Poemas da Infância
Ao paciente com autismo

Pode ser que não me escute
Que o seu olhar não se encontre com o meu
Que a sua atenção, seja para os papéis da sala, os clips,
ou para a luz
(Às vezes você dá vida e brinca com o que ninguém mais
observou em cima de minha mesa)
Pode ser que passe direto por mim...
Que não me ofereça os seus biscoitos
Que não me reconheça no corredor
Mas, do mesmo jeito, que você percebe os objetos que
ninguém notou....
Deve perceber e entender, os sinais que dou e não
percebo... mas são os sinais mais genuínos...

Sei que entende além das palavras.
O seu alfabeto é a sutileza.
E assim, a gente se entende.

As marcas
Queixava-se de dor no peito
O pai, machucou a mãe, que machucou ele
Que vivia no abrigo, com uma enfermeira maternal de
seios grandes
Ela dizia “são muitas marcas que ficam, né, doutora”

Queixava-se de dor no peito
(Dessas que não aparecem no ‘eletro’)
“Não vai ouvir o meu coração?”
Dizia ele, com os olhos de seis anos
Os olhos, que eram maiores que o seu rosto, que eram
maiores do que eu
“Não tem aquele aparelho de escutar?”
Levantei sua camisa, encostei meu ouvido em seu peito
E ouvia tudo....
(Na criança, a casquinha que envolve o coração é bem
mais fina)
“O que faz para passar?”
Beijei o seu tórax com batom, enquanto ele ria.
E foi embora... cheio de marcas
As únicas marcas que as crianças de 6 anos devem ter.

Ciranda
O médico entra na sala.
Com pasta, com receita, com jaleco e com pressa...
E com a criança que ele foi e que não foi...

A mãe, veio com o menino – o paciente
Fala dela, fala da infância dela
Fala do pai do menino, que ele não conheceu...
Mas que imaginava: “deve ser fortão”
Fala do menino, a criança que ele foi e que não foi...

Enquanto isso, ele arruma as cadeiras da sala, arrasta um
banquinho, arruma tudo em semicírculo...
Como se convidasse todas essas crianças, as que foram e
as que não foram...
Para sentar e conversar...
Todas as crianças em roda, como se fosse uma ciranda.

Parto

Minha mãe não gravou meu parto...
Ela gravou em mim: a sua pele, o seu olhar
(A gente nunca tinha se visto)
Não cabe num cd, numa pendrive
Não sei o formato desse arquivo, mas acesso ele quase
todos os dias.

Receita do perdão

Quando não conseguir perdoar um adulto de forma
alguma...
Não perdoe.
Perdoe a criança que ele foi um dia.
É impossível odiar uma criança.

Pratos

Um músico na orquestra,
bate os pratos ao fundo.

Fica sentado, olhando para o lado, olhando para frente...
E na hora certa: téééin...
Em alguns momentos entra no palco, em outros fica de
fora, o vejo passeando.
Quando menos se espera...
Téééin.
E depois coloca os pratos no suporte, com muito cuidado.

Os outros músicos estão compenetrados.
O maestro, conduz a tudo, tenso e suado.
E o batedor de pratos, fica sentado
Téééin

Se a orquestra fosse uma metáfora da vida
Eu certamente seria a pessoa que toca os pratos.

