brevidade dos sentidos: 

Desvarios perdidos em seus turvos lábios. 

Amo seu paradoxo tão exato em mim sustido, 

tão nítidos olhos contidos em frágeis eflúvios.

Odeio te amar com todo meu universo... 

Amo odiar cada segundo consumido ao seu lado, 

como quando me deixa só, com um número e um verso. 

Vejo em cada movimento do tempo um momento apagado.  

Amo em pecado a redenção em nossos corpos: 

O sofrimento mais puro dos sentimentos mais tortos. 

XIX

Minha respiração descontínua cintila, poente... O céu rompe a aurora 

e minha pele tépida ofusca o brilho do amanhecer com pelos e rugas. 

O mar da imperfeição em meus olhos resplandece a fome da alma humana. 

Um púrpuro suspiro exíguo trespassa meus pulmões diurnos: Esperança... 

Todas as cores que dançam no meu céu líquido, visceral e vazio, se rompem 

na eternidade dos momentos esquecidos. Deus canta, deus dança: Amanhece... 

E o mundo abre suas pálpebras frias mais uma vez, para o sol eclodir.  

No silêncio das cores do amanhecer, a luz cinde o firmamento rutilante, 

rompendo a dança da noite e recriando a vida do ser inconstante. 

XVIII
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O mar da imperfeição em meus olhos resplandece a fome da alma humana. 

Um púrpuro suspiro exíguo trespassa meus pulmões diurnos: Esperança... 

Todas as cores que dançam no meu céu líquido, visceral e vazio, se rompem 

na eternidade dos momentos esquecidos. Deus canta, deus dança: Amanhece... 

E o mundo abre suas pálpebras frias mais uma vez, para o sol eclodir.  
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rompendo a dança da noite e recriando a vida do ser inconstante. 
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Alvoradas, suspiros, gemidos, peles plácidas poentes... 

Somos vítimas dos desejos, vítimas de impulsos vazios... 

Esquecemos de olhar o resplandecer diurno das estrelas, 

perdemos o ritmo da vida em nossos pensamentos fúteis. 

O oceano ainda pulsa. Nossa natureza ainda vibra sons. 

Mas tudo se perde em mares  de desejos inconstantes. momentâneos

E o importante se perde no ‘tarde demais’, em vazios cintilantes...

O sol que recria a luz dos seres pulsa no movimento do universo. 

Alcançamos fulminantes nadas constantes, no crepúsculo mais disperso. 

XXI

Os pecados de Deus consomem a existência inexata. 

Os clamores acordam os pássaros no amanhecer do espírito. 

A explosão da bomba, na implosão do desalento. 

A fé fulgura na mente dos desesperados: Nômades da alma. 

Fulgem desejos inconstantes de romper as portas do realidade...

Fulgem auroras artificiais no espírito demasiado humano... 

Vacilantes últimos suspiros rotos das vítimas da existência. 

Pensamentos vaidosos, mas frágeis, mancham a essência. 

XX
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As rachaduras naquela boca seca, 

os contornos abstratos naquela voz abrupta,

imensidão de humanidade, gritos melódicos, 

um pássaro indizível, imortal, em seu peito, 

calado, canta canções de ninar para mim. 

Para onde foram todos os sons? 

Cada segundo é uma história que dança em suas asas. 

O céu contorna seus sentidos inconstantes. 

Sua boca calada é o túmulo da minha existência. 

Baleias encalhadas na minha areia vasta.silentes 

Vasta melancolia, azul e roxa, que expele palavras... 

Se todos os horizontes juntos não são o suficiente, 

o que é? O que é? 

O que é o suficiente? 

Por que sua boca repele o que sua mente diz? 

Por que o impulso é tão reprimido pelo seu coração? 

Meu impulso é meu amor em sua forma mais pura. 

Espiro seu ar, inspiro seu ar.

Me deito e me escondo em suas asas gigantes. 

Salve meu corpo da vastidão do universo. 

Por que nasci? Antes era tudo paz e silêncio. 

Agora tudo é imensidão. 

I
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As luzes loucas luzem a alvorada do ser. 

De mim emana um sol pálido que se funde com o céu. 

Chacais mastigam os restos de deus 

e correm pelo que restou do crepúsculo. 

Ninguém nunca entrou nas profundezas do ser. 

Tudo permanece mistério e dúvida e silêncios, 

que pairam nas estruturas das sombras. 

As luzes loucas luzem luas nas alvoradas de deus. 

De todos os seres transbordam líquidos inefáveis.

O eterno retorno se torna fútil para o espírito. 

O espírito que se esconde no pulsar de cada veia 

emerge no oceano vasto de silêncios inconstantes. 

Vasta memória que sangra em meu coração. 

A sombra da alma é tão visível quanto as nuvens. 

O desabrochar de rosas azuis, na minha mente, 

é o todo que se desfolha no céu dos sons, 

é a existência rasa que se desfaz em relva, 

é o movimento dos céus que palpita momentos, 

é o tempo que finge existir e finge nos matar, 

é o som de cada passo pálido de cada anjo que me assombra, 

é tudo que não existe transcendendo o espírito.

Nada existe.

(Nada que existe é para sempre, nem mesmo o ‘para sempre’.) 

II
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Preciso da vida que reside em seus lábios. 

Preciso me despir da carne em um suicídio. 

O amor é um suicídio? Não, não é. 

Nosso amor é mais: Um pecado carnal 

e um milagre divino dos sentidos, ao mesmo tempo.

Por que tão noiva incandescente? inexpressiva, 

As chamas das suas palavras não ditas me queimam. 

Deus me matou com essa fragilidade intensa. 

Nossos olhos queimam horizontes abstratos, 

mas são queimados pela fome das nuvens 

e nada mais nos resta, senão estas cinzas  silenciosas

que dormem em minhas mãos quentes e frias. 

Toque pela última vez, no ritmo arrítmico do meu coração, 

com seus dedos longos e ásperos,

a loucura controlada de um pássaro sem asas. 

Faça essas visões e sons e sentimentos ruidosos 

pararem de me destruir. A solidão me consome. 

Meu espírito não tem mais voz para gritar 

e clamar por um  que nem existe. deus

Tudo é tão turvo, turvo, turvo... 

Preciso dos contornos da sua voz exata. 

Preciso de tudo que sei que não pode me dar. 

(...) 
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Vozes taciturnas e visões turvas de deus. 

Noite coberta por delírios febris, flamejantes. 

Calafrios que entorpecem a espinha e todo o corpo: 

Qual a verdadeira ordem natural das coisas? 

A morte fala e ruge nas estrelas sombrios vórtices 

e Chopin cobre o crepúsculo em um céu absurdo. 

Minha respiração é débil, seca e fria. Constante mar de espinhos 

cinde o sangue nos orvalhos: A selva de espíritos diurnos. 

A música despe a mente de razão e a cobre de nuvens. 

As luzes da noite são a subversão dos sentidos humanos:

Por que é tão difícil encontrar a beleza? 

O que fizemos do mundo? Palpita febre no sangue humano 

e melodias malignas e cancerígenas. O sofrimento canta. 

Eu gostaria de um pouco de silêncio no momento... Sim... 

Seria maravilhoso poder ouvir um pássaro queimar sua alma, 

pois, junto com ele, meus tímpanos queimariam, como nenhum outro ser,  

e resplandeceriam universos e movimentos neste celeste silêncio. 

A febre aumenta e o delírio me ascende ao deus verdadeiro: Eu!

 Chopin está nos levando à loucura e é lá que dorme deus. Shhhh...

III
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Despir os sentidos de devaneios abstratos, 

ncontrar o inconstante constante em todo e ser, 

rrar memórias metafísicas em palavras turvas... u

É o brilho das nuvens que se apaga, 

ão vórtices vorazes que rasgam meu peito, s

é o frenesi do amanhecer nos olhos do espírito, 

é a tábula rasa, as batidas mudas dos corações, 

é a chama do pulso que ainda pulsa sem pensar, 

é o som das balas penetrando corpos frágeis, 

são ocasos constantes de números insignificantes, 

a dobra das ondas e a crista dos montes, 

é tudo que disseram que não devia ser, 

é o ser, o não-ser e o que há entre eles, 

é o momento entre o dia e a noite, 

o crepúsculo do todo que se desdobra, 

o coração que se nega a bombear alma, 

o material, o real, o irreal e o que há entre eles, 

é tudo o que somos e o que não somos, 

caminhos que deixamos de percorrer

e que agora se desfazem na memória flamejante.

São todas as rosas que desabrocham no pulsar da morte. 

É alfa e ômega. 
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Eu nunca fui um anjo...

Me sento no vórtice da tarde, 

embriagado de vinho. 

Todos me pareciam tão indiferentes... 

Me pareceu que, por um breve momento, 

eu quase consegui desaparecer, desvanecer, 

completamente, completamente... 

Recosto minha cabeça na parede, debaixo 

das janelas de vidros transparentes 

que refletiam o entardecer nos olhos 

de todos que se sentavam nos extremos 

daquela sala de aula... 

Uma náusea emerge à superfície do meu esôfago 

como um fogo que meu espírito prende. 

Quando me sento no chão turvo e fecho meus olhos, 

vejo o vórtice da existência em eflúvios. 

A escuridão é uma vertigem e 

o crepúsculo rompe o tempo. 
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Parando o mar com um pedaço de sol, 

deslizando na chuva as mãos inconstantes, 

te entrego um pôr do sol, um girassol 

que toca seus pés, um pouco relutante... 

 

Cantando as canções das estrelas brilhantes, 

túrgido brilho de vórtices vorazes 

que se esconde em sombras: Taciturnas frases 

agora distantes... Mas nunca é tarde

para relembrar o som do coração 

e não mais deixar de segurar sua mão 

e seguir o mar, e navegar em vão... 

 

De repente você sente cintilar 

um pedaço da aurora, agora a cantar. 

Começando a fraquejar: Adeus, ao mar...
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Seus olhos impeliram esperança 

ara dentro dos meus, p

nquanto me deitava, aos seus pés, e bêbado, 

sses que movimentam seu corpo para a liberdade e

 quando descalços, raspam o concreto ou a relva. e,

Eu ouço o som dos anjos queimando 

m bênçãos inconstantes. e

Por qu , nesta tarde em que você solta minha mão febril, ê

ma lágrima rompe meu rosto? u

Será, porque vi a esperança me deixar de novo? 

Mas agora vejo seus olhos 

 isso é tudo que importae ,

udo que importa... t

Apesar de ,destruído, insano

onsigo forças dos devaneios nostálgicos c

ara rasgar um sorriso na minha face  p :

m vento contra o oceano... U

E eu, à margem do infinito nada, 

e recosto em sua perna plácida m

 sinto suas mãos queimarem meus cabelos e

ela última vez. p
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I
Longe de ser pedra água ou árvore, 
longe de ser vazio, 
coração ou universo. 
Mais longe ainda de ser lágrima, 
vida, morte 
ou um verso, 
sou coração 
que pulsa como um nada dentro do infinito. 
Longe de ser estrela, bela como ela, 
cadente, loira, transparente, 
o tempo avança 
contra a vontade de todos, até mesmo a dele. 
Não há mais tempo 
para derramar lágrimas, para admirar 
a beleza do som do coração, do sol cintilante, 
do pulso que pulsa sem pensar,  
da alma que nunca deixou rastros – ratos taciturnos 
saindo de esgotos podres cercam a cidade:
Tememos, temeremos, morreremos. 
O que corre na velocidade da luz não quer ser visto.
O amor, a dor...
O amor, a dor...
Amar e cair 
Chorar oceanos 
ou chuvas radioativas – e eu caminho 
ao som do delírio do coração. 
Longe de ser pássaro águia ou cobra, sou... 
Triste, sou 
Triste 
como desespero de um morto preso no paradoxo da vida e 
da morte, 
procurando vida 
nos olhos do infinito. 
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Não me olhe. 
Não me olhe nos olhos: 
Eu sou a sombra da escuridão: insignificante, 
insignificante, sou insignificante 
procurando um sentido 
pra vida e pra morte.
Me escondo entre palavras, sílabas, 
letras que sangram,
todas imortais: letras, poesias. 
Quando se tenta escrever ou transpor em palavras o inefável, 
nada tem sentido. 
Ah, loira branca, neve, nuvem, 
sol, estrela, 
para onde vai? Vamos juntos? 
Perseguirei seu horizonte 
com meus olhos de melancolia. 
Ah, loira divina, 
não ponha meu coração em chamas, no declive do falso amor.
Sentir-te tocar, vida/morte, 
neve, nuvem, noiva, nova vida/morte. 
Onda que nasce 
com o vento que bate: 
Quem sou eu sem você? 
Luz que brilha, que cintila 
no coração do céu taciturno... 
Uma saída,
esperança, 
luz que vibra 
palavras e sons, 
luz da minha vida, rios de risos ,
versos em vórtices, 
abismos de olhares. 
Demos asas ao amor, 
Definimos o inefável. 
Em uma palavra, tudo se perde.
Luz que brilha 
no centro do meu universo, nunca se apague, nunca. 
Sentir tua alma no teu , olhar
ouvir teu coração pulsar, 
cada batida, 

fogo que arde 
nos meus ouvidos surdos, 
em minha boca muda que grita. Sentir teu corpo, 
girar com a Terra teus pés, tua boca, 
teus seios,
teus olhos, 
sentir teu corpo, beijar o vento, 
beijar teus lábios – sonho lúcido, realidade – 
Sentir tua alma 
em cada palavra, cada ato falho, cada ato... 
O que o universo 
esconde em você? 
— A melodia da criação, dos homens. 
A cada passo ouço tua alma, 
sem pensar por qu , sem saber por quê. Me guie ê
para o início dos tempos, onde a Terra não era fria e morta... 
Aurora boreal em teus olhos, tua pupila se dilata 
como num sopro ou sussurro de vida, dizendo eu te amo. 
Mas eu sou o pássaro negro da morte 
que paira, plana, 
calmo como a Lua 
pela alma do Universo, com o coração apodrecido 
pela fumaça do amor. 
Chove chuva abstrusa 
em minha alma, sempre. 
Quando há um dilúvio, meus olhos choram 
poesias não escritas. 
Anjo da vida 
de asas queimadas, me diga: 
— Por que existo? 
Passos turvos, turvos,
me levam ao nada em lugar nenhum, 
mas quando cai a noite, eu ruflo minhas asas 
rumo ao coração do universo. 
Ninguém irá me achar aqui, 
não quero ser achado, 
não, não quero que 
mais nenhuma palavra 
pingue de minhas mãos. 
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II
Uiva, uiva o sopro divino no céu 

descompassado do meu coração – uiva, uiva 

a melodia da criação, uiva 

o torpor do amor em meu corpo, uiva 

sem pudor. 

A dança das nuvens no céu dos meus olhos 

se perde no anoitecer: Crepúsculo de vida 

no leve sono dos deuses. 

Crepúsculo em meu coração. Tudo que sei da vida 

é o que as árvores me disseram. 

Dia, vasto dia, 

noite escura triste, 

noite que uiva, noite no vento que sopra 

na madrugada mais fria:  Agonia, agonia...  

Me falta alegria 

nesse excesso de agonia. 

Medo, medo, da morte, por que não? 

Medo da vida, medo,

medo da razão estar certa 

(ou não). 

Mas quem sabe um dia, resolva deus 

nos levar de vez ao infinito, nada existencial. 

Lá seremos felizes

(ou não).

Faça, faça, obedeça, cresça... 

Liberdade, liberdade, onde você se esconde? 

“Nos olhos do amor” diria a liberdade, se pudesse falar. 

Amor é liberdade, morte é amor, vida é sonho, 

delírio de um louco que sabe 

que nada sabe. 

O amor, olhos nos olhos, 

palavras trocadas. O sol radiante 

pousando veemente em seu cabelo, 

aterrissando em seus olhos e pairando em seus seios. 

Ah, resplandecente amor... Olho nos olho, 

bocas unidas, seladas, silentes,

línguas entrelaçadas, mãos, seios, 

mãos, pênis, bunda, boceta, 

gozo, gozo, 

gozo de novo — depois tudo 

vira memória... 

Ah, o amor... Quando não vira memória, cria asas 

e voa para as nuvens 

buscando mais regozijo: Pretensioso amor, humano amor 

dos animais selvagens. 

Delírio da escória, do ignóbil, 

regozijo dos fracos que cedem à carne. O amor só é amor 

se houver contradição. 

Cansei, cansei. Chega desse tudo sistematizado,

produzido e reproduzido por todos.

Cansei, cansei,

cansei de ser humano, cansei de ouvir,

falar, comer, trabalhar, 

sentir, oh  sentir... deus,

Chega desse tudo, triste morto e frio. 

Chega de palavras confusas,

tristes...

Nada pode definir 

o delírio da minha melancolia. 
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III
Quase, quase humano, quase pássaro. 

Livre perdição, quase luz 

de estrela viva, ou morta, ou quase.

Quase fui, quase vou, insípida vida, 

morte, anjo da tentação.

Quase fui, quase vou, quase livre 

do som, do coração, rutilante luz 

que vejo na minha escuridão. Agora me sento 

e espero as asas da morte florescerem... Livre, livre, quase livre! 

Eu ouvi as canções 

dos anjos perdidos 

sussurrando nas nuvens da manhã: 

O que diziam? Não me lembro mais.

Tagarelavam em silêncio 

com as nuvens... 

Choveu.

Lágrimas na escuridão,

no céu taciturno dos meus olhos:

A melodia não pode parar. Vórtices viram vida, quando um pingo 

de lágrima pinga 

no crepúsculo do meu ser. 

Mas aquela pele branca fina, 

delicada camada de vida viva, 

mais que viva, 

luz que trespassou os limites da minha alma apodrecida, aquela pele 

que pude tocar e toquei — era real,

mais que real, era puro, 

pura como a neve, cadente estrela no escuro céu 

dos meus olhos, plana paisagem 

que conforta minha alma... 

Nunca me esqueça!

Vasto, vasto, mais que vasto, 

vasta dor de viver 

com um câncer na alma. Vasto chão,

grama, mar, céu,

véu que envolve minha alma vasta, realidade vasta. 

Olhos, bocas, sons: 

Como acabar sua vida? 

Simplesmente 

pegue o que restou de suas asas 

e voe o mais distante possível, impossível, 

(vasto voo vasto) e se vá... 

Eu te esperarei lá, 

como um deus em chamas. 
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IV
O voo raso da Lua, a dança 

lúbrica das estrelas, o beijo imortal 

do vento no mar, 

o reflexo da alma 

nos olhos do amor, 

lúcida luz que cintila na escuridão 

do meu apodrecido coração, 

pura impura garota, diurna garota, 

aurora dos meus olhos, ascenda sua alma em meu corpo...

Agora me jogo em seu abismo, de propósito, 

como se tivesse asas, como um louco descompassado, ábsono, 

 [triste, inodoro, invisível homem perdido, perdido...

Seu olhar vespertino encontra o meu olhar taciturno — e lá se vai você, 

sua vida se afasta da minha, 

junto com o vento, leve vida 

que já se foi,

virou mais um pássaro da memória,

no tempo imortal. 

V
Nos olhos do tigre, a paz descansa, 

um pássaro voa 

e deixa uma pena cair no asfalto, moldado pelas mãos sujas 

(demasiado humano) mas em sua boca 

flameja a melodia da vida. Me toque com amor, 

me faça não ser, 

me ame, 

segure meus olhos com os seus, não me deixe cair 

no abismo da solidão. 

O sol sobe ao céu, em um suave deleite.  Logo ele cairá. 

Na escuridão leve da noite, tudo é mais belo 

                 [quando refletido por seus olhos... Não me deixe, 

o silêncio em seus lábios assombra minha noite, não poderei mais 

mergulhar em seu sorriso 

ou abraçar sua alma silente. Não me deixe... 

Não respiro sem o seu ar. 
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VII
Um grito paira, plana 

em meu céu, 

bem no meio 

do apogeu dos corações. 

Um grito eclode e se expande 

como um eco no céu 

da minha existência. Um grito 

explode em minha alma,

como a criação do universo. 

Um grito 

irrompe da minha garganta como um fogo e se vai...

E ele se vai... 

Para onde ele foi? Diurno grito, 

choro dos desesperados,

apogeu da melancolia, ele se foi...

Virou mais uma estrela no céu. 

Mas, mais um logo nascerá e tudo irá se repetir... 

Mas eu continuo ligando as estrelas, como palavras,

em um céu esquecido por m novo crepúsculo deus. U

 em meu coração. Levanto as mãos recomeça

na escuridão da noite, 

e tento alcançar as estrelas, em mais um calmo delírio de morte... 

VI
Voei alto demais. A queda... A queda... 

Caí em espiral 

como um anjo em chamas, como pássaros livres demais. Mergulhei 

em mais vórtices, 

mais ventos alados, 

verbos não conjugados. No suicídio dos deuses,

o coração pulsa e também sangra. 

Voei alto demais 

e caí em um ocaso, 

como um pingo de sangue que pinga do meu pulso. 

A voz atroz da morte, um sussurro que arde em minha alma 

e pulsa em meu coração. 

Como o sangue que corre nas veias do universo, 

a voz atroz da morte 

me convenceu 

a esquecer que estou vivo. 

O inverso do universo em um verso: A morte. 
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IX
Um derretimento da mente: Transcendo o ser 

em um breve ocaso do não-ser. 

Alcanço a Lua invencível — Pereço, pereço, 

poesia vomitada no papel. Sangue de mim jorra sangue, vômito, 

um derretimento da mente, um grito vertical, 

uma lágrima ardente. O álcool rasteja em minhas veias, 

queimando meu corpo. Torpor, leve torpor, 

de desesperança, do dissabor... Ah, o amor, a loucura... 

Tenho eu as asas do desejo para ruflar

quando chover...

As lágrimas de deus... É o fim de tudo, o fim! Mas todo fim

é um novo começo... Raso, raso, duro, largo, profundo, 

mais que profundo, 

confuso, puro, raso, raso, 

duro, largo, 

longo, curto, 

triste, grande, triste, 

comprido, 

é o voo dos pássaros pela rasa cor 

de todas as coisas... 

VIII
Palpita em meu peito o . furor divino

Meus pés em chamas correm pelas nuvens, 

carregando meu corpo através da eternidade. 

Palavras se rasgam, se rompem 

em seus lábios. 

Suave deleite 

que cobre meu horizonte. Afronte meus olhos, 

cave um buraco em minha alma, procure a raiz 

rutilante que irrompe de todas as verdades, acalme meu fogo... 

Eu sou deus, 

Dionísio, doente, vil, profano... 

Eu nasci com tudo 

e morrerei com ele, e nenhuma razão. 

Pode me alcançar aqui no firmamento

De todas as coisas...  Ah, a voracidade 

que habita meu fogo cresce... cresce... cresce... 

Eu sinto demasiadamente, sinto mais que posso, 

sinto mais do que consigo, estou perdido neste jazigo 

de anjos mudos, taciturnos... 

Irrompe do meu corpo o som do desespero, 

o som da melancolia 

fragmentada em palavras. 
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XI
Um momento 

entre o dia e a noite. Seu sorriso 

soa suavemente rugidos tépidos no amanhecer... Teus olhos, 

dama dos céus,

rasgam minha existência. Em você 

ouvi o eco do infinito 

e seu coração descompassado 

paira em minhas memórias, como uma doença!

Não quero ser curado — Não, não. 

As nuvens passam. Sobre nós, o que resta? 

Um mergulho em seu corpo. Me afogo, me afogo 

no silêncio dos teus lábios, 

cerrados como um céu diurno,

taciturna frieza que me envolve agora. Sobre nós, o que resta? 

Luas luzem brilhos, 

pálidos brilhos de eternidade. 

Sussurra em meu céu o — Vamos unir nossos corações? esquecimento 

vamos navegar pela galáxia? Vamos cintilar vida 

no silêncio do amor? Vamos morar no amanhecer? 

Famintas almas somos, sedentas pelo sangue do amanhecer. 

Sobre nós, o que resta? 

O sólido ar da vida sufoca nossos pulmões. Então feche os olhos, 

amada dama-azul, 

e navegaremos até o paraíso eterno, secaremos os rios da existência humana, 

beberemos da fonte das sombras

(onde nasce o som, o desejo, a dança 

a música, o amor...) púrpura Hemera, 

em seus descontínuos 

passos líquidos eu vi o mar 

transbordar o vazio, pelo nada da tarde. 

Vejo vertigens em seus olhos.

X
AAARGH! BRAAH! AAARGH! — a mente cai no declive da alma... 

GROOOAH! GRAAARGH! AAARGH! 

RAAAAW! ROOOAR! GAAARGH! — ruge o leão no silêncio, 

pairam seus olhos na noite sem fim... 

GROOOAW! RAAARGH! GRAAARGH! 

— urra o tigre 

na beleza da alma taciturna . As estrelas diurnas dançam, 

dançam, dançam no céu da noite... 

AUUUH! AUUUH!  

— uiva o lobo para a lua silente, em um solitário deleite efêmero... 

AUUUH... — sangra a noite em meu coração

SSSSSSSssss... SSSSsss...  — rasteja a cobra pelas montanhas. 

RAAARGH!  BRAAH! AAARGH! A mente cai no declive da alma.

GROOOAR! AAARGH! GRAAARGH!

— ruge o leão no silêncio do amanhecer. 

Mudo mundo, 

muito mais que puro,

pradarias paisagens suaves silêncios 

queimando jazigos — ruge o leão — ruge o leão... 

Inverno, primavera, 

verão, outono, vida, vida — puro — dura, comprida... 

Um rugido do silêncio

… 

e tudo acaba 

... 

Agora crucifico meu corpo ao lado do amanhecer. 
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XII
Um grito rasga o horizonte.  Águas profundas afogam e queimam 

minha débil alma. Pulsa o ébrio som 

do coração errante, amante da dor, 

da loucura, do furor... 

Agora vejo como um cego, vejo a sombra de tudo pairando pelo nada, 

pela escuridão imaculada, 

enquanto um grito rasga o horizonte 

e uma lágrima queima meu rosto. Fulgura tua figura imaculada, poente, 

no brilho da minha amargura. Tua luz resplandecente cintila em meu vazio... 

Um sussurro no silêncio. Nossas bocas sangravam 

noites, dias, uma ode à vida. Eu sugava tua alma frágil, despida de carne e pele, 

despida de razão e pensamento, apenas luz... luz... luz... 

Nossas línguas lutavam uma batalha mortal. 

Fomos imortais, puros, 

poentes, almas entrelaçadas 

lutando para sobreviver como dois deuses, 

procurando o fogo da existência em um encontro de duas almas 

perdidas na da vida —  O toque sutil do infinito efemeridade 

             [em teus puros lábios despidos de carne... A sutileza do amor, 

em um fragmento de uma aurora. 

Lúbrica deusa, me mostra o infinito em teus poentes pés. 

Em tua ofuscante luz, sou sombra, sou 

sua ausência, sou 

um vazio cheio de nada. 

Preencha-me com tua lucidez, resplandecente mas turva 

tua voz, soa, ecoa em meus ouvidos como a melodia da vida 

perdida no meio do absurdo das metáforas de um louco 

cego... cego... cego... Não me acorde deste estranho sonho de felicidade. 

Nós deveríamos morar 

no amanhecer das almas, doce dama-azul. 

O que resta sob nós? 

76 77Fragmentos de uma auroraChristian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS Fragmentos de uma Aurora



XII
Um grito rasga o horizonte.  Águas profundas afogam e queimam 

minha débil alma. Pulsa o ébrio som 

do coração errante, amante da dor, 

da loucura, do furor... 

Agora vejo como um cego, vejo a sombra de tudo pairando pelo nada, 

pela escuridão imaculada, 

enquanto um grito rasga o horizonte 

e uma lágrima queima meu rosto. Fulgura tua figura imaculada, poente, 

no brilho da minha amargura. Tua luz resplandecente cintila em meu vazio... 

Um sussurro no silêncio. Nossas bocas sangravam 

noites, dias, uma ode à vida. Eu sugava tua alma frágil, despida de carne e pele, 

despida de razão e pensamento, apenas luz... luz... luz... 

Nossas línguas lutavam uma batalha mortal. 

Fomos imortais, puros, 

poentes, almas entrelaçadas 

lutando para sobreviver como dois deuses, 

procurando o fogo da existência em um encontro de duas almas 

perdidas na da vida —  O toque sutil do infinito efemeridade 

             [em teus puros lábios despidos de carne... A sutileza do amor, 

em um fragmento de uma aurora. 

Lúbrica deusa, me mostra o infinito em teus poentes pés. 

Em tua ofuscante luz, sou sombra, sou 

sua ausência, sou 

um vazio cheio de nada. 

Preencha-me com tua lucidez, resplandecente mas turva 

tua voz, soa, ecoa em meus ouvidos como a melodia da vida 

perdida no meio do absurdo das metáforas de um louco 

cego... cego... cego... Não me acorde deste estranho sonho de felicidade. 

Nós deveríamos morar 

no amanhecer das almas, doce dama-azul. 

O que resta sob nós? 

76 77Fragmentos de uma auroraChristian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS Fragmentos de uma Aurora



XIV
Emana do céu a luz distorcida 

da luz vermelha: 

Eclipse de sangue 

que mancha o céu 

turvo da existência. 

Transborda a beleza 

volúvel dos meus olhos. O som se apaga... 

Meus lábios ábsonos tentam produzir um som 

               [para romper esse frio silêncio que paira sobre tudo. 

Turvo céu, declive da alma, teu reflexo em meus olhos, 

tudo tão triste e turvo... 

Diurno pai-céu,

seu grito ecoa 

pela correnteza da vida e uma gota de sangue 

cai no silêncio da minha despedida. 

A explosão da mente na eclosão da pupila: um reflexo da luz, 

um raio lépido 

que corta a escuridão vazia dos meus olhos... 

Silêncios perdidos, tépidos suspiros 

secam os orvalhos. 

O deserto que suspende 

o sol imaculado cinde. Rasteja a cobra 

em cima da minha esperança,

enquanto as balas 

se perdem no vazio da existência humana.

Sangra a pele, 

sangra o coração, sangra o amor, 

sangra o corpo... A eclosão da pupila... grita, grita, grita... 

e chora a Mãe Terra. 

XIII
O retrato do desespero no céu imaculado dos meus olhos se rompe, desvai 

e se vai pela correnteza da vida.

Enleio-me na savana do meu coração. Ruge o leão para o céu onírico.

Enleio-me no sangue das sílabas 

e me perco em meu efêmero grito lírico. O retrato do desespero 

no céu imaculado dos meus olhos. O choro de deus 

               [pairando no ar. Ruflo as asas e deixo o mundo, 

enquanto ouço a música se calar. Afundo

               [cada vez mais profundo, tão profundo... tão profundo... 

Mas no fim são apenas palavras. Um mar de fel no céu, um falsete desafinado 

no coração do louco, um véu abobadado — a prisão da alma. 
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XVI
As janelas, na janela. A escuridão que habita a luz. O fogo que fulge e queima 

a metamorfose da alma nos olhos, o coração é um vasto mar 

que afoga meu corpo débil. 

Mas mais, muito mais que tudo, 

a miragem da imagem disforme da luz assombra 

                [o sentido da vida e tortura, crucifica e seduz 

tudo aquilo que em mim é dúvida. As janelas, na janela. 

Palavras disformes e abstratas crucificam a madrugada 

e plantam mais uma estrela no céu, 

enquanto bocas sedentas por palavras balbuciam barulhos ábsonos na noite 

                [e estupram o silêncio e a que morre, cega, demente, frágil. beleza 

Sangra o surdo som da noite no tambor do xamã. 

A música ascende na alma que ascende ao sol, 

que grita para o vazio do universo: 

“eu existo” — e ecoa, ecoa o som sem sentido da existência pelo diurno universo. 

Sangra o surdo som da noite no tambor do xamã. 

Agora eu morro com uma hemorragia na alma. 

XV
Ela dança, dança, dança no vasto céu da distância. 

Atrozes pés que movimentam seu corpo, rasgando 

            [o resto de cinzas da minha alma. 

Dance esse doce martírio... 

Seus pés pálidos resplandecentes se abrem como uma flor de lírio 

            [e rasgam a Terra ao meio, 

em uma sequência perfeita de Fibonacci, de deus.

Ela dança, dança, dança 

pelo nosso triste céu da distância, 

deixando mais uma vez meu eu perdido e só, 

tecendo, com as lágrimas, a chuva. 

80 81Christian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS Fragmentos de uma Aurora



XVI
As janelas, na janela. A escuridão que habita a luz. O fogo que fulge e queima 

a metamorfose da alma nos olhos, o coração é um vasto mar 

que afoga meu corpo débil. 

Mas mais, muito mais que tudo, 

a miragem da imagem disforme da luz assombra 

                [o sentido da vida e tortura, crucifica e seduz 

tudo aquilo que em mim é dúvida. As janelas, na janela. 

Palavras disformes e abstratas crucificam a madrugada 

e plantam mais uma estrela no céu, 

enquanto bocas sedentas por palavras balbuciam barulhos ábsonos na noite 

                [e estupram o silêncio e a que morre, cega, demente, frágil. beleza 

Sangra o surdo som da noite no tambor do xamã. 

A música ascende na alma que ascende ao sol, 

que grita para o vazio do universo: 

“eu existo” — e ecoa, ecoa o som sem sentido da existência pelo diurno universo. 

Sangra o surdo som da noite no tambor do xamã. 

Agora eu morro com uma hemorragia na alma. 

XV
Ela dança, dança, dança no vasto céu da distância. 

Atrozes pés que movimentam seu corpo, rasgando 

            [o resto de cinzas da minha alma. 

Dance esse doce martírio... 

Seus pés pálidos resplandecentes se abrem como uma flor de lírio 

            [e rasgam a Terra ao meio, 

em uma sequência perfeita de Fibonacci, de deus.

Ela dança, dança, dança 

pelo nosso triste céu da distância, 

deixando mais uma vez meu eu perdido e só, 

tecendo, com as lágrimas, a chuva. 

80 81Christian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS Fragmentos de uma Aurora



XVIII
(Fragmentos de um sol — parte I) 

 

Eclode o sol em minha pupila, rasgando o último crepúsculo 

do coração errante que queima, no ébrio som da minha voz. 

Desabrocha minha alma turva a beleza abstrata e confusa 

que paira na turbulência do Ser, sem direção. 

Declive do coração. 

Delírio das almas. 

Desespero do corpo frágil,

descoberto, diluto, disforme. Irrompe a loucura na carne humana,

           [eclode o sol em minha pupila, ruge o silêncio na aurora. 

Encontro lágrima na essência do ser, volúpias e gritos de dor. 

A verdade não quer ser encontrada. Sangram meus olhos. 

Eclode o sol em minha pupila. 

XVII
O amanhã assoma em seus olhos. Paira, plana, 

palpita em suas veias o renascimento de uma estrela. 

Seu sorriso, adaga, rasga minha alma 

e recria o som de todas as coisas. 

Na metamorfose dos corpos, a dança da morte. 

O eterno ciclo dos olhos, o amor selvagem, 

o ritmo do coração sincopado, 

nosso coração, uníssono, frágil... 

A luz do som eclode em seu corpo, coberto de dúvidas cruéis. 

Assoma do céu o sol silente 

que queima em nossas retinas. 

Resplandece seu corpo invencível 

e ilumina a felicidade que dorme em sua boca.

Todos os números que rodeiam sua mente, todas as asas 

            [que lhe foram cortadas 

conseguem definir o voo da eternidade, em um momento de liberdade. 

Todos os deuses que sorriram pra nós, todos os dias que sangraram 

           [no firmamento, todos os sons que os pássaros cantaram, 

todos os barulhos e sussurros que demos, 

todos os sorrisos que cintilaram morte, 

todos os limites que quebramos, todos os céus que nadamos, 

todos os fogos que acendemos, 

todos os corpos que trespassamos, 

todas as formas de amor de criamos, toda a fragilidade que matamos, 

toda a liberdade que sentimos, 

toda a beleza que fluiu entre nossas mãos, 

tudo tão turvo, tísico, torto, trivial, tóxico, trêmulo, tênue, tenro e túrgido: 

           [Tolo amor que cintila em nós — Fragmentos de uma aurora. 

Nosso corpo pode perecer. Nosso amor não é carne: É luz. 
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Nosso corpo pode perecer. Nosso amor não é carne: É luz. 
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XX
A poesia não está nas palavras, mas no silêncio entre elas... 

Deixe-se levar pelo gosto das cores, 

pelo silêncio nas melodias, 

pelo sangue das sílabas. 

Feche os olhos, ouça o vento. Feche os olhos, enlouqueça, 

ofusque o brilho exato da existência, cavalgue nas estrelas, 

rompa o vazio do universo... 

Esqueça seu nome, enlouqueça, veja o brilho de cada pessoa, 

cada garoto, cada garota que passa... 

Mate o tempo, crucifique seu corpo:

Nós somos o tempo, nós somos a carne 

e nós passaremos e dançaremos pela eternidade que nos espera. 

Somos fragmentos de uma aurora, fragmentos da existência, 

de uma vida eterna e inacabada. 

XIX
(Fragmentos de um sol — parte II) 

 

Naquele sol imaculado que se afogava no mar, emergiam volúpias 

que cintilavam em meu pulsar. 

Naquele som ébrio e tépido 

daquela voz que se dissolvia no silêncio, emergia o paraíso mais sólido. 

Naquela camada lúbrica de pele 

que envolvia todo o corpo poente 

daquele fragmento de sol perdido 

e que resplandecia lucidez em meu corpo... 

Naquele sol, naquele som, naquela pele, naquela pele lúbrica e poente 

emergiam as vísceras do amor, 

eclodiam as cores púrpuras do dia. Um amanhecer líquido, 

           [inefável, que se consumia sem razão... 

E naquele momento imaculado 

eu me afogava no crepúsculo dos corpos. 

Nossas sombras líquidas, uníssonas, pairavam sobre a grama, 

refletindo as nuvens em nossos olhos, 

em nossas bocas, o esquecido descansava e em nosso silêncio diurno

deus sangrava. 

No apogeu dos corações, nossas bocas matavam o absurdo 

            [na lucidez dos desejos, 

no palpitar da nossa aurora.  
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A bruma dos teus olhos

Não sei como dizer-te que te amo,

se cada palavra que teço é engendrada em solidão.

Não, não sei como dizer-te que te amo,

se somente o te amo já basta então para quê?

Por qual motivo me preocupo em como dizer-te,

se o que basta já foi dito, nas brumas dos 

teus olhos que fitam os meus em um silêncio doentio,

que subsistem completos e pudicos, 

puros como o mar é para os grãos de areia...

Não, não preciso dizer-te que te amo,

se é por ti que existo, subsisto e insisto em dizer 

com todo meu ser, e sem nem uma palavra,

que te amo.

E isso basta.

91Crepúsculo dos Corpos
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Incêndio

Teu sorriso se abre como as asas de uma borboleta.

Então, um bramido em meu peito se alastra:

incêndio de paixão e inconstância.

O ocaso do sol no cume do meu espírito.

Desisto de tudo, hesito, mas não resisto por ti,

imerso em sordidez. Você chega para me mostrar as estrelas

e recosta tua cabeça sobre meu peito vil.
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Do dia mais intenso

Aquele dia que você voltou descalça da festaem 

e dormiu na minha casa

ainda assombra o céu das minhas memórias.

Voltamos loucos e fora de controle.

Você me observava, como um chacal observa sua presa.

Seus pés flutuavam no chão e você sorria, bêbada.

Passamos a noite juntos,

nossos pulsos pulsavam com o pulso da Terra.

Joguei todas as minhas preocupações para a órbita do planeta

e eu também sorria...

Éramos dois deuses: chapados e invencíveis!

Eternamente loucos, eternamente loucos...

A loucura controlada de dois pássaros sem asas.

Mas você nunca quis 

voar.
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A madrugada

Vocifera em meu corpo turvo um canto fantasma,

que se despedaça em fragmentos de nada em meus ouvidos.

Meu cérebro está corroído pelos vermes verdes e amarelos.

Sento-me à mesa e espero uma bebida.

O garçom me olha estranho, como se soubesse do alvorecer em meu peito

e do ardor que poderia eventualmente incendiar aquele bar.

Então, tomo a última cerveja e saio sem pagar a conta.

Corro descalço pelas ruas da madrugada de São Roque.

Vomito nas calçadas a cada metro que percorro.

Chego em casa com o coração mais solitário que antes.

Händel me faz companhia, estremecendo o palpitar dos meus tímpanos.

Contando as estrelas, o fulgor dos meus olhos é diluído em lágrimas.

A madrugada recosta seu ombro sobre meu peito, lânguida:

é a sordidez do resto de humanidade que habita em mim.

Sem motivo algum de existir ainda, eu caminho.

A maconha é boa, o vinho me agrada, as drogas me suportam,

as putas suportam meu papo furado de filosofia e religião,

e eu as amo incondicionalmente, sem razão,

beijo-as, celebrando a existência sagrada das mulheres.

Tenho uns poucos e bons inimigos, pessoas de bem que não me querem bem.

Encontro-me então com todos os deuses em uma garrafa de vodca,

bem no fundo dela, transparecendo inconstância retilínea e uniforme.

Encaro o nada, como em um estupor catatônico.

Os deuses me dizem que falharam comigo,

e eu reconheço isso,

nessa madrugada.
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Ao entardecer

A luz retilínea do sol reflete nos arvoredos da cidade 

– O incêndio mais fulgente da perfeição

em meus olhos curvilíneos e abismais.

Pálidos rostos passam ao meu lado:

Pessoas, as quais não mais verei senão em meu inconsciente.

Rugem os rostos rotos da pele dos pedintes.

Enquanto toca a sonata de Lúcifer em todos os corações,

vocifera minha alma, feroz, atroz e necessitando de poesia.

Então, inclino-me ao acaso, 

e deixo minhas lágrimas tecerem a chuva.
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II
Se reconheço tua face é porque a tenho dentro de mim,

com tuas pálidas mãos que passaram pelos meus cabelos

naquele bucólico entardecer: 

A melancolia vespertina dos meus olhos.

Deito-me aos teus pés e de ti não poderia arrancar mais nada,

nem mais um cílio castanho-claro que revoava teus olhares,

nem mais um pedaço do teu coração em ruínas pelo luto,

nem mais teu aroma envolto em perfumes fluviais.

Olhando para mim, você conseguiu romper toda desordem da mágoa:

a mágoa de estar vazio e só, como um homem livre demais.

Mas eu sei, meu amor, que tem que partir,

assim como os pássaros têm suas épocas de migração,

assim como o coração que arde em chamas 

             [no peito turvo da minha decadência,

Deve partir, deve partir, deve partir...

Eu repito isso para mim mesmo, mas por que 

             [meu corpo inteiro não compreende?

Então procuro a ti em todos os lugares. Na linha tênue da loucura

te encontro e reencontro, te abraço, te amo.  Mas deve partir outra vez,

assim como em um vislumbre etéreo do paraíso.

É tudo que você sempre foi para mim, 

apenas um vislumbre platônico da vida perfeita.

Meu coração louco de asas queimadas se afoga nas chamas da saudade.
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outono

I
O frio veemente, tocando os carvalhos ao alvorecer,

secando meus lábios roxos e ressecados,

dançando com o vento e com as nuvens, paradoxalmente.

As casas estão com as janelas fechadas e

essa garota está em sua cama, coberta por um edredom rosa:

Seus pés frios e cansados agora descansam.

Ela balbucia algumas palavras em seu sono. 

Logo ela terá que acordar e ver o entardecer bater em sua janela,

como se a solidão do mundo a chamasse para uma última valsa

e ela, de bom grado, aceitasse, com um sorriso robusto,

despencando na ribanceira de seu coração efervescente

que irrompe uma fragilidade vespertina e abissal.

Um buraco negro no meu outono – sua pálida tez flamejante.
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IV
Você dissipou de mim a fragilidade humana.

Em seu enlace, me encontrei carregando uma alma, 

Tão perdida quanto a minha.

Eu necessito do seu rosto frágil e belo para existir.
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III
Sem você eu hesito, titubeante, como um anjo caído a viver.

Por você eu escrevo poemas.

Por você eu sou frágil, límpido, tenro.

Por você eu sou uma pessoa melhor,

sem deixar de ser quem sempre fui.

Mas mesmo assim você escolheu partir,

no barco do indizível mais lúgubre.

Vejo você se afastando ao longe, no horizonte,

e não mais anseio pela vida.

E não mais desejo...
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Contente

Contente em te ver outra vez,

Parto para cima de ti, abrupto.

Em um abraço, pestanejo,

Luzindo círculos de felicidade.

Como é leve o amor...

Eu poderia te engolir pedaço por pedaço,

carne por carne,

para nunca mais ter que dizer

adeus.
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Meu peito estremece com o som do lírio azul 

          [que descobre o céu do amanhecer.

Do passado, o que resta é o que os pássaros que passaram deixaram.

O ímpeto de acabar com tudo em uma punhalada só.

Meu coração estremece, meu punho se aquece e, 

          [então, eu destruo a barreira do som,

em um golpe pungente e imoral do suicídio que sempre me acompanhou.

Estremecem meus pés e a conjectura do mundo 

          [sobre as nuvens cinzas-escuro.

Meu EU não é mais luz, é sombra, é vão, é vil, 

          [é alma perdida na sordidez do limbo.

Passeio, então, pelos álamos da cidade em espírito desencarnado.

O topo deles toca o céu e pinta-o com estrelas de doces açucenas azuis.

Os carvalhos úmidos resolvem me acompanhar, 

          [enquanto adormecem os anjos celibatários e assexuais.

Mergulho na beleza vigente das palavras, 

          [resplandeço autenticidade na luz solar,

e vejo arvoredos infectados com o cataclismo humano: 

          [o capitalismo dos imbecis.

E vejo prédios recheados de bombas atômicas em cérebros uníssonos,

e pessoas-cão corroendo umas às outras como ácidos, e latindo 

          [como ladram os cães mais ferozes,

e adolescentes trepando como deuses do Olimpo, com o vigor de mil estrelas.

Vejo senhores e senhoras agiotas extorquindo uns aos outros

          [para ver quem ganha primeiro aquela moeda resplandecente.

E vejo animais ariscos, com medo do que se chama humanidade, 

          [que se coloca no topo da cadeia alimentar.

Estremeço... estremeço... estremeço.

Sonho lúcido
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II
Me perdi na luz do teu olhar,

teimoso e reluzente, tremeluzindo esperança

e irrompendo para dentro dos meus olhos

uma outra aurora.
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para 
Verônica

I
E eu tremi quando te vi.

Percebi que não seria fácil,

mas seria eterno.
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IV
Seguro todas as tuas inseguranças com a minha mão esquerda,

e reluzo para você um novo silêncio,

desconhecido até então pelos bosques e pelas montanhas.

Caminhamos pela cachoeira, e você se entrega como uma deusa,

inflamando o coração de um louco que ousa sonhar.
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III
Fui descendo minhas mãos pelos teus braços,

até que cheguei em tuas mãos imaculadas.

Segurei firme e abruptamente,

para que soubesse que de ti não largaria tão cedo.
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Não tema

Não tema, meu amor,

nem teça com as lágrimas a chuva,

ou sequer cogite em percorrer teus lábios

pelos vales da insegurança 

que, tremeluzindo, arrancam de ti urros diurnos,

e se quebram ao calar da noite.

Não tema, meu amor,

pois nada disso será para sempre,

nem mesmo o ‘para sempre’.

Tudo é efêmero e isso conforta nossos corações.

A morte é efêmera,

a morte é o horizonte silencioso,

a curva na estrada.

Não tema, meu amor,

logo voltarei

para perto de ti,

e descansaremos,

onde as planícies se deitam

para adormecer seus corações.
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V
Fragmento meu corpo em pedaços para que me devore,

ímpia, cruel, gélida alma e boca que me devora

como um espírito excomungado.

Primeiro me devore, para que eu possa depois te devorar.

Pouco a pouco.
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Seus sapatos

I
Você chegou e deixou seus sapatos em um canto do meu quarto.

Pretos, brancos e roxos, eu os fitava – indelével memória.

Você deitava ao meu lado e me encarava.

Seus olhos, escuros como uma noite etérea, 

a mais noturna de todas as noites,

impeliam tristeza para dentro dos meus.

Por nunca poder te tocar – nada.

Nada como nunca devia ter sido.

Por nunca poder te amar – nada.

Pedaço por pedaço,

o amargor da necessidade súbita de partir

e separar dois dos universos mais densos e solitários que já existiram.
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Meio dia

Meio dia,

existem as flores

hesitam as flores,

toca o sino da igreja ao alto,

quase que agarrando o céu.

O firmamento é límpido,

o asfalto que percorre toda a rua

está sujo com papéis avulsos,

os transeuntes com medo exibindo suas máscaras,

a mais nova moda secular.

Meio dia,

existem as flores,

hesitam as flores.

Por mim passa uma garota loira,

seus olhos esverdeados se encontram 

com as hastes da luz do sol,

sua roupa cinza e seu perfume doce,

seus lábios pequenos e suas costas brancas,

cheias de pintinhas escuras e castanhas,

passam por mim, imaculadas.

Hoje, hesito em existir,

como as nuvens hesitam atrapalhar,

a luz etérea do sol da tarde.
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O velho ao longe

Casas compõem a imagem do anoitecer.

Um velho, ao longe, com sua esposa, abre um sorriso.

Sua tez enrubescida e enrugada.

Fala com sua esposa, provavelmente casado há anos.

Sabe tudo sobre ela,

esteve em todas as suas estações.

Na primavera, florescia e desabrochavam suas flores.

No verão, seu sol era vigoroso e veemente.

Já no outono suas folhas caíam e ela se debruçava em choro.

E, por fim, no inverno ficavam juntos e compunham uma parte de um todo.

Seu sorriso tenro dizia o quanto a amava.

Seu vocabulário no amor era extenso

e ele sabia exatamente quando sorrir e quando franzir o cenho.

Não precisava dizer ‘eu te amo’,

pois estava escrito em seu olhar.

Em cada pedaço dele.
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II
Abro meu peito como um serafim abre suas asas,

e você adentra meu universo como um cataclisma,

colocando um pé após o outro em meus ínfimos fios do coração,

se equilibrando e me equilibrando no mais côncavo dos céus.

Seus lábios, suas mãos pequenas e pálidas, me tocam ao amanhecer

e, então, peito a peito, nos enrolamos em um abraço,

e florescem em nossos peitos uma magnólia de esperança.

O futuro da aurora mais branda em seu sorriso.

A mais tenra das verdades em seus cabelos escuros e longos, 

cacheados por natureza, belos e místicos por natureza.

Engendrado em escuridão, esculpido pelas mãos da solidão,

eu recosto minhas lágrimas sobre seus ombros,

fechando os olhos para o infinito do seu enlace.
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O sol

O sol queimando no céu da tarde

expele no horizonte um mistério.

E, na pele de cada ser humano,

inventa-se um novo nascer do sol.

Continuo

Continuo a escrever sem nenhuma razão.

É escrever pela práxis de escrever uma utopia.

Escrever em estado febril, delirando como um louco.

Mozart e Ludwig nos levando às auroras mais profundas,

enquanto as putas balançam a bunda dentro das escolas,

enquanto os homens levam as mãos à massa junto com suas mulheres,

construindo seus abrigos, onde vão descansar.

As letras se mechem, o cogumelo começa a fazer efeito,

a poesia manchada de sangue urra gritos de dor.

Meu parkinsonismo começa a voltar 

ao epicentro da angústia fluvial, trivial, banal.

E então, toca Liszt.

Enquanto Madame Bovary começa a trepar com Rodolphe,

o maestro Dudamel é levado à loucura pelas notas musicais de Wagner.

A poesia da loucura, dos ínfimos, da falta de necessidade, da negação,

do inutilitarismo.
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Vice-verso

Os contornos noturnos das estrelas

evocam de dentro de mim versos incongruentes,

derramando no firmamento pedaços estilhaçados de estrelas,

Renoir, Van Gogh, todos encaram o anoitecer,

até que então um verso rompe a via láctea,

e suga todas as mentes humanas em uma espiral de delírios,

ruge a sombra do leão, é gélida a relva onde ele se deita,

resolvi romper com toda a contemporaneidade,

o Ágape é a matéria prima de cada verso,

vice-versa vice verso, vive verso, voe verso!

veneno dos conservadores e neoliberais,

do capitalismo à beira do cataclismo,

eu sou o poeta da morte.
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Alma

Deixo minhas mãos guiarem o poema,

como um pianista se deixa levar pelas batidas das teclas,

e pelo som das cordas do piano.

Uma nuvem vem acariciar meu peito,

enquanto reescrevo o infinito em cada verso.

E, em cada olhar de cada ser humano na rua,

um convite para uma nova aventura se faz presente.

As paredes do coração se quebram em sons ensurdecedores.

O que existe, subsiste. 

Escrevo sobre o existir,

como um poeta que não existe.

E nunca existiu.

Na alvorada mística do amor

Se o ‘para sempre’ existe, ele está localizado no centro dos seus olhos
que recostam sobre os meus, silentes, densos e completos.
Sua alma pertence aos ossos dos seus pés, 
os quais resistem à gravidade e ao dia mais intenso.
Imaculada perfeição objetiva e única, a maior maravilha do universo.
Faço o verso mais lírico e resplandecente aquecer o ouvido do seu coração
e incendiar os olhos perfeitos do seu espírito.
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A densidão do imenso amanhecer
percorre minhas veias com o raiar do sol.
O aroma flamejante das folhas se confunde
com os troncos secos das árvores de verão.
As pradarias reluzem relvas na alvorada,
enquanto as estrelas desabrocham
como lírios azuis mortos no céu,
brilhando... brilhando,
O sol funde paradoxalmente o horizonte
de cima com o horizonte de baixo,
no som púrpuro de todas as auroras.

O mistério das plantas se despedaçando.
Em chamas, o movimento do universo.
O provérbio dos anjos mais delicados.
Seis asas para conter a magnólia da existência reles
do ser humano sem alma.
Palpita o alvorecer inconstante na faixa de Gaza.
Inocentes lutam, inocentes morrem.
A terra úmida do sereno do amanhecer
recosta seu cheiro no ardor do momento,
que recria o passado, o futuro
e todas as direções do tempo.
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O entardecer invernal traz consigo a canção dos querubins ardentes
na estrela mais densa, no cosmo mais mágico,
nas paredes suaves que selam o planeta, 
no alvorecer dos corações enigmáticos, 
no crepúsculo da vida que evoca e expele morte para dentro de mim,
na liquidez moderna dos relacionamentos objetais,
no buraco negro mais obscuro e vil,
onde Émile Nelligan encerra suas poesias,
onde Arthur Rimbaud nos leva para o inferno,
onde o EU se encerra, suspenso em matéria.
O resto é a insignificância fatídica de todo o existir.

O calor incomensurável da tarde se prostra aos pés dos deuses.
Profanei todos os evangelhos com um só dedo,
enquanto as sagradas árvores da Amazônia eram mortas.
De onde saem tantas palavras?
Do desalento, da reminiscência da verdade, 
ou dos querubins mais hipotéticos e poéticos
que sussurram em meus ouvidos?

118 119
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Com medo, afogo minhas mãos na sua. Em chamas,
selamos um contrato de nunca abandonar um ao outro.
Com medo, recubro meu peito para dentro do seu,
e engulo seco como se engolisse todo o universo.
O pranto emerge à superfície dos meus cansados olhos.
É tenro o amor e tênue o tempo atroz da morte.
Você esteve ao meu lado quando mais precisei,
quando a morte veio bater à porta 
e levou tudo que eu tinha.
Então, tocaram os sinos da igreja:
Era a minha primeira vez com a morte.
Com medo, me afoguei no colchão, só.
A morte dançava muito bem aquela valsa
e eu me contorcia com dor no espírito.
Deixei de partir, eis-me aqui,
sentado à beira da calçada
e esperando que aquela valsa maldita volte a tocar.

Eu não ligo se o passado me afeta tanto quanto um cigarro
afeta meus pulmões.
Eu só queria de volta aquilo que nunca mais vou poder ter.
Aquele dia então, aquele dia...
Estávamos sentados no meio fio e você perguntou se poderia ir à minha casa
e eu pensei: “acho que finalmente vou ter alguém em quem confiar,
uma verdadeira amiga”.
Mas eu estava errado.
Não foi uma noite de núpcias 
e muito menos uma noite. 
Eu massageei seus pés e você ficou me encarando como se não me entendesse.
Por fim, no outro dia você partiu,
levando um pedaço das canções dos anjos que ecoavam em minha cabeça.
E deixou a completa necessidade de se sentir amado
do lado esquerdo da minha cama.
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Todas as avós têm um sorriso matinal
que faz o coração marinar na luz do sol
e repele todo o mal do universo. 
Todas as avós têm um sorriso celestial, às vezes,
e cuidam de nós como se fossemos pequenos deuses
e nos dão de comer a mais saborosa das comidas.
Mas todas as avós também têm que partir,
porque nenhum anjo pertence à esta Terra
e nenhuma Terra pertence a qualquer anjo.
E o tempo não pertence a nós.

Eu sou um canal entre os mundos:
Terror, trevas, furor, uma mente deturpada,
inconstante e assombrada,
abissal e assonante. 
Lá onde cantam os serafins, é onde meu corpo adormece.
Meu espírito se alastra na poesia surrealista.
Entre as rodovias vou pairando, 
até chegar à sua casa, onde posso repousar.

122 123

IXVIII

Christian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS Crepúsculo dos Corpos



Todas as avós têm um sorriso matinal
que faz o coração marinar na luz do sol
e repele todo o mal do universo. 
Todas as avós têm um sorriso celestial, às vezes,
e cuidam de nós como se fossemos pequenos deuses
e nos dão de comer a mais saborosa das comidas.
Mas todas as avós também têm que partir,
porque nenhum anjo pertence à esta Terra
e nenhuma Terra pertence a qualquer anjo.
E o tempo não pertence a nós.

Eu sou um canal entre os mundos:
Terror, trevas, furor, uma mente deturpada,
inconstante e assombrada,
abissal e assonante. 
Lá onde cantam os serafins, é onde meu corpo adormece.
Meu espírito se alastra na poesia surrealista.
Entre as rodovias vou pairando, 
até chegar à sua casa, onde posso repousar.

122 123

IXVIII

Christian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS Crepúsculo dos Corpos



Estou cansado da embriaguez do mar noturno.
Sou um náufrago nas ondas celestiais.
Eu me afogo nas chamas das marés
e, no ocaso do seu sol, eu me escondo.
Sou demasiado humano e isso me dói, como não deveria.

Velejo no amanhecer que se desprende do mar e sobe ao céu.
As nuvens, quentes, flácidas e transluzentes falam comigo.
Me despeço da madrugada mais fria rumo ao nascer do sol
e ele se alastra com seus raios constantes e belos,
e queima minhas pupilas frágeis adentrando meu ser e não-ser.
Cesso a existência das estrelas noturnas com um raio fulgente
que transcorre todo o existir dos céus vertiginosos,
se encontrando com o milagre dos querubins em chamas
que se apoiam em todas as alvoradas que restaram
dos dias mais insanos de todas as estrelas.

124 125

XI
X

Christian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS Crepúsculo dos Corpos



Estou cansado da embriaguez do mar noturno.
Sou um náufrago nas ondas celestiais.
Eu me afogo nas chamas das marés
e, no ocaso do seu sol, eu me escondo.
Sou demasiado humano e isso me dói, como não deveria.

Velejo no amanhecer que se desprende do mar e sobe ao céu.
As nuvens, quentes, flácidas e transluzentes falam comigo.
Me despeço da madrugada mais fria rumo ao nascer do sol
e ele se alastra com seus raios constantes e belos,
e queima minhas pupilas frágeis adentrando meu ser e não-ser.
Cesso a existência das estrelas noturnas com um raio fulgente
que transcorre todo o existir dos céus vertiginosos,
se encontrando com o milagre dos querubins em chamas
que se apoiam em todas as alvoradas que restaram
dos dias mais insanos de todas as estrelas.

124 125

XI
X

Christian Dancini   —   REMINISCÊNCIAS Crepúsculo dos Corpos



O som do vácuo enorme entre as nuvens 
por onde os pássaros traçam seus trajetos
se curva perante o nascer do sol.
Um deleite matinal dos prédios ociosos
e dos carros e dos ônibus que percorrem toda a estrada.
Os gatos do vizinho miam e ronronam em profunda melancolia. 
O sol corta as nuvens e ilumina o céu antes obscurecido e estelar.
As montanhas, os arvoredos, os rochedos, 
o tudo e o todo estão interligados mutuamente, 
em uma visão de deus que também é o tudo,
que também é o todo...
Os bem-te-vis e os rouxinóis se dispersam na luz estelar do sol.
O horizonte recai sobre meus olhos em um lirismo metafísico.
É pura, púrpura e pueril a alvorada que nasce,
como um bebê recém-nascido que chora
com o som de máquinas, pássaros alados,
humanos e a relva fresca que renascem junto com o tudo...
Deus renasce a cada amanhecer.

Em meus sonhos, você aparece, resplandecente e constante.
Cintila por todo o meu corpo em um torpor mágico. 
Sinto o gosto dos seus lábios. Mesmo que oníricos,
me satisfazem como nenhum outro poderia.
Porém, você me partiu como uma taça, me estraçalhou em mil pedaços
e, mesmo assim, ainda coexiste em meu peito, 
com as chamas do universo inteiro.
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As nuvens flamejam no torpor da alvorada
e todos os seus lábios umedecem, em um breve lamento onírico.
Então, te toco com meus dedos e com meus lábios também úmidos.
Uma união tenra de dois dos deuses mais efêmeros da galáxia.
E, nesse momento, te amo, como nenhum outro jamais te amou.
Como nenhuma outra jamais te tocou, eu toco em teu espírito através da carne,
e largo mão do meu ser para ser contigo um só,
caminhando em seus passos como se soubéssemos para onde estamos indo.
E a relva se cala para enternecer nossos corações com o sereno do amanhecer.

Se se calam as plantas, é porque querem ouvir a melodia da sua voz. 
Se se calam os rochedos, é porque querem ouvir o palpitar do seu peito.
E se se calam as pradarias, é porque tudo em ti coexiste com tudo em mim
e, juntos, tilintam pequenas e enormes estrelas em todas as galáxias,
porque, em mim, se cala o som, para te ouvir abrandando palavras ao vento.
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O céu, em mim, se cala.
A lua e as estrelas ressoam, mas, ternas, se apagam.
Dentro de cada ser humano há uma estrela
e dentro de cada estrela, um átomo,
pronto para emergir para a superfície de todas as coisas.
E a melodia da criação se confunde com a lucidez luzente 
da harmonia da destruição de Shiva.
Lord Byron e Rumi dançam em uma febril dança sufista. 
Meus pés me giram ao amanhecer da alvorada do amor.
E o céu, em mim, se cala.

O intangível enternece as ondas marítimas
na mesma velocidade da lua minguante. 
Dilúvios de palavras em toda minha existência,
enquanto cantam as estrelas, em um verso livre.
Uma iluminação pretensiosa do espírito,
onde se escondem os mortos, que jamais morreram.
A matéria escura se desdobra em cefaleias agudas,
E todo meu ser eclode na árvore da vida.
O ininteligível permanece suspenso em maremotos boreais.
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Tudo bem se você tiver que partir.
As ondas me engolem agora como um dragão, 
e você não pode mais abrandar meu espírito.
Se eu me entregar agora, o que será de mim?
Tudo bem se você tiver que partir,
mas deixe um pedaço do seu coração aqui.
Prometo cuidar dele, eu prometo... 
Nas sombras da escuridão, tudo é tão quieto,
e a solidão se acomoda em meu peito.
Tudo bem se você tiver que partir.
Você teve que se ver livre de mim,
para que seus pés pudessem ecoar na alvorada.
Mais um instante... 
Por favor, só mais um instante...
para que minha mente possa se desvanecer em paz,
pela última vez, contigo... 
Contigo. 

Eu poderia falar para você mil e uma palavras de amor,
mas nenhuma nunca seria o suficiente 
para dizer que há um maremoto em meu coração quando te vejo.
Te desejo, enfim. Quando despida na cama você deita,
então os pinheiros cantam campos harmônicos desconhecidos pelos homens.
Quando eu me aproximo dos seus lábios,
a terra toda, úmida, treme, em um terremoto abrupto e constante.
Quando me toca com seu olhar, eu alcanço outro estágio da evolução.
Cisnes suaves invadem meu peito em uma aurora boreal
e os rochedos e as cachoeiras se despem na fragilidade do nosso amor.
Nada disso é o suficiente para dizer o quanto eu preciso de você,
não só porque te amo,
mas porque eu me basto em você.
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Enclausurado

O cheiro gélido da madrugada  

escapa da atmosfera, adentra minha janela  

e preenche meus pulmões. 

O ar queima minhas narinas entupidas  

e o frescor das estrelas reflete no sereno  

o magma expelido das noites em transe. 

Enclausurado, dentro e fora.  

A dor dos sonhos lúcidos. 

A porta lúbrica da realidade  

que circula a alma humana.

A sombra da lua derrete . 

Anseio pelo oxigênio.  

O aroma musical do silêncio recua,  

quebranta em labirintos a chuva  

e recomeça a canção.  

Meus pés furam as nuvens enegrecidas.   

Eu tento alcançar o universo.  

Um anjo caído fragmenta sua voz  

e despedaça olhares.  

Queimam minhas asas, flamejantes...  

O inferno que vejo nos outros sou eu  

em um delírio que se desprende do crepúsculo.
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A chuva

O cheiro  da chuva  inaudível

ressoa cânticos ancestrais ao vento.  

O ruflar das nuvens cinzas na aurora,  

que se desdobram em caminhos cintilantes,  

colidem umas com as outras em silêncio...  

O silêncio agressivo e abrupto da chuva,  

caindo e surpreendendo os transeuntes.  

 delírios breves, dos loucos  Intermitentes

que dançam na paixão do absurdo.  

Cada verso é uma gota em espiral,  

abalando as estruturas do cosmos.  

Quando o ilógico se esvoaça  

implodindo todos os parâmetros, 

o som dos raios fulge em resplandecência... 
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O canto do galo anuncia a madrugada:

O retorno da solidão, em três atos.

Alguns sapos ousam coaxar.

Grilos se escondem no sereno da relva.

Os pássaros dormem no alvorecer azulado.

A imaginação perpassa o silêncio.

O odor da lua pode ser sentido,

enquanto ouço o barulho dos carros e caminhões

rangerem seus motores ruidosos

no asfalto íngreme que leva à cidade.

 e mulheres batalham contra si mesmosHomens

e se perdem no barulho confuso da modernidade abstrata,

como em um quadro de Pollock.

Para onde todos vão com tanta pressa?

O meu destino eu conheço bem,

tão bem quanto se pode conhecer o útero da mãe...

O mar pode ser turbulento e ensurdecedor,

mas eu aprendi a compreendê-lo

e coaxar como um sapo

e cantar com o Nada.

O canto do galo
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Vida

O fim da melodia evoca  surreal.  um silêncio

A chama do meu tórax se acalma e  

angue escorre do meu pulso.  s

Então eu recuo, pusilânime e assustado   .

Não tomei ainda a decisão final  

e olhar além do firmamento e foder as estrelas,  d

ançar com os Incas batizado em rapé,  d

nquanto miro uma espingarda para minha testa.  e

O dragão verde sopra seu fogo quente  

 meu  se desvanece, roto, podre, sarcástico.  e EU

O que resta é o segredo de tudo,  

usência da matéria e a falta de a deus.  

O que foi essa vida que passou?  

Um resplandecente raio que brilhou no cosmos...  
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 A estrela

O corpo de uma estrela reluz esperança  

e enobrece a casa do homem mais pífio.  

Turvos são os pensamentos que saltam para a boca  

e mergulham nos ouvidos da serpente.  

O leão se aproxima e as sombras o temem,  

ele ruge e estoura o pulmão.  

O carnaval em minha mente implode meus tímpanos,  

até que exploda completamente o meu ser.  

Será eterno o que fiz  

e nada poderá apagar o fogo azul  

que queimou fora e dentro.  

Um momento em silêncio vespertino: 

A serpente me irrita e eu a ataco,  

mas perco a batalha e mergulho em trevas.  

O universo é cômico e nada faz sentido.  

O corpo estelar reluz  

e meus átomos sucumbem.  
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O som do cão 
que ladra ao longe 
ressoa em meu peito vil

O frio é um vazio extenso e veemente.  

É imprevisível como o tempo relativo  

e inconstante como  um deus triste. 

Seus contornos são impávidos e volúveis. 

Volúpias emergem de suas vozes,  

rompendo firmamentos e engolindo espíritos.  

O frio é mais perceptível na solidão,  

quando o contorno do seu ser se descontrola

e desenrola novos fios, emendando-os

no útero do desasamparo.  

Ladra o cão domesticado e estúpido.  

O som que ressoa em meu peito é pífio  

e intrínseco ao anormal.  

A melancolia ceifa vidas inconstantes  

e a saudade é uma luz acesa em uma casa abandonada.  

Quando o telhado desmoronar e as paredes cederem,  

eu estarei pronto.  
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E as larvas rastejam

Sincopando lágrimas, eu coração.  afugento m

Bato minha cabeça na parede até sangrar. 

Até isso parar — mas nunca para.

O que sou eu? De qual mitologia saí?  

Em qual momento exato me perdi?  

Um profundo suspiro da serpente...  

Sinto a saliva da besta umedecer minha pele.  

Os anfíbios também estão presentes.  

Ave rapina, me leve para longe!  

Engulo as pílulas secas  

e deixo as ondas do mar me engolirem.  

A fome dos deuses exala nas paredes.  

As larvas comem meus genitais:  

Jim Morrison, Artaud, , Pound, Piva   Van Gogh

Rimbaud, Bukowski, Baudelaire, Dante:  

Todos tinham a marca de Caim  

impressa em seus espíritos...  

E, então, rasgando um sorriso despido e cínico,  

finalmente reconheço minha marca.  

Sincopando palavras, afugentei meu peito  

e crucifiquei meu espírito na aurora.  
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finalmente reconheço minha marca.  

Sincopando palavras, afugentei meu peito  

e crucifiquei meu espírito na aurora.  



Nebulosa

A fantasia se esconde nos cantos dos olhos,

na amnésia daquilo que um dia nos dominou,

atrás da luz, no lado mais escuro da sombra,

na intermitência do canto da cigarra.

A fantasia nebulosa cria um eclipse em mim

e tudo que vejo não faz mais sentido, em

nem um dos meus cinco sentidos.

As paredes me engolem e cospem meus restos.

A coruja agarra meu cérebro e plana.

É plácida a chuva inconstante que cai.

Sou aquele, sendo este, preso

entre mármores brancos e orgânicos.

As nuvens entram e saem e não tenho mais controle.

Fui sugado por um buraco negro ábsono:

Estou aqui, mas sou lá – cinde a mente.

Não mais existo em mim,

não mais existo...
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Cada momento

Cada momento é um pedaço de mim.

Cada sorriso que você acendeu em meu rosto

reconstruiu o meu ser em uma nova esperança.

O calmo júbilo da noite. Quando te envolvo

e fecho meus olhos — porque sei que descansa em paz —

sinto seu pulmão encher e seu espírito se aquietar

em meus braços, no calar do crepúsculo dos corpos...

O tom da sua voz vibra dentro de mim

e não consigo mais te tirar de lá:

Não preciso, não quero...

Quero ouvir sua risada e sentir seu olhar,

quero naufragar contigo na loucura deste mundo

e te encontrar na pálida lua, quando tudo acabar.

Pálida como seus pés, que tocam os meus à noite:

Altivos e reluzentes, deduzem o infinito em mim.

Gélidas mãos que encobrem as suas

e te protegem do desconhecido voraz.

Mergulho em você e não preciso de mais nada.

Sucumbimos ao amanhecer e levitamos,

flamejantes como mil estrelas,

e adormecemos novamente como anjos em deleite,

porque não tínhamos nada melhor para fazer.
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Singularidade

Uma curvatura nas ondas do cosmos.  

Lágrimas de elefantes informes no céu.  

Baleias no firmamento. Labaredas de vicissitudes.  

Gárgulas montadas em nuvens tilintantes.  

A morte do sol em meus dentes.  

É a hipocrisia e a ganância burguesa  

que matam as folhas tão cálidas da noite.  

Há sempre um argumento para tudo. 

A gravidade deixa de existir agora.  

Fibonacci se enforca em sua sequência.  

É gélido e pálido o perdão da noite,  

na complexidade do macrocosmo.

Estrelas e constelações vagando pelo nada:  

Quando o tempo cessa e flocos de memórias,  rompe 

colossais Exus e Wakan Tankas dormem de ponta cabeça. 
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Capital

Chamejam as máquinas cilíndricas e informes.  

A fumaça escura inflama o pulmão das flores.  

Labaredas nos corações dos trabalhadores.  

Suor e lágrimas de uma vida impossível.  

Seus sussurros se perdem no absurdo de  

um sistema que sustenta a si mesmo,  

com o ardor do homem comum.  

O inferno criado e reproduzido.  

Homens-máquinas sem tempo.  

A vida passa e o dinheiro fica  

junto ao fogo da destruição humana:  

O rastro da loucura.  
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