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Cleópatras

Conquistadoras a subjugar
Os meros imperadores de
Reinos que não mereciam
Imperar
Imposições sobre povos esquecidos
Desse esquecimento
Tentativa de rebaixamento de
Algumas histórias
Sabemos quais
Todos nós
Crias das destruições de mulheres rainhas
Abelhas a construir colméias
Nesse nosso futuro

E essa é a nossa viagem no tempo
Eu, ser afrofuturista atemporal
A recriar passados ocultos e
Perdidos
Ressignificar o futuro que está
Sempre por vir

Todos caçadores da nave perdida da 
ancestralidade
Que ergue as pirâmides nas visões de imagens 
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sobre nossas ações

A ordem de vossa majestade é:
“Crie. Sempre. A partir daquele único passo que 
reerguerá nossas conquistas.”
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Tilt

Perca,  e  mais  de  uma  vez  deixe-se  errar.
Gritou tanto que estava certo, que era o centro e
erguia seu cetro bradando que merecia o prêmio
que  tudo  o  que  fez  foi  dar  de  cara  contra  suas
paredes. Disse o correto, mas não ouviu o incerto.
Pregou pureza  e  retidão,  sem  reconhecer  que já
havia  tropeçado  nas  linhas  descritas  por  suas
próprias  pegadas  marcadas  em  vão.  Por  isso,
reconheça o  errado.  Beije-o  e  leve-o  para  cama,
dentro e fora de seus sonhos para que ele possa
errar seus objetivos, destruir seus muros quietos,
desviar  desses  caminhos  retos.  Reconheça-se
como um ser errante, reaprenda a andar. Descubra
que vai topar o dedão até seus últimos anos e que
uma mão amiga - a sua própria - pode voltar para
você com um sorriso, não com um tapa. Todas as
suas  atribulações  te  traíram,  te  fizeram  dançar
sobre  mãos  trêmulas  e  cantar  composições
ansiosas  que todos  ao  seu redor  ouviram.  Ouça.
Seus gritos não abafaram só seus ouvidos, nem a
minha voz, mas a sua própria. E é ela que estamos
tentando alcançar, pois acabamos de cair e a vista
do céu, de onde estamos, é ótima.
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Que se relacionam

curioso dizer que algo me dizia
quando quem me dizia algo
era eu
criador e expurgador
de minhas próprias vozes
adorador
odiador
juíz e ingênuo
gênio e tolo
ao conduzir essas linhas que digo vir de longe
e vem
de cantos longínquos do meu ser
até a conexão encontrar
e a eletricidade correr pelas portas
de células vivas porém tortas
da caixola preta, escura
luz é só lá fora
mas o fogo e a tempestade
aqui jaz
em comum acordo perfeito uníssono
doce harmonia para equilibrar os ânimos 
controlar os impulsos
manipular as páginas não mais esvaziadas
da escrita mental para salvar a ideia
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o afago que aquece o sistema
um aconchego para colocar um monólogo em 
ordem
vias acidentais
porém sem incidentes
num ocidente que se orienta
sinal cruzado para fazer a máquina funcionar
fumaça nos dedos
do trabalho que faço para me regozijar
é assim que alimento
caçando internamente um talento
uma palavra que não se diz
só se exprime manualmente
cotidianamente
pelas funções
de meu próprio alento
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Pedra

Escute, quero me manter
Em Movimento,
Mesmo que a violência de nossas ações
Nos leve à Morte,
Essa pessoa, ato, efeito, estado ou lugar que nunca 
está imóvel,
Diferente das Vidas presas ou estagnadas.

Muitos já cantaram isso por aí
E acredito que entendi a mensagem:
Criar fungos e musgos é entrar em inerte 
decomposição.

O que fazer quando não se concorda com nada?
Olhe ao seu redor,
Muita coisa já perdeu o sentido
E nós ainda continuamos aqui.

Veja bem, a TV segue insultando a nossa 
inteligência faz tempo.
A humanidade faz isso a si mesma, 
Se insultar.
Só espero que você não faça o mesmo.
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Tanto para se saber e fazer e ainda querem que eu 
seja igual a o que passou,
Geração repetindo geração através de cópias 
falsificadas em embalagens plásticas de qualidade 
duvidosa.

O mundo ficou pequeno e estúpido
Ou esse seria o homem?
Tentei entender tudo e, até esse ponto, queria 
acreditar que já vi o suficiente,
Mas escolho me deslocar pois ainda há muito pela 
frente.
Posso seguir aquela velha história de perseguir 
uma estrada sem saber no que vai dar
Com a certeza de que é algum caminho.

Me chame de infantil, imaturo, ingênuo,
Mas é isso o que teimo em fazer.
Certo ou errado, já é tempo.

O que vendem como real é apenas o marketing que
alguns orgulham-se em comprar.
Há anos a gente já sabe
que viver sem questionar nunca será, de fato, viver
E é isso que me faz levianamente dizer para você ir
se encontrar,
Mesmo que, para isso, 
Tenhamos que nos separar.
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Venha, o Movimento é agora, o Movimento é aqui.
Sou eu e quem mais quiser e
Já não tenho mais a expectativa de sermos 
adorados,
Esse um problema que deixa nossos trajetos como 
eventos passados.
O que quero que saiba é que não há mais
imobilidades
Dado o encontro das Vontades
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Holofotes

Com tantos pretensos monges e mendigos da 
ilusão
Pedindo fama por seus escritos
Grana
Por suas fés
Correndo atrás de manchas
Vendo se há iluminação
Trabalho perdido

Criando obstáculos entre ver e enxergar
Dizendo que é preciso ir pra lá para aqui chegar e 
estar
Só dificultando, remontando espetáculos

A ponte é uma obra-prima
Mas velha e fraca
Plantamos armadilhas
Criamos e destruímos
Ignorando culpas

Pois bem, venha aqui 
Não deixe que eu te diga o que é certo
Mesmo pensando diferente você parece ser 
esperto
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Sendo assim, por favor, não me assuste
Apenas você viu algo de perto
E por mais que ela fale mais alto, minha simples 
ideia
Que diz que está incorreto é mais um embuste

Amedrontam os papos que ocorrem no campo da 
visão.
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Envelope

O ouro da Lua brilha na janela de uma alma
Pelos portais abertos a diferentes corpos.
Todos, diferentes planos.

Corpos celestes com asas de deus que voam por 
nossas galáxias
Roubando matéria e antimatéria de corpos 
imaginários
Caem em nossas órbitas.

Os ecos pesados de nossas nebulosas nos 
atordoam
Até que criemos as luzes
Que vencem os corpos radioativos
Dos quais fogem sistemas solares inteiros.

Sóis são orbitados pelos ciclos viciosos
Dos corpos astrais que não voltam da abdução.

Meteoritos são as cinzas dos corpos - carne 
queimada
Quando abençoou a atmosfera onde se 
desintegrou.
Vibra o vácuo àqueles que se desdobram.
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Meditabundos, ritualistas, xamãs intergaláticos
Atravessam cinturões,
Rasgando o cosmo que arrebata
Os corpos sutis que evocam invocações.
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Rumo

Louco sem querer,
Sem perceber.
Louco só para poder fugir do corpo 
Por pouco.

Abrace uma estrela
Que faça chover em seu intelecto
Iniciando você nesse secto.

Aqui, as árvores rodopiam junto ao céu 
Quando seu azul escurece
No giro que nos expurga
Levando o sacrifício de nossos medos.

Saí andando pela vida
Atrás de ideias curiosas,
Atrás de fantasias esquisitas.
Nos orientamos por uma Natureza sem destinos.

Olho para um distante astro - ali estou.
Olho para um louva-a-deus - aquilo eu sou.

Plantei brotos que escolheram desacatar a Física -
Estão se ramificando pelas cabeças e cartolas

22



Adeniran Balthazar Silva

E tudo isso passa de um sonho.
É o furacão à sua frente.

Adentramos os corredores.
Estamos loucos de repente.

Corremos buscando a Origem,
Que com o seu ventre nos abraça.
Mesmo quando, em desprezo, 
Nossa retribuição é apenas desgraça.
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Inventário

Estou  voando,  e  a  paisagem  não  muda.
Voando, mas a paisagem fica. Apegou-se à minha
pupila  e  escravizou  as  ondas  e  curvas  da  vista
acautelada.  Além  disso  nada  enxergo,  apenas  o
que é. Desconheço o que foi e o que será, tocando
apenas  em  seus  lugares  comuns  -  os  únicos
vestígios reais e existentes.

Vou pisando o asfalto onírico. A estrada é o
único ser que importa, a única persistência.
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Consciência

Sente-se e cale-se, 
não fale por mim

Assuma a todos que não passa de um instinto 
animal com mania de grandeza

Sim,
mesmo que a culpa não seja tua

Tens razão
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Arquivo #4.8

Simples e visivelmente por acontecer
Te chamei, te gritei
Quem sabe se você enten - 

Mecanismos e jogos antes já vistos
& antes despercebidos
Mas agora repetidos
Sem ninguém saber jogar.
Talvez eu saiba.
O suficiente para jogar até me cegar

Um tempo sem
O suficiente para jogar até se surpreender
Aqui, isso significa desmoronar
& correr não é mais se defender.
Nunca foi.

Pelo menos, de algum jeito, você chegou até aqui.
Assim esperei, assim planejei.
Sabe que fui eu quem te trouxe até aqui,
Não?
Há um pouco mais para depois,
Talvez você não saiba
Isso sou eu me cegando com minha própria luz
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Assim não dá pra chegar,
Portanto, tenho que te mostrar algo.
Mas depois, só depois.
Há muito mais para se ver.
Ao mínimo, devo lhe dizer que gostei.

& que nada mais aconteceu

Não sabem que já

Está a se formar,
Mas acho que ainda é cedo.

Uma maçã, e tudo se resolve.
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Equívoco

Quase sempre que estou na cozinha
Penso em ligar para a Polishop
E pedir uma daquelas fabulosas máquinas de 
cortar fatiar e triturar
E uma miraculosa fritadeira elétrica - “Como visto 
na TV!”
E nada disso faz sentido 

Temo que envelhecer traga aversão a tudo o que 
parece
Bizarro, estranho, diferente
Extremo, radical ou exagerado
Como se eu nunca tivesse me visto assim ou 
vestido o rótulo voluntaria ou involuntariamente
Recente ou passado
Não quero ser mais um a se iludir com as histórias 
que me contam sobre controle e moderação
- quem fabrica embalagens precisa continuar 
comprando materiais e pagando profissionais de 
algum lugar e seguir vendendo tinta, plástico, aço 
inox ou papelão
Para não perecer sem acompanhar o mercado - 
E nada disso faz sentido
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Se algo
Fizesse

É tudo invertido
E o sentido escondido
De quem clama tê-lo achado
De quem te chama de lado
Pra lhe dizer que você, pobre coitado
É quem está errado
Sua luta é em vão
Seu poder é mal usado
Só existe o caminho que te disseram pra seguir

O homem enganado
No mundo parado
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Sem alarme

Abrir a janela e deixar o cheiro do almoço entrar.
Sair do quarto ao banheiro e acordar
Como se isso deveria ser feito
Quando o sol já cruzou metade do céu da sua 
cidade.
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Tinta ideal

Sou eu quem mais me julgo. E o tanto que
me  julgo,  como  se  cada sentença alguma  vez  já
entregue aos meus ouvidos fosse uma das pessoas
que compõem o júri sentado em algum canto do
canto  do  cérebro  destinado  aos  julgamentos
morais,  imorais  e  amorais.  Quero  mais  leveza,
mais  clareza  e  compreensão para  meus dias  em
mim; sem perder o peso, a batida, o groove. Quem
disse  que  há  um  padrão,  uma  normalidade  ou
convenção? Essa coisa sólida e plana - chata - que
tentam fazer caber em uma colher e nos servir em
todas as refeições; até quando comemos mal e nos
faltam  ingredientes  ricos  em  vitaminas  e  sais
minerais,  encontramos  aquele  acompanhamento
nefasto  mais  nocivo  que glutamato monossódico
poluindo as águas sob o céu da boca. 

Uma  pedra  angular  imaginária  sustentada
por diversos Atlas num dia de ressaca que instalou
um  gato  arredio  inteiro  dentro  de  seu  estômago
para arranhar-lhe as paredes e brincar de retorcer
a  boca do intestino e  outro  dando tapas e pulos
sobre os discos entre as vértebras. E aqui me pego
desprevenido apenas vomitando no próprio prato
algo plantado e cultivado por uma mão - que não a
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minha - impulsionada por outra mão - que não a
dela - intoxicada pelas generosas doses de capital
agrário  a  níveis  que  ultrapassam  os  que  a  OMS
sequer um dia promulgou ou compactuou com.

Ideia aterrorizante, opressora, autoritária e
com vida própria como todas as outras. Nenhuma,
no entanto,  me impede de escrever,  mesmo que
seja à luz apenas da televisão. Isso: tenho minhas
canetas.
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Gumes de papel

Venho por meio deste
Pedir perdão se não pude parar seu tempo
A tempo de pararem de ter ofendido.
Aproveito também para assumir a culpa pela
Existência da música e suas interferências
Na duração dos minutos e segundos.

Já passou a hora de me desculpar
Por me cutucarem com a vara curta e
Reconheço que não deveria desfrutar dos sabores 
das diferentes cores das terras
Se não consegui aprender a voar.

Além disso, afirmo com veemência ser minha a 
falha se é preciso destruir para criar e recriar.
Fui eu quem proferiu as palavras que foram 
engolidas sem que fossem mastigadas e vomitadas 
sem que chegassem ao estômago.

Confesso minhas inúmeras admirações pela 
mesma pessoa
E por diferentes outras também.
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Perdoe-me por teres me provocado para que 
depois eu te atacasse e, assim, fizesse de ti meu 
carrasco.

34



Adeniran Balthazar Silva

Pretensão

Lento tal qual o tempo que a germinação leva para 
amadurecer

Pesado como a rocha que a água demora para 
amolecer,
Esfarelar e furar

Quente - nave em propulsão fazendo de emoções 
químicas sua combustão
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Mandrágora

Camiseta branca e short  azul  claro,  estava
sentado descalço na calçada, encostado à parede
branca do Mundo com as costas curvadas e a mão
na  testa.  Ninguém  passava  por  lá.  Estava
realmente sozinho ou será  que estava cego,  sem
poder  ver  as  pessoas?  Era  o  garoto  que  a  alma
queimava  como  incenso  em  anos  já
(ultra)passados, e o cheiro de flor ou diabrete se
impregnava às árvores, aos portões, ao asfalto e às
nuvens enquanto caminhava meditando.

Não mais precisa queimar. Essa alva alma de
áurea aura estava com o pés na Terra e com suas
raízes numa estrela mutante -  aquela que,  numa
noite limpa, aparenta mudar de cor -, sua casa.

O garoto, passando seus dedos por perto do
cérebro, pensava se havia alguém do outro lado da
parede.  Refletia  se  estava  certo,  se  merecia  ter
passado  por  tudo  aquilo.  Afastando  a  mão  da
cabeça, de pulmão cheio, levantou expirando, deu
um salto, abriu as asas e foi sabe-se lá para onde.

36



Adeniran Balthazar Silva

Me perdi

Cabeça vacilante
Em passo errante
Andante sigo
Pensante fico
Manobrando os pés na avenida
Em que revi a vida
Tida como morta
Assistida com vista torta
Numa tela esquecida
Atrás da mente
No asfalto aquecida
Pisoteada por toda essa gente
"As pessoas", como elas dizem
Inibindo suas vocações
Renegando o alimento de suas ações
Cuspindo no próprio estômago
E socando sua boca
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Arquivo #4.9

Mais um pouco
& eu não sei o que vai
Acontecer aqui.
Nada planejado, tudo esperado,
Assim como
Tudo errado.
Algo deve ser feito.

Sinais talvez insuficientes para dizer
O que não sinto por você
& por quem não veio.
Bode expiatório encaixado perfeitamente
Num espaço inesperado, mas sempre sob o meu 
controle.

Para onde você vai? Quando?
Cabe a mim saber todos os seus movimentos
& se eles são o bastante para te jogar neste 
labirinto.
Só você não vê.
Ninguém mais vê.
Eu, sim.

Tempo de amores
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& rumores de amor.
Pistas soltas lançadas à sua imaginação
Que dizem que vão para um lado
Mas nunca vão sair do lugar.
Quem sabe outra hora.
Quem sabe outro ano.
Isso vai te agradar, de qualquer forma.
É confortável para mim e para você.

Não tão longe agora
E está tudo garantido.
Pulsa.
Esta sala pulsa.

E eu finjo entender que estes gestos todos são só 
um jogo.
“It’s just a kiss away” disse alguém na TV.
É o que vou fazer,
Mas digo hesitar.

Brilhos, surpresas e Toda Incerteza
Jogados para a próxima Edição.
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A nascer

Em meio às invasões espirituais
Por aqueles que imploram
Por me controlar
E como pregos
Tentam me prender aos quadros vazios
De sua nação

Eu penso em mananciais
Os quais se limpam
De um falso altar
E ao alto emanam a unção
A fim de enaltecer pensamentos fugidios
De uma pura canção

Aos que ainda virão
Espero que sejam sábios
Encontrem o logos
E que possam encarar
Mundos que devoram
Alimentos que ao ser são essenciais

Assim nenhuma falsa bênção
Com a impureza de seus óleos
Inundará os lagos
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Que estão a se formar
Sem fronteiras mais
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Hálito turvo

Na verdade, temo ser um cretino sacana de
marca  maior.  A  agonia  da  fala  presa  dum
momento  passado  me  cozinha  a  barriga  por
dentro  e  lamento  as  vociferações  guardadas,  a
sinceridade  fulminante  interrompida  por  um
implosivo e excessivo autocontrole, tirania sobre si
mesmo. Nada além de belas ideologias estúpidas.
Os  gritos  e  ofensas  absorvidos  em  falso  são
regurgitados  na  ânsia  de  uma  insônia  mal-
resolvida, e o café só faz a raiva subir e a paciência
descer.

Ainda não consigo respeitar  as  emoções o
suficiente  por  ter  permitido  que  a  razão  me
tomasse o melhor de mim, trazendo uma falta de
tato  para  com  o  mundo  momentâneo  porém
duradouro.

Preciso  parar  de  insistir  em  trair  a  mim
mesmo e de acreditar que alguém vai ter noção do
que  enxergo,  toco  e  sinto.  Todas  as  imagens
vertiginosas  às  quais  insistimos  em  depositar
nossa vã crença.
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Monções

Se o Vento não vibrasse,
Não sentiríamos prazer com o som das madeiras e 
dos metais,
Todo medo seria o medo do desconhecido.

Se não soprasse,
O fogo que a terra apaga, a terra não apagaria,
Flora seria um aroma então desconhecido.

Se o Vento não esfriasse,
Não dançaríamos ou dormiríamos colados
E o frescor de uma brisa não compartilharíamos.

Se não se enfurecesse,
O planeta não se moldaria,
A Vida não seguiria às ordens da Natureza.

Se o Vento não criasse,
A Ciência não nos encontraria,
As formas seriam disformes.

Se não existisse,
A nós não encontraríamos.
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Arquivo #4.5

Orvalhos de sua saliva
A guerra do sangue segue
Por jardins suspensos no ar

Criatura do vento
Não se esqueça de semear os mares
Não se esqueça de deixar chover na terra

Vou te inspirar para poder gritar
Que ainda
Estamos vivos
Não é preciso parar, não é preciso correr
Mas sempre, sempre estar

Levante as poeiras dos monumentos
E me traga os tesouros nossos

Permita-me mostrar as profundezas
Cidades perdidas
Que encontrei
Ou temer se afogar
Vai te afastar da seiva sob os mares

Aspire-me
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Enquanto evaporo

E alivio sua dor
E acaricio sua mente

Imponente, vou ver-te raiar
Perante o sol nascente

Esconda-me 
entre os ramos dos seus cabelos
Enquanto te guardo no calor 
das cores em meu corpo

Todos os passos e zunidos por aí,
Precisamos ficar sozinhos
Tanto para sentir e compartilhar
Muito para não se dizer e com certeza se entender

Sinta esta canção em teu ventre
E saiba onde estou

45



Imagos

Paralisia

Palavra que incentiva e desperta manias e o
pavor em transgredir e atravessar.

Letras  que,  combinadas,  atingem o ouvido
com  gosto  amargo,  abrindo  nossa  percepção
graças à nossa falha em encarar o que está por vir.

Hábitos  supersticiosos  alimentados  por
lendas, contos, e histórias duvidosas & substâncias
descarregadas pela hipófise que nos fazem tremer.

Cara  nos  dá  a  oportunidade  de  sermos
cautelosos e prestar a devida atenção no que deve
ser feito, além de uma força despertada em casos
de  emergência;  coroa  nos  entrega  ao  delírio  do
pânico e a um cotidiano e obscuro pesadelo sem
fim, o grande ápice da fragilidade humana.

Terror  &  quartos  escuros  &  lágrimas  &
gemidoschorosgritosBERROS.

Para  isso,  manicômios  e  clínicas  de
tratamento  &  livros  de  auto-ajuda  e  soluções
miraculosas  baseadas  nas  sutis  propagandas  dos
telejornais. As únicas pessoas sendo cuidadas aqui
são aquelas que vendem a cura.
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Até aqui, era Palavra. É Indústria agora e só
tende a crescer. Afinal, é um ramo lucrativo: não
requer muitos recursos, já que qualquer um com
acesso  a  pelo  menos  um  dos  meios  de
comunicação e dotado de uma esperteza satânica
pode começar seu projeto. Incentivo vem de todos
os cantos, inclusive da concorrência, o que torna
mais fácil a criação de parcerias e acordos lícitos,
morais ou não. O público-alvo é extenso, está cada
vez  mais  fiel  e  o  retorno  é  garantido.  Ao
empreendedor,  todas  as  portas  do  setor  estão
abertas,  só  é  necessário  manter  o  cliente
aprisionado.

A Palavra que temos medo de ouvir
Situação familiar a toda e qualquer pessoa.
Uma  das  principais  reações  perante  o

desconhecido.

O sentimento dos animais encurralados que
somos.
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Cometas

Você está nessa superfície,
Travando guerras há anos,
Criando muros concretamente abstratos,
Finalizados com cantigas marciais
À frente de caminhos tomados por onipotentes.

Mas toda essa sua trajetória
Não irá tirar
O seu e o meu sangue dos
Ciclos compulsórios
Incapazes de mudar a rotação compulsiva da 
Terra.

Átomos ou constelações,
Nada muda.
Canonizações ou blasfêmias,
A gente surta.

São ou insano,
Antes ou após a morte,
A gente surta
Se tudo muda
Para manter essa pira acesa.
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Germine os grãos
Dos frutos que crescem
Dos fortes caules
Das pequenas ideias
De sábias raízes.

Guie-se pela harmonia que sopra das folhas soltas
E esqueça se é música ou sussurros.

Morda a língua e bata os dentes,
Pois estas linhas não serão apagadas
E você se encaixou dentro delas,
Então corra.
Corra bastante
Para deixar que o Tempo que segue inventando
Corra sozinho em sua liberdade.

Se sinto ou se formigo,
Nada muda.
Silêncio ou barulho,
A gente surta.

Se somos messias ou avatares,
Em preto e branco ou a cores,
A gente surta
Se tudo muda
Para manter essa pira acesa.
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Uma lenda

Nada preciso ver através dessas bolhas 
ascendendo à própria destruição,
Apenas as árvores que dos fluxos se erguem aos 
céus
E, com suas folhas, remetem à superfície úmida.

Que neste templo de tempestades serenas,
Minha alma se funda à água onipresente
E nade com os rios que rolam brutalmente
Em meio às rochas que abençoam.

Oceano,
Traga a mim por seus corais
As escamas que das sereias armazenam os 
sentidos de seus feitiços
E não ofusque os brilhos preciosos
Que se perderão na areia.

Com minhas âncoras, herdarei as riquezas dessa 
utopia.
À ela migrarei um dia, transportando-me dentro 
dos prismas das gotas cristalinas
Que almejaram ser imensas ilusões gélidas
E hoje são a chuva que descarrega a terra
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E a desperta para o frescor de novos fascínios.
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Ornamentos

Sinto falta da época em que conversava com os 
elementos,
Quando estes inventavam nossas ferramentas.
Conversas aconchegadas sob os chapéus 
espalhados sobre a grama.

Perambulando entre as maravilhas que encontrei,
Vi a luz do vôo das dançarinas ao meu lado
Quando a melodia virou cores e também dancei.
Sem asas, entre amigos flutuei.

Hoje, meço forças com reluzentes feitiçarias 
cromadas
Para poder tornar estas memórias presentes 
novamente.
Vejo pessoas as praticando petrificadas.

Consumidores que se consomem enquanto somos 
consumidos,
Cedemos aos poucos, apodrecendo nossas mentes
Em labirintos de paredes gentrificadas até os 
dentes:
Perdemos o rumo e quebramos o progresso há 
tempos já preteridos.
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Flor

Veja aquela pétala
Tocada pelo inseto que acaba de cruzar a nossa 
frente…
Consegue saber qual a sabedoria que seu perfume 
carrega?
Consegue vê-lo?
Consegue vê-la?

Outras pétalas, carregando outros perfumes
Infinidade afora
Enquanto voam da flor
Que as deu à luz
E à simplicidade de seus segredos.

Um dia, soubemos tanto quanto elas.
Um dia, soubemos que somos divinos eternos.
Outro dia, quisemos esquecer.

Não vemos.

Enquanto o pólen respira em seu Eixo,
Nossos sonhos acreditam naqueles que os 
esqueceram
E vem pelo dia nos derrubar, nos surpreender.
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Nos imobilizam, nos matam.
Nos abraçam.
E nos devolvem à vida num simples olhar aonde as
Montanhas dividem o Céu.

A pétala,
No entanto,
Acaba de tocar a terra.
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Mercadores de egos

Se falar com as paredes,
Saiba que servem de morada aos demônios.
Deveria ter dito antes.

Não atenda ao telefone,
As linhas estão com os dedos cruzados
Para saber onde identificar a sua voz.
Nem ligue a TV,
A maior atração de todas programada para o 
horário nobre de hoje
É você.

São todos ouvidos,
Querem enxergar pelos olhos que você comprou 
semana passada
Ao passar pela promoção na loja de eletrônicos.
Cuidado com o que tiver sentido,
Seus sentimentos estão impressos em imensos 
murais e tablóides
Privados criados
Para duas pessoas e acompanhados
Por três ou mais.
Portanto, esconda bem os seus amantes.
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Se um dia for viajar,
Escolha logo o caminho a se seguir,
Senão, alguém pode atrasar.

Esqueça o que sabe.
Enxofres, mentiras, tentações,
Isso não existe.

Terno e gravata
Sob aquele sorriso ofuscante
Embalando o melhor linguajar que pode ser 
aprendido
Em cursos e palestras, talks and workshops
E depois vendido em qualquer esquina barata
Visitada
Através do cristal de uma tela
É bem melhor.

Ótima escolha de restaurante,
Os pratos que fazem aqui são deliciosos!
Ainda não os comi, mas segui
Todas as receitas que postaram e assim descobri 
seu interesse.
Será servido quente-quase-fervendo junto ao 
cardápio de hoje, 
Dia em que se recebem
Os melhores descontos por fazer check-in via um 
dos nossos aplicativos.
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Sim, temos mais! Sei que gostaria de ser 
acompanhado a uma sorveteria próxima.
Afinal, são seus hábitos e costumes que estão 
sendo vendidos mundo afora
Junto a tantos outros que maravilhosamente 
compartilham
Os mesmos gostos e prazeres
Como meros números em nossos gráficos.

E assim compramos sua alma.
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Refração

Quando o Sol ilumina o orvalho
Da rasa neblina que se espairece ao redor,
Sonha-se dia e noite.
O que mais se poderia querer?
Encontramos mundos escondidos,
Terras coloridas
Nos cantos perdidos
Do Universo.

Mas algo está errado.

Quero enxergar o que estas luzes escondem
E tocar o lugar de onde vem a névoa.

Sinto medo ao seu lado,
Pois toda a proteção que nos dedicam
É apenas proibição.

Não me entenda mal,
Ainda estou com você.
O que quero é ser levado
Pelos pigmentos que tingem
Visões da existência crua
Que nasce e cresce
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E renasce e vive
Do ritmo de suas contrações
E das dores amortecidas
No ritmo de suas expansões.

Enquanto estivermos aqui
Perderemos o espetáculo.

Precisamos de um pesadelo
Que nos acorde
E nos tire das cobertas sobrepostas
Como camadas
Que nos afastam do calor
Da agitação
De tudo o que respira.
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Alguém

Pegou na minha mão, me chamou de querido com 
o hálito ainda adocicado por fermentos destilados
Enquanto meu tato saboreava sua pele amena.
Adorou ter me conhecido.

Suavemente, sua cadeira foi ocupada
Pelo perfume conduzido para fora do poros
Enquanto alguns fios de seu cabelo dançavam no 
ar, sozinhos
Com a leveza de um filete de fumaça.

Mas, como diz o comercial,
A imagem jamais será tudo.

Abraçados em algum bar escuro escondido das 
estrelas,
Onde pessoas de diferentes cores e origens 
dançavam o Rythm & Blues de
Diferentes épocas,
Contava-me histórias.
Histórias que se moviam com a dança
Das xícaras de café.
Histórias sobre viagens, sobre isso, sobre aquilo.
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Lembro de algo sobre chocolate,
Proferido enquanto esculpia sorrisos…
“Tu gostas de chocolate?”, ou algo assim.
Histórias com o mesmo cheiro do presente que me
deu,
Um dentre vários outros que dedicou a mim com 
amor quase caribenho,
É verdade.

Naquela noite,
Seu rosto negro de olhos claros e astrais me deixou
fora de órbita,
Vidrado. Vidrado enquanto bebíamos melodias e 
paisagens
Pelos ouvidos.

Hoje está chovendo muito, então fique tranquila,
Eu sei que assim fica difícil.
Sabemos que aqui nunca há tempo para isso,
Mas
Cante. 
Até que sua voz,
Amorosa e violenta,
Alcance seu reflexo em meus olhos
E desperte seus sonhos, meus sonhos de ilhas e 
estradas paradisíacas
Emolduradas por viciantes verões.
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Carta #3

Como que inocentemente brinquei com meus 
códigos
E te inseri
Na minha contagem de tempo
De uma forma que

Após repetir e lembrar dos mesmos caminhos já 
antes repetidos outras vezes
E ignorar o valor de fazer essas mesmas coisas 
mais outras vezes tantas em tantos anos que se 
seguem à frente
Mas também limpam a poeira que insiste em ficar 
atrás

O relâmpago parado em frente ao meu portão 
naquela última visita
Só veio trovejar agora.

Ainda me aflige lembrar que reparou em minhas 
juntas tortas enquanto eu secretamente
Desconfiava do porquê você se prostrava a minha 
frente
Chamando minha atenção
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Sem nunca, uma vez se quer, ter invocado o meu 
nome em vão
E fui eu quem temi a você por motivos que 
sorrateiramente deslizavam pelas praças
Mas não superaram quando em volta de uma delas
paramos um ao outro.

Foi inocentemente que codificando minhas 
brincadeiras consegui achar
Uma garupa que soubesse pilotar,
Já que conduzir veículos e as danças das interações
que exigem maiores atenções ao volante
Sempre foi um ponto de fraqueza.

E foi nesse vacilo enrolado em sentimentos 
embrulhados como lã nos pensamentos que 
tropecei e bati
De frente com a imobilidade de minhas ações.

Quero crer que essa inércia não tinha a aceleração 
necessária para parar, no dia que visitei
Dias depois
Através do espanto migrante à cidade em que só 
cheguei graças à sua graça,
Qualquer que tenha sido o desvio desavisado que 
te guiou
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Pois eu ainda desconhecia as nuances e alcances 
entre nós por serem frágeis e sonhadores e à 
distância não soube te chamar.

Agradeço
A votos perpétuos
Pelos caminhos abertos com passos
Feitos trem em duas rodas

✵
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✵

Carapaça
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Geração

Do excesso surge a exceção que tem
Na investigação expressa dos sentidos impressos 
nos sudários das construções
A sua expressão
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Elogios

Pensar sempre o pior. Tenho me esquivado
disso desde que percebi que era o que estavam me
ensinando.  Ser  enérgico  para  gastar  força  à  toa
tentando  parecer  ser  mais  forte  do  que  se  é
quando menos precisa. Manter a calma, engolindo
palavras e pensamentos e impressões turvas como
porco-espinhos  diluídos  em soda  cáustica  -  com
uma  pitada  de  açúcar  para  disfarçar.  Mitos
passados de forma oral pelos nossos avós aos seus
filhos e destes para nós.  Sabe-se lá  porquê.  E se
não forem repassados, prepare-se para os passos
em  sua  direção,  prontos  para  apontar  dedos
gritantes  exclamando  o  quanto  você  é:  mole,
preguiçoso,  frouxo,  chato,  manso,  fraco,  entre
outros  menos  conhecidos,  é  só  escolher  a
condenação.  Experimente  sentir  ódio  com  um
pouco mais de respeito. Aceitar que não é preciso
adoecer  para  os  mais  diversos  sentimentos
pedirem  para  serem  acolhidos  em  um  só  dia.
Encare a frustração até ela juntar as malas e partir.
Parece difícil,  mas não é, assim como nem tudo
floresce. 
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Engano-me.  Tudo  floresce.  Mas  nem  todo
fruto  que  surge  depois  serve  de  mantimento  a
todos.

Ligue a TV, tire o som, ponha um disco para
rodar. O que você vê? O que ouve? Aprende alguma
coisa? Nada disso leva a algum lugar se for simples
distração,  além de mais  confusão.  Há muito por
debaixo  da  camada  frágil  de  pele  protegida  por
botões, cintos, meias, cuecas, colares, maquiagens
e  cremes  de  limpeza  profunda  rejuvenescedora
que  esconde  os  comportamentos.  Máquinas  não
tão  exatas  assim  para  que  sigam  fórmulas  e
ensinamentos.

Essas  coisas  não  se  aprende.  Reparar,
observar,  ler,  ouvir,  assistir,  escrever,  aproveitar,
aprender e tudo o mais listado e/ou sugerido em
algum  catálogo  holístico,  de  auto-ajuda  ou
conjugados após conferências que tomaram lugar
sobre  mesas  meladas  por  garrafas  abertas  após
agitar, copos derrubados por um agir sem cogitar. 

Faz-se.
Enganado?  Não  por  completo,  ou  não

insistiria  em  reconhecer  que  ainda  sou  novo
apesar  do tempo passado  e  o  continuarei  sendo
por mais alguns blocos do tempo futuro e se ainda
não  morri  é  porque  devo  ter  o  que  descobrir,
explorar,  aprender  e  depois  encontrar  -  novas  e
irreverentes  formas  de  ensinar.  Inclusive  lidar
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com  clarezas,  confusões,  contradições,  acertos,
distrações, honras a méritos questionáveis ou não,
questionamentos  diversos,  diversões,  diferentes
versões daquilo que um dia foi só intenção e virou
projeção sobre a tela de minhas retinas.
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No diluir e condensar

Muita consciência na cabeça, pouco tempo pra 
pensar
Por que hoje em dia se põe a língua a atropelar?

Tanto tempo encurtado, tanto eu atrasado, 
ligações à cobrar
O que deu nesse povo besta a me apressar?

Tem problema não se acabar a luz e acender a 
escuridão
Mas não apaga, não, mundão!
Sem medo ou com medo devo iluminar minha 
própria peregrinação

E nessa canção não há refrão, pois não há ponto 
aonde se voltar

Se corre tanto para alcançar o pedaço perdido que 
teve que deixar pra trás
Tanto o que se corta de um sentimento 
desperdiçado é sempre um “deixa pra lá”
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É cada fala que se cala silenciamento que se 
resvala porquê às vezes é demais mas às vezes 
“não importa não”
Me diga qual é o seu choro que eu digo se vou 
ouvir ou não

Se transborda não é bom, se tá raso não dá pé, não 
há fé, não há fé que aguenta tanta contramão
Seguir sem direção talvez nunca te tire do chão

Quanta asa castrada vi caída por aí, pena perdida 
sobrevoando não achando tato para o vento sentir
Que se crie um redemoinho para os males do 
mundo destruir

Muita sede para se sentir, pouca garganta pra 
beber
Qual é a língua que o gosto vai dizer?

Tanta imagem pra se ver e vender, pouco a 
acrescentar
Vou causar esquecendo que talvez provavelmente 
seria bom ter algo a apresentar

Diversas ideias diversificadas e nenhuma alma 
para aceitar
Já é muita cera pra orelha de alguém que não 
começou nem a cansar
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Você se põe a gritar
Eu me ponho a cantar
É tanto demais, é tanto demais
Que o essencial
De tão especial
Ficou para trás
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Suspensão

A Letra calma
E a respiração descola a alma
Pelo som que se absorve
Invadindo o ar

Não ser nada
E não ter importância
É o sinal que vem
Na forma de uma presença amigável

Ter importância
É só um peso 
Atrás do qual se esconder

Que Personagem você tem
Sido ultimamente
E o que isso nos traz
?

Há um Diabo dançando sobre o Sol
Desses dias
Que vento sopramos - calma adiante - neste 
momento?
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Que vento sopramos - calma distante - neste 
momento?

Eu sei o quanto vou
Me levantar agora
Tire a relíquia do deserto
Com tudo dentro, tudo aberto
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Cortejo

O repouso sempre foge a quem se diz Inventor, 
mas esquece onde pôs as chaves de suas naves.
Das engrenagens exalam as músicas por elas 
engolidas,
É o único som embalando discretamente a 
insanidade de estar de pé a uma hora dessas.
O que falta é achar inspiração - a primeira de tudo 
- depois a gente pensa em dormir.

Lentamente, algo se forma,
Toma a nossa mão,
Tira a gente do sofá, do colchão.
“Vai lá fora”.
O problema é que ainda não dá pra ver o que é, 
paciência,
Mas já temos algo novo para tirar da cabeça e por 
no papel,
Para tirar do papel 

E só isso já é motivo de festa.
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Esses quadros que mudam de lugar

Estou andando e cansando e suando,
Eu sei,
Mas sei também que, quando isso acabar,
Estarei pronto mais uma vez.

Sozinhos ou acompanhados, em turma ou a dois, 
Em um carro, uma moto ou a pé,
Estaremos em todos os cantos,
Rodando e curtindo.

Vigiado por quem se foi ou por aquela nuvem em 
forma de anjo ou cão-de-guarda,
Sei que não preciso me preocupar,
Mas o susto, o receio, a inadequação ao momento 
que nos procura, às vezes, são inevitáveis, pois já 
rodaram por essas vias.

Nada aconteceu, no entanto, e tudo deve ficar 
muito bem muito em breve.
Em minha cabeça, apenas a música que o caminho
que sigo me canta.
Tudo aconteceu, e seguimos bem,
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Vertiginosos pelas voltas das letras de nossas 
canetas, cambaleantes, alterados em inúmeras 
direções.

Quando tudo acaba, o jeito é aproveitar o fim,
Lugar onde tudo dá certo.
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Semáforo

Pergunte-me como é meu amor;
Digo, da forma mais ridícula mole pisada e exposta
possível,
Que não posso defini-lo, só para ver você
Se impressionar.

Andando encontro uma folha para
Admirar
E procuro onde findam e iniciam os galhos de 
onde se desgarrou
Esperando, ingenuamente, do meio desse acaso 
você aparecer.
Pensando acidentalmente em quando e como será 
nossa próxima sessão
E se ela ultrapassará o verão.

Como você estará?
Isso é o máximo que posso dizer.
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Arquivo #4.1

É tanto tempo,
E vocês ainda crêem em mim.
Contatos correndo pelas linhas cruzadas
Sem querer atingir o destino.
Orações aos irmãos, não ao pai,
Nem ao filho,
Mas para nossos espíritos santos.

Ainda tenho muitos dias visíveis
& espero que acredite em minhas mitologias,
Profecias nas quais você precisa ter fé,
De novo.

Assim, quem sabe, posso te ter sem reações 
indesejadas,
Precauções e contra-indicações.
O fato é que não há jeito,
Mas isso eu sei que você não vai ver,
Nunca viu.

Digo que está por cima,
Que sempre te vi brilhando à minha frente
& ordeno que não derrube o meu altar,
Em toda a sua rigidez
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para que eu possa resgatar tudo o que evito
E mostrar o que sempre disse sem palavras.

Sei que já me conhece,
Mas não está aqui.
Peso e leveza
Como nunca antes vistos
& uma nova onda já esperada e prevista
Profetizada.

Alguns planos falharam,
Só que, aqui,
Estes simplesmente pegaram atalhos,
Estalaram meus olhos sem os curar.
Tive deleite, tive suor, agonia e algumas mortes,
E digo que é tudo pra você.

Véu de noiva ao meu redor
Diz esconder o que trouxe para você.
Para mim, sei que é transparente,
E ainda assim continuo sem te enxergar.

Por isso, há medo
& alguma raiva por aí.
Vi que há algo a proteger
Pois realmente há algo a temer.
Fora a paixão sem sentimento e sem emoção.
As regras são sempre minhas,
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Assim sei que não tenho como perder.

Entreguei a maçã,
& só agora vi que não sou a serpente.
Nunca fui.

Há mais?
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Re-transmissão

Sussurros dizem
Que há uma cena se formando,
Sessões perdidas na loucura.
Sob os túneis, sobre os trilhos,
Todos querem sua fatia
De uma vanguarda pura.

Destruídos estendendo
O mesmo dia a outros dias
É o tempo em leveza
Suspensão
& esquecimento

Nossa geração já está tendo filhos
E isso é cronofagia - 
Não mais
Antropofagia -
O que se faz agora
Ainda é canibalíssimo

Nessa droga, o que se faz é apologia
Pirataria salva, compartilha
& cria
Conhecimento explodindo em terminais
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De sagacidade fugaz

A coisa muda
A coisa varzeia
Feito capivara
E ainda estamos aqui
Lutando por esta estética

Nossa translação altera a estação
Indefine seus sentidos
E agradecemos pela estática

Caçamos gurus
- livros e nomes -
Quando precisamos de falta de prática
Para reencontrar frequências proibidas

Se o rádio não presta,
Salve a antena
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Signo

Um morre
O outro se renova

Aprende
E, no fim

Tudo é só vontade
É tudo só vontade

Só queremos entender
Mas tentamos esquecer

Quais símbolos fazem sentido
Para nós
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Idiota

é estranho todo esse tempo
que a gente fica pensando em uma coisa
todo esse tempo
que a gente encana com algo ou alguém
se é que o tempo existe
pior que isso é olhar pra trás
é ver que essa história de evolução do homem
é muito duvidosa
e é tanto tempo
quando o cerco fecha
é preciso saber conversar, ter o que falar
saber andar sem esbarrar
passar
e deixar tudo intacto
e o mais forte impacto
tudo muda, é inegável
mas se apegar e querer ficar
às vezes é inevitável
pouco a pouco
você vai se matar
meus parabéns
pois é isso que se precisa
quando o que se quer
é nascer mais uma vez
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voltar e se ver crescer
destruir sem piedade
tudo o que te impediu de ser o que quer ser
e de ser o que tem que ser
se prepare, isso dói
mas quem disse
que a dor é ruim?
te fizeram acreditar
na porra da Dor Eterna
mas o que realmente existe é a paranoia
e todo o Medo em seus dias
até os dias de hoje
foi em vão
até agora
crescer com a cabeça doente
foi o padrão
e tentar mudar
o que desejar
sempre será
o maior Pecado de todos os tempos
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Setores

Relacionamentos humanos aquecem as calefações
internas do corpo
Por trás das mesas de mogno, atacam as mães que 
não atingiram a maturidade
Posicionando-se nos extremos de uma conexão, 
afastam aqueles que procuram o caminho seu
Resumidos a rascunhos, relacionamentos 
humanos só me levam da corte nupcial à suíte 
marcial
Do tremor teu
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Anseios

Esperamos pelos melhores aparelhos eletro-
eletrônicos
E admiramos cada vez mais a robotização da 
humanidade em amplos sentidos

Queremos estar entre as maiores nações do 
mundo
Mas temos prazer em ver os nossos piores no 
poder
Responsabilidade da qual fugimos 
Enquanto procuramos alguém sobre quem 
governar
Gato, amiga, garçom, vizinho da casa antiga da sua
avó -

Todos viramos alvos quando eliminamos nossos 
aliados
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Núcleo

Desacreditados céticos mas ainda assim 
avidamente preocupados com

Alguma Coisa

Sabe-se lá o que é contudo com certeza se você 
soubesse iria se sentir em uma estranha espécie de
Buraco Negro

Sabe-se muito bem o que é O QUE É mas está além 
do que se sabe & com fulgurosos olhos cintilantes 
& pequenos cortando violentamente a fumaça o ar
e o asfalto a poeira sob as luzes da cidade morta-
viva impulsionando-se de cabeça
Perigosamente

Amém
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Externo

A verdade não tem nome
Não tem face, cor ou credo
Nem mundo ou planeta
Nem ao menos é um universo
Não é uma sensação com características distintas
Vindas de uma voz muda que não interage através 
de palavras
Mas com quem tentamos conversar
Pois a verdade não tem fala
Não tem ouvidos
Não tem eu nem você
Pois nós não temos a verdade
Afinal, como dizem por aí
A verdade não tem dono.

Mas ela cabe no tempo, cabe na vida
Em pequenos intervalos de milissegundos
Em que todos os corpos celestes parecem - aliás, 
cabem - na cabeça
Momentos em que tomamos escolhas sem sentir
E dizemos: "foi involuntário, agi sem pensar"
Mas escolhemos o que sentir, agindo sem 
perceber.
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Arquivo #4.2

Com algumas nuvens no ciclo essa nossa 
contagem datada antiquada corrida anual 
começou flutuando até parar e para o Império do 
Outro Lado desta Terceira Esfera Solar foi o Coelho
que guiou nosso período mas esse coelho 
preguiçoso, tranquilo, ganhou asas que rugiram 
em todo o globo

Curioso animal sino-astrológico trouxe calmaria 
flutuante agitada às bases e aos apoios ao guiar 
nossas falas e fluxos emocionais
Tudo continuou como o mesmo mas mudou tal 
qual disco que gira sobre o prato da vitrola sem 
sair do lugar mas a agulha a traduzir o que se 
passou emite o que se transformou

Conversando distantemente nos aproximamos e 
contamos o que nos afligia em ambos os lados e 
isso é uma premissa para o conflito o que não 
significa algo ruim
Entender os conflitos é como um exercício que 
exige aquecimento um esporte que requer 
observação antes de ser praticado
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Não é sinônimo de atrito, não é desavença, não é 
discórdia catastrófica ou falha na realidade, 
apenas movimentos indo de encontro para que 
possam se juntar e exige/revela o sentido de 
paciência

Paciência difere de passividade, é a necessidade de
se pensar a atuação desde o que a envolve até o 
momento de agir. Implica em ação, implica em 
interação e em olhos afiados para atingir o 
momento certo – produto da pré-alquimia 
sintetizadora do ritual que se tem antes de 
encostar a caneta no papel, a fala no microfone. 
Atividade bela e caótica que requer destreza. 
Paciência como forma e recipiente vaso para onde 
vai cada ingrediente da receita para cada elemento
do que buscamos.

Toda guerra não passa de um acordo diplomático 
ignorante quanto a suas consequências e essa não 
é a nossa guerra 
Temos aqui dois guerreiros em si e entre si e para 
o mundo e que ocupam com maestria o cargo de 
generais

Conhecemos os passos dessa dança e criamos 
nossos sempre voltando atrás com os olhos para 
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frente e a consciência nos pés a fim de mudar o 
significado do que é uma bomba e suas explosões

Guerreamos com amor em punhos e passos 
apaixonados explosivos e olhar paciente
Assim desmanchando para refazer o que nos foi 
dito entender o que dialogamos

Nossa luta é uma diversão deliciosa atração entre 
corpos e almas de revoluções energéticas que se 
encaixam como onda sobre onda em busca da 
clareza da Luz InternaExterna

Dor ansiosa para parar que sabe que vai parar e 
onde vai parar só não sabe quando exatamente 
nem como e ainda assim sempre para com a 
presença magnífica do prazer.

Brigamos com um sorriso no fundo por saber que 
buscamos a atração entre nossos Universos. 
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Do silício ao silicone

O código-fonte
Está na ponta da sua língua

Sob ela foram selados todos os leitores
Dos sinais de uma nova máquina
Sem fio

Uma Nave-Mãe sem útero
Parindo chips megalomaníacos
A quem dedica-se filia & latria

Nas nuvens só se vê polígonos
- Bits & Pixels - 
E janelas holográficas
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Construindo

Certas coisas não precisam ser

de começo;

Algumas   meio.
sem

Todavia, são entendidas.

95



Imagos

Sã

Certa vez, encontrei uma garota. Mulher,
No auge de seus 23.

Mostrou o quanto minha tranquilidade imóvel 
estava errada
Ao me mover
Para a dança de seus abraços
E traduzir com seus lábios sua admiração.
Da transparência de suas emoções,
Acreditei poder ser o que ela queria.

Em suas pulsações me embala,
Me deixa aéreo, etéreo,
Com um prazer eterno pelos nossos encontros.

Dissemos não nos apegar, voto que sempre corta a 
si mesmo
Assim como a velha conversa de que se apaixonar 
é perder,
É errôneo, é errar e se enganar, Mas fomos
Traídos e enganados por nossos próprios recados. 
Escalando olhares escorregadios, chegamos ao 
topo do mundo.
De nossos devaneios, saboreamos desejos.
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Receitas cruas

Não se  trata  de  uma  simples  preocupação
com o julgamento.  Sei  que minha mensagem se
confunde com tudo o  que sou,  penso que sou e
procuro ser. Toda a carga de informação absorvida
pelos  meus  sentidos  e  impressas  nos  gestos,  no
cabelo, passos, linguagens diversas. Sei que parte
de um princípio ofensivo, desnecessária ofensa. E
os reflexos das minhas rotinas exibem bem um vai
e volta de certa nocividade. Desnecessário. Então,
no  fim  das  contas,  não  há  necessidade  de
combater e atacar, há a necessidade de propagar
como  onda,  atingir  como  o  ar  a  chuva  que  ele
atrai,  a  garoa,  o  sereno ou mesmo a espuma do
mar, que envolve a pele que a absorve. 

Posso dizer que - de algum jeito, nunca se
sabe o que dizer - existe uma maneira mais efetiva
de  se  comunicar,  ou  simplesmente  comunicar,
sem sujeitos, que é através da nossa condição de
furos no mundo, na realidade. Furos não, janelas.
Janelas  ainda  não  é  satisfatório  -  vitrines,  telas
multimídia sem a proteção de um ou mais vidros,
algo  límpido e  sem  barreiras  para  a  informação
chegar  de  forma  clara  e  interativa.  É  assim  que
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sinto cada par de olhos sustentados por um par de
pés que vejo percorrendo os solos das cidades. 

Tenho noção que me encontro tocando um
ponto de sobrenaturalidade. Sempre alcanço algo
extraordinário,  mas  me  mantenho  caminhando
por linhas normais - ou me iludo acreditando que
é  por  aí  que  caminho,  quando  a  barreira  já  foi
ultrapassada  faz  tempo.  Na  verdade,  de  fato,  o
segredo é este. Não existe barreira. Não existe o
outro lado, está tudo aqui,  infiltrado no pano do
dia-a-dia.  Dizemos  que  não  enxergamos,  que
estamos bloqueados, mas olhamos o tempo todo,
só  não  percebemos.  Queremos  ignorar,  por  ser
mais  confortável.  No  meio  dessa  zona  toda  não
existe  conforto  também,  só  as  ilusões  acima
citadas  e  outras  demais.  Por  que  esfregá-las  na
cara  das  pessoas  como  se  fossem  um  tecido
embebido em alguma solução atordoante quando
o  que  carregamos  são  as  águas  refrescantes  de
manhãs intermináveis? É só falar, só mostrar, sem
medo. A única coisa a enfrentar - enfrentar não,
desbravar - é seu universo interno.

- Câmbio, desligo.
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Aconteceu

Precisei me trancar,
Entenda como quiser; 
Som ligado, precisei me cansar
Até ganhar peso pelas melodias
Besuntando a orelha.

Entenda como quiser,
Era esse o sebo das harmonias que eu ouvia 
Realizando atividades noturnas
Durante a tarde deitada sobre a caçamba 
estremecida
De sons largados na rua por um caminhão que não
deveria esburacá-la.

Altivos,
Encarando que eu tinha algo
A fazer mesmo sem saber
Que não era pra você nem era pra mim.
Ás vezes acho que sim -

Sim, pelo final
A noite se mostrou senciente e dessa consciência 
veio a revelação:
Tudo era pra ser feito por nós e para nós
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E vi eu que isso não foi ruim, não.

Sobre a lâmina de suores ora verdes ora azuis
Inventamos passos de dança imitando o que 
ouvimos vazando dos fones que 
Correm sobre pedras portuguesas invadindo a 
terra brasilis às 6 da tarde, 6 da manhã,
Meia hora em volta da lagoa ou do kartódromo.

Videoclipes datados lançados no dia de ontem
Agitando a poeira pairando sobre nossos pés que 
eram
Robóticos e pesados quando fugiam dos pesadelos 
Científicos exercitados na academia.
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Formas sutis de manipulação

Mentir a si mesmo
Convencer-se das desculpas de última hora
Para dizer que saiu por cima
Para ganhar a razão
Sabendo que rasteja rente ao chão

Não quero cair no jogo da atenção
Mendicância ardilosa expelida em vão
Recuso armadilhas e tramas de auto-traição
Não quero me entregar a tolerância cega
Do ser que se nega
À própria satisfação

Frágeis ideias para se fazer entender
Passos em falso para poder se compreender
O vazio da fala sem conseguir se esclarecer
E ainda assim eu julgo tudo o que deveria aprender
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Anti-frenagem

nosso comportamento animal
e nosso diferencial
das letras distorcidas em meio à massa
das bombas de desgosto em meio ao caminho
a fúria que não te deixa sozinho
e à pele assa
por frações de milissegundos de informação
cozinhando a massa cinzenta
sem formatação
reticência poderia ser meu nome
que sai dessa boca que fuma, bebe e come
pecados sobre os solos recalcados
acelerados em seu crescimento
que abusou do fermento
jorrando dos corpos cálidos
sem condições de serem pálidos
sob a densidão poluída
da visão distorcida
resultado da administração distraída
estado divagante
pendente
vacilante
lapso no fluxo
da recaída pela correria sofrida que corrói as solas
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não é nike pra ter molas
é calçado batido contra a calçada
assento batido contra o cimento
punho contra punho
face contra face
palavras em desencontro
momentâneo
disparando numa pequena pausa de tempo
tudo volta
se recupera e reconstrói
os pés continuam em linha reta até nas curvas
quando a cabeça precisa olhar pro céu
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É isso

Um dia, saí ileso da igreja
Dos desejos da minha família

E o que vi pela frente é o que quero fazer
Dos meus anseios, dos meus receios.
Agora, o que é que sobra a dizer?
É isso o que prefiro - buscar

Ser.

Sei que se libertar ainda exige luta.

Desde então, vivo longe daqui.
Às vezes volto,
Destruo e ressuscito tudo aquilo que um dia vi.
É esse meu custo,
São esses os meios e caminhos
Que me guiaram por diversos ambientes.

Sondei direções infinitas
E acreditei em muito do que não encontrei,
Em pouco do que encontrei.
É ingenuidade sim, acorde. Não vou chegar.
Prazer sem ódio, culpa ou dor.
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Sinto que ainda me acompanho,
O suficiente para dizer o quanto é estranho.
Do que se trata? Por que isso te maltrata?

Não é devoção e parece paixão.
A mesma programação:
Definições ainda criam uma ilusão.
Altera os passageiros da corrente sanguínea 
mesmo estando fora de mim,
Mas não há o que podar e ainda voa-se longe do 
fim.

É aquela obra ainda não escrita,
A que procuramos aos cantos
Sem saber o que toca quando ela canta
Nem porque nos aproxima do espanto dos prantos.

Dizem ser perigoso, mas tudo o que é importante 
acaba sendo perigoso.
Tentam matar, tentam salvar, sem conseguir 
decidir
Nem entender
Que talvez não haja o que perder.
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Desmorona

Não tenho quase nada
Para poder esquecer

Casei divorciado
Óbito do filho
Só quem viveu vai ver

Não sobrou quase nada
Mas ganhei você,
Ideia como essa
Só para escrever

Perder a paciência
Déjà-vu rodado
Acordei baratinado
Só para não esquecer

Tendo a consciência de um desempregado
Pensei em quase nada
Liguei a TV
Tá feio, tá tudo sangrando ralado
É de enlouquecer

Já fiz um cadeado
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Só pra me prender
Me fiz estabanado
Só pra entender

Como é a inteligência de um abastado
Tá tudo cheio, tá tudo barato
Mas só faço esse dinheiro se eu me vender
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A imagem

Na cama deitado,
A escada elevando a sonolência,
Furacão não moldado em pensamento
Do olho que não vê, mas gira e
Enxerga.

Fechado. Tudo.
Entre penumbras,
Paradas no degrau zero,
Pairando mentalmente sobre o espanto,
As surpresas estão montadas nas razões.
Verá que estas não são verdade.

As silhuetas indecifráveis escondem
Reflexos no escuro em que tudo vêem,
E é esse sarcasmo que intimida,
apontando ao templo do espírito com dedo oculto.

Neste instante em que está tudo parado,
Do Horror surge o riso.
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Comigo

Minha vida travada
minha vida trancada
minha vida bloqueada

Vozes que me julgam
Julgamentos que me prendem
Prisões que me silenciam

E o silêncio ainda é o que busco
Mas o silêncio tem outro timbre

Ação consciente
Tornada presente
De caminhar
Rumo à clareza

Conhecimentos a desbravar
Por entre estradas multi-facetadas
Por desafios

Correndo à margem do lado de fora de casa
Percebo que é de mim que fujo
Seguindo meu próprio rastro
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Atrofiação

São muitas e muitas palavras e algumas delas são 
chatas.
Eu bem que tentei me afastar, mas percebo agora 
que vacilo e retorno
A uma tentativa.
E mais outra, não me interessa mais se a queda 
nos torna patéticos
Ao riso daqueles que riem concluindo teses 
inconclusivas
Incompletas até para quem a profere.

Por que só falo de dentro de um espaço mais 
quadrado que a área do meu quarto
E mais reto que o ângulo das minhas telas
Quando estou de frente para inúmeras janelas?
Nunca parei para contar quantas, ainda tem 
aquelas
Que eu passo dias e dias tentando encontrar.
Até agora não achei, mas estão perto.

O relaxamento só surge no meio de um 
movimento
Da necessidade de enveredar-se por
Outras ideias
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Diversas acumuladas como roupa velha e poeira 
de móvel antigo
Que pratica aromaterapia com a blusa emprestada 
do amigo.

Reciclarei apenas sobras; eu ainda sou
Destruição
E preciso, portanto, me reinventar, já que
Sou também Criação
E ainda pretendo ser Conexão
Unindo pontos da minha ainda não tão extensa 
existência que ainda estejam 
Não tão distantes assim daqui

Do descanso que ultrapassa o sétimo dia,
Visito os mesmos temas que me assombram e 
falam por mim
Depois de criarem inúmeros personagens que 
acreditam ser
Um só

& posso justificar aqui o porquê esse Um Só não se 
Sente Eu
Não me sinto parte de pequenas definições
A cerca de como se escreve o mesmo papel acerca 
de interpretações muito
Parecidas
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E que se confundem. Minhas dimensões quebram 
a folha
Pois são também suas dimensões e para tal
Precisam ultrapassar
Todas as fronteiras possíveis para chegar até aí. Ou
aqui,
Numa outra pessoa.

Por isso as conversas sobre crescimento,
Sobre se mexer mais uma vez, uma vez mais
É necessário. Não parar o é.

Cair do galho é rolar sobre o chão esperando
A cama aconchegante que aceitará aqueles 
pedaços dentro da gente
Que já estão quase quebrando a casca porque
JÁ ESTÃO NASCENDO.

Então, a gente continua, né,
Vivendo através do que sai de nós
Do desprendimento de energia que ocorre AQUI E 
AGORA.
para que ocultar uma categoria física com a qual 
lidamos a todo momento ao sair do ponto A ao 
ponto B traçando uma rota que varia no eixo X e 
no eixo Y.
A energia é uma só, mas ainda assim precisa ser 
trocada porque, se for para armazenar, envelhece.
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Envelhece a gente, porque ela vai de novo seguir 
essa história de entrar na terra,
Virar adubo, metal, mineral e tal,
Centrifugação cotidiana à qual todos estamos 
submetidos
Porque essa atormentação toda realmente faz com 
que eu me sinta
Dentro de uma máquina de lavar roupas
Que passa horas e horas sem tirar
Mancha alguma,
Pois parece que só desfia e perfuma.
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Lapso-intervalo

Às vezes o dia já acabou e eu não percebi
Geralmente, isso acontece quando não consigo 
acreditar na vida que tenho levado, o que não é 
falta de fé
Por menos de um segundo, achei que estava em 
outro lugar, outra cidade
De verdade

Preciso parar de comprar imagens
Ou não conseguirei mais olhar pra minha cara

Às vezes, quando consigo parar e respirar, parece 
que há algo muito errado, sinto-me tocando uma 
ilusão

A próxima estação não está tão próxima assim.

✵

114


