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A Ana Beatriz, 

porque não poderia deixar de ser.





“Já disse: sou lúcido.

Nada de estéticas com coração: sou lúcido.

Merda! Sou lúcido.”

Álvaro de Campos

Heterônimo de Fernando Pessoa

“Tornei-me insano, com longos intervalos de uma 

horrível sanidade.” 

Edgar Allan Poe

“Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et 

devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par 

manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.”

Léo Ferré

“Controlando a minha maluquez, misturada com 

minha lucidez, vou ficar,

ficar com certeza

maluco beleza”

Raul Seixas
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         Prefácio

Não caibo em mim mesmo por isso escrevo

Cada uma de minhas palavras transborda e vaza

O corpo e a alma, o papel e a caneta

Se me sou insuficiente

Me completo ao escrever

É o poder do subconsciente

me dizendo o que ser 

já fui andarilho

aspirante a mendigo

por vezes vagabundo

as vezes empregado

escravo do amor

mas nada me fez ser o que sou

eis que vos escrevo

sou escritor

aquele que tira proveito da dor

mas não sou profissional não

Como foi Clarice, sou livre e sonhador.
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Prólogo 

Isso é uma alucinação real, como quando a mentira é 

verdade ou quando é verdadeiro a alternativa falsa, seja bem 

vindo, esse é meu delírio, é um desprazer imenso não saber 

distinguir pensamentos, o que é isso? Eu já disse, delírio. Já 

tinha esquecido. Então vamos aos fatos, o verão acontece em 

sua magnânima voracidade, por essas bandas é assim quase que 

o ano inteiro, mas a janela esta somente entreaberta por razões 

desconexas, penso nela, na mulher, não na janela, na janela 

também, até porque como ela e suas razões desconexas 

permanece sem explicações, já expus os fatos, me expondo por 

completo, mas a minha vida é um livro aberto, com direito a 

todos clichês de um ser estereotipado, é uma vergonha como 

ganho a vida, não ganho nada, a vida já me foi dada, mas é que 

não ganho dinheiro, não tenho um apartamento, nem um carro, 

meu celular só serve pra ouvir músicas, já me tiraram o chip, 

não sou mais um robô programado, assim eu penso, como 

único no mundo, o “ostracizado” mas a verdade é que vivo 

dependente do sistema, como todo mundo civilizado, do 
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contrário estaria no mato, como os índios, como um bicho, que 

já acreditei ser, já acreditei em tanta coisa que agora a 

descrença é a minha única crença, se tudo dependesse de fé o 

mundo não seria como é, esperança cega e quem delira sou eu, 

só posso responder por mim mesmo, então esqueça o que eu 

disse, não consigo resolver minha própria vida, não me é 

sensato dizer coisas que remetem somente á terceiros, acabei 

perdido, isso tudo não tem sentido, terminar rimando pra 

enfeitar esse que foi, como disse no princípio, apenas mais um 

dos meus infinitos delírios.

“Por la Calle del Desengaño”

“Cuando tú me hablas...”

o céu se abre.
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T

Seriamente apertando a gravata, num tom polido 

Hermann, o Bobo-da-República com passos lentos e uma 

calma aprazível e os guizos tilintando assume a tribuna que 

esta no centro onde as pessoas sentadas formam um círculo, 

tira desajeitadamente das mangas rosas secas, joga-as para trás, 

rejeitando-as pois não faziam parte do papel, olha por entre um 

dos lados do paletó, retira um livro dos bolsos, coloca-o sob o 

púlpito, ajeita o microfone e profere:

“Teu trabalho tolo tira todo teu tempo.”

Antes que pudessem esboçar outra expressão senão 

surpresa, num átimo afasta o púlpito para o lado, assumindo 

seu lugar e como que com calafrios contínua:

“Teu tremendo tormento tanto teima te tranquilizar”

Senta num sofá imaginário e põe os braços atras da 

cabeça, olhando fixamente para uma televisão que não existe, 

ora pegando um controle remoto dos bolsos fazendo menção de 

estar trocando de canal.
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“Televisão trilha tua trama, transmitindo tensões”

Sua voz é grave e não precisa de tanto esforço para se 

fazer ouvir, todos assistem com atenção:

“Talhando, tecendo tentações, Ter!”

O bolso de seu paletó tem diversos compartimentos 

com uma variedade de objetos, retira do mesmo uma tomada e 

segue:“Tomadas? Ter!”   Arremessa-a ao ar. 

Com o dedo polegar estoura a bexiga com água 

colocada estrategicamente em uma torneira que sai da manga 

de seu paletó num passe de mágica,  “Torneiras? Ter, 

tranqueiras?”- em movimentos rápidos vai arremessando para 

o ar os objetos escondidos em seu paletó, seguindo:

“tofu, trinco, tinta”-Água, joga no expectador à sua 

frente que tenta se desvencilhar em vão, ouve-se gargalhadas e 

retoma: “tranca, truco” - um baralho é jogado ao ar, as cartas 

vão caindo lentamente enquanto continua tirando objetos de 

seu paletó: “talheres – colheres e garfos arremessados, vão 

surgindo mais coisas - travesseiros, tijolos, tecidos, tesouras, 

tudo tralha, ter!”
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Para subitamente, olha para o pulso esquerdo e 

prossegue:

“Tempo tem tido?”

Pega o controle remoto do bolso, volta a sentar no sofá 

imaginário:

“Trânsito tem!” - apontando o controle remoto para a 

televisão imaginária.

“Ter: transparece tua tolice.” - Solta o controle ao chão 

com raiva.

“Teoricamente trabalho torna-te terno, tranquilo.” - 

anda por entre a plateia dizendo:

“Tua ternura? - questiona à um expectador - textura 

triste!.”

Tira de seu paletó um frasco de colírio, pinga nos olhos, 

fingindo chorar segue:

“Trancafia-te! Tu timidamente tira tua transição” - 

Agarra um expectador pelo colarinho demostrando desespero e 

uma ardilosa tristeza:

“Troca todo tempo tentando trilhar teorias triunfantes”
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“Todas tem:” - Uma batuta surge de sua manga, bate 

três vezes na tribuna e começa a reger a multidão cantando:

“Ter! Ter! Ter! Falsetes e graves. Ter! Ter! 

Teeeeeeeeeeeer!”

“Terminei? - Olha o público de baixo para cima, se 

curva e finaliza: “Tentem terminar....”

Tira um revolver da cintura, põe o cano na têmpora e é 

ouvido um tiro pelos auto falantes portáteis, Hermann cai no 

chão.
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Dos Prados

Dos prados silvestres 

o fruto puro

a água fresca

a consciência da natureza 

Dos prados silvestres

Não se vê avareza

dos prados pra cá 

tristeza

das fábricas e córregos emana

ovelhas morféticas

a razão humana

engana

profana

os prados silvestres.

Será um dia rodovia 

pra levar até você mercadoria.

Pacote de morte

disfarçado de tecnologia.
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Que se fosse realmente avanço 

a fome saciaria 

obsoletos, digo objetos não se quebraria

nem trabalho teria

é por isso que são pagos os filósofos 

que se faça filosofia!

Que encham o mundo de verdades e mentiras

Junte a sociologia, sua tia

humanas todas, vamos fazer uma putaria

depois claro, de discutir a mais valia, as exatas calcularia 

entorpecermos em hipocrisia

financiando e conveniando aqueles que mantém a tirania

eis o prato do dia na academia

“as classes se legitima na lei”

Na lei da burguesia.

E os prados silvestres foram esquecidos

talvez destruídos 

para que eu fizesse essa poesia.

Esta vendo ironia?

É porque deixará ser em vão.
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Q

Quisera eu...

Quando tu quis.

Quilômetros e watts de êxtase 

Correndo em seu quadris 

Quisera eu...

Quando queríamos

Quimera veio

Questionando nós dois a gravidade no chuveiro 

Quem dera...

Que essa querencia fosse quociente

da química que se deu

Quando tu quisera de mim, eu. 

Quisera eu

Quando tu quis.

Ser eu sua querena 

pequena beldade

suas asas tiraste

pra mim.

Quisera eu...

Saber lembrar o quão me fizeste feliz.
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Ninguém Sabia

Passamos a vida toda esperando

Alguns os sonhos conquistados conquistando sonhar

Paramos, andamos e paramos.

Gritamos, cada um na escuridão de sua solidão a libertar 

O grito e a palma dos desesperados 

Com o objetivo de fazer calar.

Calamos.

Paramos.

Andamos.

Paramos.

Gritamos.

Calamos.

É que tem de saber amar e ninguém sabia dançar.
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Seguir Sendo

A espera é uma espécie de prece sem pressa

Um sussurro que precede o cumprimento da promessa 

Grito contido que a razão torna inércia

Retorna então no coração a coragem que ainda resta

Não mais espera.

Agora é luta no peito de quem carrega

De quem acredita, mesmo envolto ás críticas 

A revolta será sempre legítima. 

Ainda que nos façam mentira

Tomar nossa dignidade como de assalto

Somos anarquistas e seguimos com o punho ao alto!

24



Poesía fría

Día ceniza 

llovizna fina

rima de mentira

Poesía fría

de muerte hablas 

En su ultimo suspiro 

alivio que si hace la vida

hacia nunca más

Ya no te miro.

Fria, garoa fina 

caí sobre a vida

que já não há

Nada más que dolor

guarda mi amor 

las gotas de la llovizna

dejaste sin color.
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Seguirei Sozinho

Toda vez que olho no espelho

constato a ausência de mim mesmo

pedaços de mim que ora perdido

por erros que venho cometendo

consequências das quais não vejo haver merecido

insurgências e delitos

sonhos malditos

neles contido a essência do infinito

onde viverei esquecido

vidas que já havia vivido

e venho vivendo perdido

nos braços do acaso

à sombra do destino... 

sozinho.
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As Lágrimas da Poesia

Não tenho um benigno futuro constituído 

Dia pós dia vou vivendo sem me importar em construí-lo 

Nas incertezas e descasos 

faço em cada passo meu ponto de equilíbrio.

À quilômetros de distancia pareço estar 

Incorreto ou certo me disperso

Como uma estrela solitária

Perdida na imensidão do universo

Noite após dias não via meus olhos se fecharem mais

A insônia clamava sonho, pesadelo chamava realidade 

Aspirações de um futuro que se faz contra o clamor de 

vontades

viagens...

Liberdade.

Eu vou.

Fui.
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Estou.

Tão longe e tão perto

Na solidão me imerso

Na esperança de um caminho certo

Eu me perco, eu me nego, desacredito então protesto 

Minhas lágrimas derramam em versos

Em estrofes, em palavras

Suplicando como que em decreto:

Viva!
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Like a Sheep

O pagamento mensal controla a vida mental

Da sociedade.

Viver em prestação 

Sobre um panorama de repetição 

É o preço e valor do que dizem ser dignidade 

Quando a noite cai 

É mais do que um dia 

É a vida que esvai.

Sem mérito.

Sem querer.

Sem volta.

Sem crédito.

Por favor recarregue seu coração e seu intelecto.
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Devaneio 

Devaneio ela.

Em feições de aquarela

Dela verões e suas quimeras 

Inocência pura de ser singela. 

Partituras musicalizadas na pintura

Ela é musa e música.

Textura intrínseca.

Pele aveludada

Pincelada

Sorriso tímido 

Escondido

Desejo ínfimo

Feição em aquarela

De invernos e primaveras. 

Nas incumbências da beleza dela

Só há o querer.

De veras...

Seja em nanquim, sombra, realidade ou aquarela.

Nada e nunca houve o que se fez de tão bela.

Devanear perfeição, pensar ela.

30



S

Sol de sábado

Suavidade no ar.

Saudade sobra sobre a sombra da solidão

Se soassem o som dos trombones 

Se cessassem os suores e as dores 

Se sanassem a insensatez 

Se saneassem a sarna de insalubres sanções 

Se sucedesse de não ser somente ilusão

Sutilmente seriamos mais que somente

Seres semiânimes cientificadores da razão.
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on the road

Difusa a noite turva

Em suas curvas quero percorrer

Disseminar aventuras 

Dissecando loucuras ao alvorecer 

Contigo aprender, amar, sofrer, estar.

Diminuta saída, fuga? 

Não há de ser.

Do sempre ao nunca.

Estrada.

Quero-te.
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Precintar-se

O que se precinte é o prefácio

Do seguinte. 

O seguinte precinte o prefácio

Do após. 

Enquanto o presente passa 

Distanciando-se de nós.

A promessa de futuro faz-se requinte. 

Ilusões e derrotas;

Lutando por vitoria,

Querendo-a agora

Sem saber o que virá depois. 

Assim passam as horas no 

Agora,

Onde o após se pôs 

O sol se põe,

Pois, depois lua, 

A noite expõem

Constelações e memórias 

Do que nunca foi.
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Lado A, Lado B

As mesmas palavras

As velhas rimas 

As mesmas agonias 

As velhas manias

As mesmas circunstancias 

As velhas tentativas 

As mesmas neuroses

As velhas repetições

As mesmas estrofes

As velhas enunciações 

As mesmas catástrofes 

As velhas respostas

As mesmas questões

As velhas estradas

As mesmas diretrizes 

As velhas arvores secas 

As mesmas estadas 

As velhas cercas 
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As mesmas limitações

As velhas cicatrizes

as mesmas ilusões

em vários sorrisos 

Os mesmos versos 

Os velhos sentidos

Os mesmos ermos 

Os velhos perigos

Os mesmos erros

Os velhos medos

Os mesmos salários

Os velhos costumes 

Os mesmos dízimos 

Os mesmos cardumes 

Os velhos versículos 

Os velhos filmes

Os mesmos capítulos 

Os velhos crimes

Os mesmos acentos 
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Os velhos timbres

Os mesmos s's

O velho Buk 

Ou mesmo Hesse 

Os velhos tabus

Os mesmos deuses

Os velhos insetos

Os mesmos menus 

Os mesmos meros e velhos versos.

Da mesma velha mania de um ser

conjecturar o que é ser

e só conseguir ser, incerto.
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Andarilho do Destino

Andei o dia todo atrás do que ainda nem sei. Caminhei 

sob o sol do meio dia, meio que morri nas entrelinhas de um 

poema que nem escrevi. Escondi-me acreditando que sempre 

se faz no aqui, mas ai, nem é assim, nem assim será. Sempre 

nada dura, até as pedras por onde percorri se movem com o 

tempo, eu... Eu caminho, sou o próprio caminho, mas perdido, 

a encruzilhada como uma charada, pra onde seguir? O atalho 

que dará errado mesmo sem ir. Os buracos da estrada. O 

percurso desconhecido. Andarilho do destino não premeditado. 

Errado e convicto. Certo paradoxo. Às vezes sou até sem mim, 

sendo sem ser. Sereno os pensamentos, não posso ser assim, 

medito procurando algo e o que vejo nem sei se é mesmo real. 

Só vejo eu nesse mundo de egoístas e o que isso faz de mim 

senão o mesmo que os outros? Erros, andar, andar, andar em 

erros, eu ando, eu eu. Eu... O eu. Eu. Eu. Ego. Não nego. O eu 

nem o erro. Acerto se te disser que á amo? Quando o que tu 

amas é o que teu ego ama: ser amado. Ande comigo. Caminhe 

ao meu lado. É o bastante para o nada que quero. 
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A#, C#

Lá se dó.

Laço esvai

La se vai.

Céus, olho.

Seus olhos são.

Sol seus cabelos.

Entoam em bemol

Cantigas de um dia inteiro.

Bem-me-quer, quero-quero.

Voam em meus pensamentos

Cantam e encantam pétalas em cantos 

Vestindo-te em manto 

Do que se fez perfeição.
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Quando o Céu Chora

Quando o céu chora

Chove chuva sobre nós

Quando após a chuva chove

Abre-se seus olhos.

Chore que chove

Chove que chore

Chore que tuas lágrimas enxugo

Quando suave cai a chuva

Choro de saudade sua.

Lentamente chove

Suave chora

Devagar o tempo leva a hora 

Embora chova

Outrora sol

Ora céu

Sempre seu

Devagar o tempo leva a hora que quiser.
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Seguirei Sozinho II

Um dia após o outro não vejo e sinto nada senão 

desgosto.

Parece que cada vez mais aprendo a querer menos. 

Quero ir embora pra não mais voltar, esgotar as ultimas 

concepções errôneas de felicidade, amargurar sozinho a dor e 

sentir-me ainda mais morto, quero ir embora, não ver sentido 

de volta, adormecer e sonhar calado, comer e estar calado pra 

não mais viver aqui onde os sentimentos é que são 

corrompidos, esquecidos, desrespeitados.

Quero agora, embora; para o nada e para o tudo, pra um outro e 

desconhecido mundo. Onde então meu pranto será percebido a 

quilômetros de onde não estarei mais perdido.

Quero ir embora. 

Onde toda estrada me levará à um só caminho: seguir sozinho!
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Escola da Vida

A lição de hoje é aprender com o ontem para prova que 

se faz o amanha. 

Domingo

Domingo é dia de cachimbo e macarronada, dia de 

nada.

O Palhaço Triste me disse

Quando estou triste respiro.

41



Doença

Doença maldita que em meu peito habita, sigla da dor, 

sina à deriva do destino, causa pena, mal alimenta, só em si 

pensa, ah doença! Não me deixa, corre no sangue, escorre pela 

ferida, doença desmedida, doença sem cura, doença plena, 

doença reina. 

Em peito gema, congruência desatina, inimiga, dilema, ó 

doença cretina! Que humilha e faz doer, que vinga e fez-me 

arrepender, doença descomedida, comédia romântica e trauma, 

me atraiçoa e zomba, ressoa no eco atoa, recomeça quando 

morre e morre quando voa, dormência da pele ao osso que 

acalma, demência do corpo e da alma, dopamina, pergunta e 

faz questão, Domitila, virgula e pontuação em qualquer idioma, 

pertubação em qualquer ocasião, língua em língua, corpo à 

corpo, virtualiza, revindica, maldição, todos os sentidos numa 

só emoção, doença de coma, do corpo, do peito, do cérebro e 

coração, doença bem dita quando diz ser correspondida, qual 

seria, amor, senão?
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O Mano

Então mano, o negocio é o seguinte tá ligado o mano lá 

da quebrada sul, do areião? 

Então, não mano foi mau, é da quebrada oeste senão me 

engano, ah foda-se, então, morei uma cota lá e pá, se você sabe 

qual é a de lá, então ce sabe que fervia ali ein, tinha dia que era 

foda mas então, tirando essa onda violenta ai que o bagulho 

aqui é só na paz, né não? Mano lá passei a minha infância 

mano, lembro até na creche e pá, esse mano aí véio estudou 

comigo, estudou? Naquela época nem sabia que tava seno 

robotizado, porque se tá ligado né? O sistema tá infincado na 

alma desde as criança mano, com aquela pseudo educação, é na 

realidade uma doutrinação mano, onde ce aprende desde cedo a 

respeitar o autoritarismo, na sequencia a lei, tá ligado, mas ai é 

outra historia né mano, falei que o bang seria da paz, é que é 

foda né véio, não da pra simplesmente fingir que não existe 

senão acaba se acomodando, enfim naquela cota, tinha um 

mano lá, esse mano aí que falei, então, naquela cota eu tava 

com ele na creche, creche não mano, aff é pré caralho, tava 
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com esse mano no pré, lembro até que teve uma excursão lá 

pro parque do chico mendes science, muito foda lá mano, 

arvore pra porra, tem um lago artificial, mas é locão mano, é 

grande, tem uns bicho lá que toda porra de uma droga de um 

lago tem enfim, é da hora lá mano, já foi? Ce lembra lá do 

pico, tem até churrasqueira mano, da vontade de voltar lá 

caralho, então, essa excursão foi da hora mano, esse mano aí 

táva lá, no buzão, agente nem se falava muito tá ligado, mas eu 

lembro desse mano aí, até porque é dele que te chamei pra 

conversar mano, o bagulho é loco mano, coisa de louco memo 

mano,

esse mano aí mano, mandou a letra nisso aqui:

Blasfemos, ó doutos estenocéfalos admoestadores da 

magnânima liberdade.

Vos sois as palavras mais pomposas que designem a mais pura 

merda e mediocridade.

Sois os carrascos que açoitam a cultura com suas 

burocracialidades, mamadores dos seios das tradicionalidades, 

sois a representação máxima da bestialidade, ceifadores da 
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vontade, propagadores do medo, acobertadores da coragem. 

Criadores de costumes, seus seguidores como cardumes 

aceitam, acomodam, acordam e desacordam no sonho 

meritocrático midiático,

seguir a maré, alimentando o câncer que se expande na 

ignorância, o sarcoma emblemático, apodrecendo a livre 

constância da arte marginal, da qual não se recebe nobel, só o 

desdém aquém do valor real, o preço que se paga pelo pão é o 

mesmo da poesia no papel. Equilíbrio perdido em lavagem 

cerebral, odes ao estabelecido, serenatas à moral.

Vendados não enxergam suas próprias desgraças, usam da 

falsidade esperando as graças da materialidade, hipócritas, 

déspotas, facínoras 

suas conquistas são máscaras talhadas na carcaça, na teoria 

amém, na prática diabos, não concebem suas condições de 

escravos.

Pior que doutos, são esses os desgraçados, o primeiro esconde-

se atrás das leis, da academia, serventia da burguesia, 

acobertados pelo silencio dos estúpidos desgraçados escravos, 

sua cordial alcunha...
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guerras, tristezas, matar ou morrer pelo poder 

doutos, sois os soberanos de merda nenhuma.

Então mano, vamo toma uma cachaça ali e jogar uma sinuca?

         16:03am

As vezes um café lembra erros

outrora passado

vem do agora 

acertos sem medo

o certo é certo

diria o velho 

o ditado

a vovó

até o cachorro

afinal o que é certo é certo

e o café?
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Lágrima de Palhaço

O pranto do pássaro

Dos campos e prados

Viaja

Entre passos e asas

Voa paz e pousam

Choram d'outro lado

A solidão.

O prado do pássaro 

o lago do pato

do boi o pasto

Devastação.

Planta pranto

Colhe pena

Humanização

Pratos vazios
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Pois poluiu os rios

Prantos por todos os cantos

As cores da natureza

a humanidade descoloriu

A riqueza vil

a pobreza não viu

o palhaço riu

de toda ineficiência 

O pranto do palhaço 

Junto do pássaro

Do boi no pasto

Do pato no lago

a vergonha de um Estado

lamentável brasil.

48



Tudo sobre controle

Há uma infinidade deles. Pra todos os gostos e pra todos os 

métodos. Botões vermelhos, botões cinzas. O que eles 

controlam é a sua mente. Já vem com a advertência no rótulo, 

não se preocupe. Tem pra TV, tem pro rádio, tem aqueles que 

controlam tudo, TV, rádio, dvd, homem teacher, e sei lá mais o 

que.

Tem de video-game que também domina a mente. Tem de 

micro-ondas? Não tem, mas bem que poderia, apertar aqueles 

números é cansativo demais, aliás devia haver um botão que 

controlasse tudo, já que os controles não o fazem, se não tem 

pro micro-ondas não venha com Controle Universal, uma que 

não é evangélico e duas que não controla o micro-ondas, 

merda. Haverá manifestações com molotov e aqueles malucos 

de preto, se não houver vamos num funeral e aqueles que 

estiverem revoltados com a morte e quiser se manifestar 

conosco e fazer um bloco negro faremos. Bem que tentei 

controlar minha vida como naquele filme lá, mas é tudo 

mentira, os controles nem controla tudo, nem a mente, outra 
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mentira, era só figura de linguagem. E não tem nada sob 

controle. Sobre controle temos essas linhas e a manifestação 

que ocorrerá pra decidir se deve-se nomear o Controle 

Universal como Controle Universal, já que nem micro-ondas 

controla. Vai ter bomba, gente ensanguentada, gás na cara e 

tudo que se tem direito. Que direito tem uma coisa dizer que é 

uma coisa que não é?
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Meio Cioraniano

Chove e você chora? Tem sonhado? Dormir ao som da 

chuva faz sonhar. Você é meu sonho e o motivo de meu pranto. 

Estou tão fraco, a vida tem me ensinado. Eu não aprendo. Meu 

enredo é errar. Você não é um erro, jamais seria, nunca será. 

Você seria meu único acerto. Decerto um oásis no deserto. 

Concerto musical. Conserto de pesadelo, sonho meu que queria 

que fosse real. Chove ainda, na medida de meus pensamentos, 

cada gota uma agonia, mas é bela, eu aguento, mesmo fraco. 

Hoje não fiz nada, amanha também não vou fazer, espero você 

sem esperar nada, não quero sofrer. Mas estou sofrendo. Foda-

se, é a vida ensinando. A chuva chovendo. As palavras se 

formando. Sentimentos, amor. Sentidos. Sonhos se desfazendo. 

Semanas inteiras. Dias imensos. A noção do tempo se 

perdendo. Á beira da insanidade, nos cumes do desespero. Eu 

madrugada adentro, a chuva continua e eu te querendo, nua.
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Nada

O sentido é intrínseco

O caminho sigo

Consigo

Caminha comigo

Contigo tido o sentido

O motivo e o destino

São o próprio caminho.

A estrada conduz ao nada

Apreço sem valor e sem preço

Caminho rindo de tristeza

Gargalhadas de desespero

Lágrimas ao degredo

Consequências de uma consciência desregrada

Mercê do desapego

Beira do medo

Apoteose da coragem

Viver sem dinheiro e do amor
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Esperar qual mata primeiro.

A estrada é o nada

O nada é o universo inteiro.

De cidades à matas

de galaxias e buracos negros.

Nadas e nada.

Nadica de minucias de nunca.

Eis a estada

do ser na estrada

que conduz ao nada.
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Pretéritos

Queria estar ao seu lado, saber o que você pensa, os 

medos que sente, qual o sentido de sua existência. Queria 

dormir ao seu lado, saber dos seus sonhos, sentir os seus 

medos, ser mais um de seus sentidos.

Queria caminhar ao seu lado, buscar pão na padaria e cigarros, 

queria que dissesse para eu parar de fumar, e se não desse me 

desse um soco pra cada cigarro, por que eu queria beijar os 

seus lábios, mastigá-los.

Queria ser seu namorado, fazer planos para o futuro, brigar 

pelo o que faço de errado, se você errasse eu não perdoaria não, 

porque eu sou chato.

Queria que soubesse que sou chato, mas que podia bem ser seu 

namorado. Eu faria teatro, cursos, terapia, até trabalharia, só 

pra não ser chato e ser seu namorado. 

Queria me casar com você, namoro da trabalho. 

Queria saber das suas manias, das suas dívidas, da sua família.

Queria não ter de usar o pretérito imperfeito. Pois eu quero 

você.
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Minucias

O que se escreve quando não se tem o que dizer? 

Minucias de muitas dúzias de nunca. É isso. A fragilidade do 

ser, esta dor incoerente proveem malefícios, artifícios e fogos 

daqui uns dias festejando absolutamente a hipocrisia, nada esta 

bem, fingir estar para sobreviver e porque? Vida miserável 

sofrida, amargura plena decorrida, a vida que maldita se fez pra 

mim e porque? Escrever pra nada, pensar em nada, ter vontade 

de nada, sofrer. Só sofrer. Como dói. Angústia. Depressão. 

Diagnósticos que não virão, apatia por dias, sofrimento o resto 

do tempo, andanças pelas ruas e chegar a lugar nenhum. 

55



Desventurado 

Escalei montanhas, dos cumes e picos, nadei 

corredeiras de rios nervosos, calmarias de riachos e lagoas, 

ondas de mares e oceanos das mais suaves de um dia de verão 

à caóticas tempestades de inverno, trilhei estradas a pé, 

descalço diante a fome e o cansaço estafante, me perdi e e me 

encontrei dentro do mato, bebi de suas águas, comi do seu 

quintal, subi nas árvores, brinquei na lama, passei frio nas 

noites chuvosas, sofri o calor do sol ao meio dia, deixei minhas 

pegadas na areia, tive companhias das melhores e das que não 

queria recordar, vontades de sempre voltar, quando lá se esta, 

de não se ir. Mas sempre volto, direto para o hospital, meu 

diagnostico? Apatia!
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Circos

Respeitável público!

São loucos e lúcidos!

No espetáculo do dia

Os escravos enjaulados em suas próprias casas

Encenam mentiras

Ode a hipocrisia 

No sistema capitalista 

O ingresso paga-se com a vida.

És extorquido por um emprego de falácias

Onde tudo há de ser subentendido

Nunca questionado

Sempre escondido no infinito de seu íntimo esta entendido 

Ficar-se-ia perdido, fodido e incompreendido

Ao apenas cogitar o que diabos é tudo isto.

Mas nem isso. 

A lei aceita submisso

“se for bom pra mim, terá de ser isso”

Quando conciso de que haverá paraísos: 
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“pra quê se importar com tudo isto?”

És falido! 

Ama o dinheiro

Vive aquela bela historia de que um dia tudo vai dar certo

Viverás no céu

Tirará as manchas amarrotadas do terno

Amarrotando-as no metrô

“Aquele inferno"

Terás espírito materno e paterno

Hora de proliferar escravos!

Que belo!

Que esquisito...

Já parou para pensar nisso?

Sua vida é um presídio.

Você paga para ter sua cela... não. 

Jaula, desculpe...

Domicílio! 

Nada que seja um empecilho

“Afinal lutei pra ter aquilo

O trabalho tem haver com isso

É digno
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Integro!

Até porque eu também pago por isso.

Como acha que até ele me dirijo? 

Do metrô preciso

Um carro, ainda conquisto.

Do ano! 

Tudo que há de novo esta previsto. 

Academia dessa vez não desisto!

Correr parado atrás dos sonhos que me foi prescrito

No hospital nacional, na novela, até mesmo nos livros”

Esta enraizado no seu inconsciente

Você me acha divertido.

“Na rua tem cada doido, olha aquilo...”

Depois de um dia de trabalho e cansaço 

Seu reflexo ao espelho.

Eis o verdadeiro palhaço.

E eu é que sou esquisito?
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Incerteza

Será que ela esta pensando em mim?

Lá fora a chuva cai, ponho um jazz, tomo uma cerveja,

alguns cigarros e um bocado de tristeza.

Acordei e já sabia que o dia prometia uma poesia e milhares de 

incertezas.

Será que ela esta pensando em mim?

Laço se estende e se esvai, ao som do blues, o timbre da real 

proeza

partículas pequenas, outras mesmas.

Será que ela esta pensando em mim?

Levantei e andei, corri e caminhei pela via da leveza.

Aqui dentro por dentro, milhares de erros, anseios e receios aos 

meios.

Será que ela esta pensando em mim?

Concepções sentadas num cais, ondas do mar, sardinhas fritas 

na mesa.

Café tomei, até me perguntei em que dia estarei na estrada que 

me esclareça.
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Fumei e traguei, viajei e percorrerei pela via da pureza.

Lá fora a noite cai, já é outro dia, ponho Manu Chao.

A razão tenta entender a emoção sem destreza, com toda 

certeza, não há quem me responda com clareza:

Será que ela esta pensando em mim?
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Origami

Não há justiça no erro humano, não há tempo mais. 

Tudo não passará de passado a esquecer, de erros a se 

arrepender, o mundo é vasto em sua magnitude, todos os 

aromas de flores que nunca apreciarei, os mares e oceanos, 

continentes, cultura, países, pessoas que jamais conhecerei, 

todos amores e paixões que nunca viverei, todos os campos, 

cidades, fazendas e florestas, rios e riachos, memórias que 

nunca lembrarei, livros, poesias, contos, romances, cartas, 

sonetos, olhares que nunca lerei, paisagens e ruínas, 

monumentos, cafés, museus, exposições, lugares, ruas e 

avenidas, estradas que nunca irei, passarei, viajarei, hospedarei, 

lembrarei, cozinhas, sabores, comidas que nunca saborearei. 

Montanhas e praias, com elas as estrelas que jamais olharei. O 

mundo é vasto em sua magnitude é livre até onde houver 

fronteiras, e o humano delimitou todos esses desejos que nunca 

realizarei.
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Politicamente Fodido

Bitucas de cigarro eu jogo na rua mesmo. Teve um 

tempo em que eu as guardava para uma lixeira, como um 

cidadão correto e responsável, mas ai fedia os meus bolsos e 

contribuía para que o sistema pelo qual estamos vivendo hoje 

se perdure, não quero acomodar as pessoas, a partir de hoje vou 

poluir a porra toda, jogar lixo nos bueiros para que os entupa, a 

praia toda bonita para os fins de ano de trabalho árduo? Que se 

dane! Enchente nas cidades? Eu quero o pior. Eu quero esse 

sistema abaixo, as futuras gerações? Plantar a semente para 

colher no futuro? Egoismo meu? Fodam-se. Irresponsabilidade 

é criar um filho num sistema como esse onde um ato 

revolucionário parte de um retrocesso.
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Auto-retrato

Em uma breve autoanálise, desprovida de um 

aprofundamento retrospectivo e introspectivo, tomando por 

nota o que sinto nesse instante, eis que sou, segundo alguns 

conceitos medíocres psicológicos e psiquiátricos, segundo 

crenças religiosas e superstições baratas populares, partindo da 

concepção estatal, social, moral, patriarcal e universal, 

adjetivando singularidades, referir-me-iam como: sociopata, 

psicopata, ateu, vagabundo, desnaturado, anarco subversivo, 

miserável, estúpido, covarde, idiota, odioso, desprezível, inútil, 

irônico, preconceituoso, infeliz, hipócrita, confuso, indigno, 

desordenado, intolerante, violento, incompreensivo, demente, 

egoísta, negligente, infame, insultuoso, burro, difamado, 

crápula, desgraçado, inimigo, iludível, traiçoeiro, neurótico, 

traste, vulnerável, indiferente, escravizado, maldoso, tolo, 

ignorante, impuro, indesejável, indevido, inculto, 

inconveniente, injusto, insano, insensato, deplorável, 

lamentável, paranoico, complexo, contraditório, patife, 
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arrogante, prepotente, jactancioso, presunçoso, egocêntrico, 

imoral, até mesmo inumano. Talvez, sendo otimista, espirituoso 

e com um senso de humor refinado, com pássaros cantando 

numa bela manhã de domingo de inverno, sobre o sol que não 

aquece na sombra, sobre um panorama de coisas belas para 

refinar o momento, sob a cruz e a espada, a guilhotina e a 

cadeira elétrica, o muro de fuzilamento e a injeção letal, a 

tortura e o aprisionamento, o veneno e a corda, os tomates e as 

vaias, oferecer-me-iam uma refeição, um padre e as minhas 

ultimas palavras das quais diria: morte minha viva.
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Nada II

Nada como o nada.

Para quando o tempo acaba.

Enquanto começa se alinha nas entrelinhas das linhas de uma 

poesia.

Captura do ínfimo o limbo, dor e tristeza, melancolia se 

confundem à apatia, minutos infinitos contido o sentido do 

nada.

Quando o tempo acaba o relógio não para, os ponteiros 

trabalham; inutilmente indicando nada, não faz mais sentido ler 

as horas, cada instante acontece e se perde no limbo infinito do 

nada. Imagens brancas ou negras, imaginando o nada, não há 

nada. Não haverá depois.

O relógio para, o tempo continuará sendo nada.
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O Fútil e o Medíocre

Senhoras e senhores, o fútil e o medíocre!

O senhor fútil acordou cedo, com os pássaros e com os 

primeiros e radiantes raios do sol. 

O medíocre levantou ao meio dia sem saber o que seria melhor, 

tomar o café ou almoçar, uma dúvida capciosa da qual nem 

cientistas conseguiriam encontrar a solução, o que dizer dos 

filósofos então?

O senhor fútil mal mastigara a refeição que fizera e estava 

atrasado para o ônibus das cinco e meia, teve de sair correndo, 

não deu comida para o cão, não beijou a senhora sua esposa, 

nem ao menos notara o desenho do filho que o fizera em 

comemoração do dia dos pais. 

O medíocre ainda não se resolveu, ligou a televisão para pensar 

melhor, entreteve-se por cerca de duas horas, o que já nem é 

mais horário de almoço, convenhamos. 

Em um determinado local, o senhor fútil faz a matinal excursão 

para o trabalho, vejamos, um ônibus, um trem, baldeação, 

metrô, outro trem, mais um ônibus, cerca de meia hora 
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andando, realmente, saiu mesmo atrasado, que 

irresponsabilidade, não?

Enquanto que o medíocre dorme um pouco, afinal a decisão de 

tomar o café ou almoçar não é pra qualquer um, já dizemos 

isso, precisou recuperar as forças, já que até então não comera 

absolutamente nada, nem escovou os dentes se querem saber.

O senhor fútil entende que nem aos sábados somos livres de 

tantas pessoas, jesus cristo, de onde vieram tanta gente? 

Diabos, e num sábado? Haja paciência vai. Há que ser rápido e 

cuidadoso, não pode deixar ninguém entrar na frente, afinal 

quem chega primeiro tem a honra de ficar sentado dormindo na 

excursão, do contrário dorme em pé mesmo, dá na mesma, o 

que muda são só as posições, ora essa, o importante é não 

perder o sono de beleza, diga-se de passagem. 

São quase três da tarde de um sábado ensolarado no mundo do 

medíocre, ele o aproveita dignamente como os da excursão, 

dormindo. Tem medíocres da família que fazem o minimo 

barulho, temendo despertar o medíocre, decidem eles saírem 

dessa história para que não sejam relatos mais, assim não 

causam rumor.
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Por outro lado, no mundo do senhor fútil há milhares de 

pessoas que hão de que serem relatas, por elas serem 

coadjuvante ou ainda apenas cenográficas, assim são de fato. 

São todos eles senhores e senhoras fúteis também, pronto, 

agora devem sentirem-se melhor, até porque, pensando agora, 

eles não distinguem muito do senhor fútil do começo. Vieram 

eles do mesmo lugar distante, pegaram eles o mesmo ônibus, o 

mesmo trem, o metrô, carroça, cavalo, charrete, deus sabe lá o 

que mais, não pensávamos que a cidade era tão longe assim, 

pensávamos? Diabos, devíamos ter previsto.

Não há muito o que dizer do medíocre, poderíamos entrar em 

seus sonhos, mas sabe-se lá o que sonha os medíocres, talvez 

em mediocridades. E por medíocre já temos ele, então já nos 

basta.

O senhor fútil junto a massa dos fúteis conversam futilidades 

aglutinados em cada um, o que seria isso? Estão todos colados 

um ao outro e fica até complicado dizer quem é o senhor fútil 

de tanto que eles se parecem. É o metrô senhoras e senhores, 

aquele em que deixamos de ser o que somos para entrar em um 

ser distinto de tanto que cheio esta essa merda. Se pudêssemos 
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contar quantos fúteis pagaram a passagem pra ônibus, trem, 

metrô, charrete, carroça, cavalo, e afins, diríamos que daria a 

soma de pelo dois infinitos e meio. O que é bom para a 

sociedade dos fúteis, afinal, são estatais essas companhias? E o 

dinheiro circula e podem eles consumir mais futilidades, 

tornando-os sempre mais fúteis, que orgulho! Sentem os fúteis 

de si mesmos, nada como receber o salário, hein... 

Finalmente, já estamos perto do final dessa historia e o nosso 

medíocre acordou, salvas de palmas para ele. Ele agradeceria 

se não estivesse tão mal humorado como aparentemente esta 

agora, gritando umas poucas e boas para todos os cantos, sem 

saber ele, que tiramos sua família da historia para ajudá-lo, 

para que não o acordassem, maldito ingrato. Deixe ele e sua 

raiva pra lá, voltemos para o senhor fútil, mas é bom deixar 

explicito porque a raiva do medíocre, bem lembrado. Ele grita 

feito um medíocre porque deixaram ele dormir até as quatro da 

tarde, pode? Ele grita que tinha uma reunião, ou qualquer coisa 

do gênero, balela, deixe ele pra lá, afinal começou com 

palavrões... mediocridade.

O senhor fútil, que é cidadão correto, responsável e religioso, 
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esta no seu trabalho finalmente, onde claro, chegou atrasado e a 

mocinha secretária o olhou de cara feia, dizendo pra que não 

vire moda esse tipo de atitude, ele tentou explicar, mas em vão. 

Foi então fazer seu trabalho fútil.

O medíocre teve uma ideia digna de um prêmio nobel! Decidiu 

não tomar café, nem almoçar, decidiu jantar! Assim 

economizaria o café e o almoço, esplendido!

Foi então para seu escritório, tinha uma ligação, a secretária 

disse algumas coisas que não deu pra ouvirmos daqui, mas 

parecia importante, ele faz uma cara de nervoso, esta ficando 

vermelho e agora começa a gritar. 

O senhor fútil esta no horário de almoço. E lembra que por sair 

atrasado, além de esquecer o beijo da senhora sua esposa, a 

comida do cão, não ter visto o desenho do filho em 

comemoração dos dias dos pais, ainda esquecera a maldita 

marmita! E o que é pior meus caros, não tem uma moeda no 

bolso, mas tem um cartão de créditos! Nunca subestime o 

senhor fútil, apesar que, poxa vida, esta atolado nas dividas, e 

um almoço na cidade deve custar uma cesta básica. O que pode 

fazer? Tem que estar forte para o trabalho! Comeu em um 
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restaurante que cheirava à ópio, a comida era uma piada, um 

tolete de arroz com abacaxi grelhado ao molho sugo de não sei 

o que. Ele pensou porque diabos eles enfeitam o prato com 

aquelas florzinhas ridículas, mas sentiu-se bem por ter comido 

onde jamais sonhava em comer. Porém sentiu-se logo triste 

pela conta que teve que pagar com o cartão. Mas como 

recompensa a senhora sua esposa ficaria orgulhosa de seu 

marido por ter almoçado em um restaurante, oras bolas.

Quando voltara do almoço, ficou logo sabendo que o chefe 

queria lhe falar.

Uma promoção? Afinal quantos anos trabalha nessa empresa? 

Vinte e tantos.

Entre, fútil.

Sim senhor, disse ele.

De acordo com minha secretária essa é a segunda vez que 

chega atrasado no trabalho, isso consta?

Sim senhor, mas devo dizer...

Esta despedido Fútil!

Mas senhor Medíocre....

72



O Fútil e o Medíocre II

Naquela tarde chuvosa sem graça, sentado na sarjeta a 

guia d'água o espelhava, o esgoto levava as cores do mundo, de 

sua máscara, aos poucos de cinza tudo se pintava. Cabisbaixo, 

triste e infeliz caminhava para o casulo, digo... prisão, não, 

cela... merda... domicílio, isso. O Senhor Fútil, senhoras e 

senhores voltara pra casa.

Entre um gole e outro de cachaça contemplava admirado sua 

desgraça, a vida tomava-se pela lástima, não se sabia se ria ou 

se chorava, se se desesperava, se matava ou se se matava. Deu 

risada. Caiu uma lágrima. Deus. Religião é palhaçada, nem se 

mete, espiritualidade! Manter o bom humor e comprar um 

livros de autoajuda, quem sabe? Ajuda? Matar não mata. 

Ostentar pobreza e o nada é uma grandíssima piada. Eis a 

charada. Bate na porta.

Toque, toque.

- Quem é?

- Que te importa?! Charada é.: o que urge fazer?

Mediocridade? O fulano, suposto rapaz de vinte anos... ah 
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sim... vinte anos que aqui trabalhava... nem olhei em sua cara, 

tamanho o nojo da casta que só serve de mão de obra barata. 

Saiu dando risada como se fosse louco, 

grampeadores e tesouras metendo nos bolsos, passou pela 

cozinha levando os talheres, assediou as empregadas, apostou a 

vida no truco, almoçou meu tofu na hora do almoço... mandei 

tomar no cu. 

Quem manda nessa porra aqui senhoras e senhores? 

- Senhor Medíocre!
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Ao Vento

Desconstroem-se os pensamentos

em cada suspiro de desalento 

o passado num atempo

pressupõe-se efêmero

complexo

tenso

foi-se

corrói-se

presente.

Intenso. 

Perdido o pensamento 

o agora intento

desconsola-se primeiro

morre-se após

em cada momento

Depois do pensamento 
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sem sentido

o esquecimento.

São só palavras

e sentimentos

ao vento.
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CID 10 F20

Solidão perpétua 

Silenciosa cela

Lamúria eterna

Sombras da noite

Delírio eloquente 

Transtornação 

Perto de longe

Perde-se em açoite 

A sanidade.

Sozinho sendo só

Encontrado em si próprio

Perdido

Insensato

Maldito

Só será sozinho 

Soterrado 

Pela terra que trás caminho
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Destino terrível

A fuga nos antidepressivos 

Sereno esquizofrênico

Os dias morrem em cada objetivo. 

Nada III

As palavras se perdem

No vazio profundo

Á deriva como um navio

Por terra procuro.

Encontro desencontrado

Acaso

Á nado

Ao nada.

Palavras formam tudo.

Nada constituo.
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Like a Sheep II

A segurança de um futuro certo, traduzidas nas ações 

cotidianas, espera o amanhã como o próximo suspiro de 

oxigênio. Tão certo.

Suas esperanças estão asseguradas com a blindagem 

ultramoderna da rede bancária. 

Nada é tão certo do que o amanhã.

O hoje que se vive é deixado pra depois. Esta pago no plano 

pré-datado, mas é só para após. Hoje o que há é depois. Agora 

como água solúvel se foi. 

Quem vive nesse mundo? 

Detentores do tempo e capital. Redentores das riquezas, leis e 

moral. Assegura a prole de um futuro certeiro, traduzidos em 

capas de jornais. Publicidade em outdoor. A bola no gol e o 

casamento no fim da novela. Apresentado o pobre e sua cela. 

Trabalho; carro; comida no prato; alienado e, esquizofrenia 

social preso num status. Eis a sequela. A segurança de um 

futuro certo num consentimento infinito. Vendendo a liberdade 

para o sistema fixar em contrato.
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Abstração

Abstração eloquente de um louco doente mas que são,

sobriedade endoidecida paradoxos e contradições,

sociedade apodrecida, o que era verde hoje é cinza 

vive-se vitima de suor e de sangue de um trabalho que 

assassina seu tempo e sua vida, eis escravo de sua própria 

condição. O que era verdade agora é mentira. Dos valores há-se 

inversão.

Os antidepressivos, a tristeza, máscaras e couraças vestindo os 

dias, os anos, passando tão depressa, à pressa por chegar, 

apressa motorista o cobrador é lento, a passagem aumentou de 

novo.

O ano começa, as promessas umas se encerram outras mesmas, 

regras, leis, conversas, tédio, rotina de dia, marasmo de noite.

Tem uma folga. Prolongado o instante ele vira acontecimento.

O acontecido então passado, passa-se despercebido, prolifera-

se prontamente em desfoques de segundos e minutos, por horas 

prolongou-se, mas se vão... sempre vão. 

Talvez louco. Só talvez, são.
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Insone

perdi as palavras

mas venci o silencio

nas páginas transcrito

frases sentido

dentro do pensamento

perdi o sono

mas ganhei a noite inteira.
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Os Anjos, os Pássaros e Eu

Lentamente...

quase inconstante... eu vou.

Como os anjos... e os pássaros... eu voo.

Pleno sob os pensamentos... eu vou.

Constatando cada instante... um voo

sob o céu do horizonte.. tão longe...tão distante

nada...

nada...

…

sou.
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Clichê

Entre escolher palavras e separar pensamentos 

minuciosamente

dentre a solidão e o desespero os minutos passados do presente

o que é de ser escrito, não há de ser falado

o que é de ser sentido, não há de ser racionalizado

tudo esta perdido e nada altera a realidade

estamos sendo consumidos na ilusão do tempo

morrendo aos poucos diante ao sofrimento

seguindo diretrizes impostas

sendo repetitivos

Ou não, deveria responder só por mim, foda-se.

Ou não, alguém precisa dizer algumas coisas para aqueles que 

não querem ouvir.

Cientes de suas desgraças fazem festas

Comemorando a existência

Vilipendiando a própria essência

nas crenças encontram esperanças

não precisa ser feriado para embriagarem-se
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perder-se na ilusão é costumeiro

e estão errados?

Quem é que vai dizer o que é certo?

O que é real de fato?

Me encontro entre pessoas perdidas

ou sou eu que não sei onde estou?
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         Paixão
Há males como todos dizem que vem para o bem. Quem é que 

precisa de males pra saber que esta tudo bem? 

As pessoas sentem-se seguras assim, precisam que tudo vá pelos ares, por 

água, brejo, abismo abaixo, nem tudo, mas uma parcela do que já está 

findado a extinguir; falo da paixão, sentimento cujo desfecho 

provavelmente é o amor, ou ainda que não queiramos a dor. Ela aparece por 

assim dizer em pequenas coisas, é alimentado por pequenos desejos, é uma 

explosão que fulmina o ser, queima em seu fogo ardente, fere e extirpa, 

amaldiçoa e corrompe, a paixão é um sentimento preciso, completamente 

onipotente. Um sentimento efêmero em doses administradas, um remédio 

controlado como os psicotrópicos, é uma delícia, o sentimento mais 

prazeroso que se pode viver.

Sangra por dentro, mas eleva o espirito aos céus, antídoto para dor com suas 

advertências, suas contra indicações e seus efeitos colaterais, não é vendido, 

é conquistado, quando se conquista você se perde e quando se perde 

encontra-se nesses paralogismos idiotas, em contradições imbecis, você se 

torna um trouxa, um palhaço e tudo é tão bonito.

Há males que precisamos, há males que estão escondidos nos próprios 

sentimentos, há males que a paixão conduz. 

Sinto que preciso de uma dose.
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O Semeador

Sou semeador no campo dos sentimentos

Colho dores e paixões

Amores e desespero

Planto pena, colho pranto

Tanto flores, quanto seiva.

Sou semeador no campo dos tempos

Passado plantado 

colho do futuro

o presente efêmero.

Sou semeador no campo dos pensamentos

Plantando ideias, colhendo ideais

Sou semeador no campo dos sofrimentos

plantando perspectivas

de sonhos irreais

Sou quem semeia a dor nos campos da vida.
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Amor em movimento

Não vejo a hora

Não sinto o tempo

Estou repleto de nada

A dor contemplo.

O desespero, penso

É um resplandecer em desejos

É reconhecer-se sendo sentido e sentimentos.

É querer poder.

É poder querer.

É Ser-se intenso.

Como o que sinto.

Como esta sendo.

Tomado pela eternidade 

Cada momento.

Amor em movimento.
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Andarilho

Tenho sofrido tanto quanto tenho andado por essas vias, 

ruas e avenidas, procurando o que encontrar, encontrando-me 

no desencontro, tenho andado, andado sozinho e cabisbaixo, 

pelos cruzamentos, calçadas e esquinas. As vezes paro numa 

livraria, lembro que não tenho dinheiro, retomo o percurso, 

ando pensando muito, pouco dinheiro tenho tido, porque vem 

me sobrando tempo. Por isso eu ando. Ando desiludido, as 

vezes sem animo. Eu ando pensando. O que serei eu? Quantos 

caminhos ainda hei de percorrer. Paro, tenso, ando, penso. 

Concedo a mim mesmo um consenso, como me é em 

desespero, precisar saber o que não sei, então eu tento. A vida é 

desassossego.

Tenho acreditado tanto quando duvido. Não poderia ser de toda 

certeza, desacredito. Então eu ando. Tava pensando na 

tabacaria. Passei por ela e não entrei, tinha tabaco e não queria 

nada.
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Amor!

Amor, o amor é puro, puro desespero, puro egoísmo, se 

feminino é, pura maldade, pura mentira, pura lástima, pura 

hipocrisia, amor é, é imundo, burguês, é um fim que nunca se 

acaba, é uma transgressão extra corporal, uma não liberdade 

liberta, moralidade subversiva, contra adição, se estabelecido o 

único, é um não amado, é transição reversa, pura contradição, 

se você quer amar, precisa mentir, se quiser amor tem de se 

ferir, o amor é lindo, como o raio cintilante na noite, o amor 

fede e deixa-se cheirar, é ódio podrido reprimido, agonia 

dançando cha-cha-cha, é inquerido, enxerido, fodido, é uma 

coisa mastigada e cuspida, é aquilo que te deixa confuso em 

tomar banho, é dormir as quatro da manhã e não saber se é 

terça e sempre é segundo perdido, esquecido, devolvido, 

absolvido, o bem quando o mal não quis ser mais legal, não é 

preciso, é impreciso, não é bom porque o mau com u é mais 

mau, não é coisa de padre, talvez de feiticeira egípcia, todas 

aquelas inscrições? É amor, porque é passado, presente e 
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futuro, é tido nunca obtido, é desalegria porque não existe, é 

jantar sorrisos, sonhar acordado para os leigos, sonambulismo 

para os veteranos, é menstruação atrasada, interrompida, 

esquecida, é o sacrilégio de estudar filosofia, a amizade na 

miséria, aquele não querer que virou namorada e que com os 

erros teve de caminhar estradas sozinhos na decadência e na 

fome para voltar e dizer que todas elas só levaram para um só 

lugar, o amor é aquela chama dentro de um vulcão que cansou 

de ser acomodado, reprimido, comprimido e causou uma 

rebelião de lamas na erupção, o amor é contemplação do 

ridículo, é arma, é faca, é atômico, é a mãe dando biotônico, é 

guerra de interesses desinteligentes, é teatro dos horrores, 

trágico, sempre cômico, amor é puro sexo, descontento e 

desconexo, é o medo e a coragem por ter conseguido sozinho, 

por amor desmoraliza-se, por amor é-se um anarquista, por 

amor esquece-se a preguiça, vê que não há conquista, por amor 

se vai embora para Tijuana provar daquela mexicana tão 

querida, Maria Joana, por amor resolvemo-nos ser idiota, por 

amor esquecemo-nos de amigos, por amor trabalha-se, 

endivida-se, morre-se, sofre-se, escraviza-se, por amor vaga-se 
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como vagabundo, por amor promete-se, cumpre-se, 

descumpre-se, por amor se mata, por amor se vive, por amor 

adquiri-se amnésia do futuro, pôr amor é controlar e 

estabelecer, amor é conquista em agosto numa praça ao 

entardecer, amor por culinária é amor, pôr culinária no amor é 

passar a noite cozinhando para acordar cedo e ir-se ao museu e 

lanchar de um singelo piquenique, amor é saber que a verdade 

foi feita pra enganar a mentira, é todos os rostos atentos à 

ordem estabelecida de um mundo louco, é também o olhar de 

desgosto pelo proposto, proferido, pretendido, amor é pacto de 

sangue, promessa de sempre, pavê da sogra, preciosas falsas, 

amor é bijuteria na gaveta com a aliança rompida, amor é dia 

de domingo que quis ser sexta-feira, amor é putrefação 

definhada do que foi o orgulho, amor é imaturo, amor é tentar 

mudar sabendo que amor é não precisar mudar, é capa de 

caderno de papelão na quarta-série, amor é zunir a panela de 

pressão, fritar o alho, lavar o arroz, pegar a toalha do filho que 

esqueceu depois de entrar no banho, amor é abstinência da 

solidão, ressaca de paixão, amor é o mato do acampamento 

entre amigos, o calor da fogueira, amor é gastar tudo o que tem 
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em um só dia e não se importar, porque a praia e amigos 

também formam amor, amor é causa de doença e caso de 

internação, fazer amor é fazer aniversário, amor é perdão, 

perdição, o amor é tudo, tudo que aconteceu antes de terminar, 

é rancor de sentir sem o querer, é se arrepender de perdoar, é o 

perdão novamente, é dois e também são dois pra ser unidade e 

verdade, amor é trama e dramático é drama e traumático, amor 

é pular um abismo esperando que se saiba voar, amor não se 

repete, não volta, só revolta, amor é por sentir da vida dor, não 

tem derrotas sem amor, amor sem música não é amor, amor é o 

que cantam as estrelas, ninguém ouviu, mas sabe que deve ser 

foda, amor é saber que se ama, amar é não saber nada, é se ver 

no meio da madrugada, amor é um tiro no escuro que atingiu a 

vida perdida, amor é a morte do eu para ser nós, é perda 

mesmo, encontros também, é uma sensação de ter 

interrompido, o amor não tem dinheiro, o amor é precisar, 

precisar não é amar, amar é não ter nada além do amor e 

algumas linhas escritas do que seria o amor, esperando que dele 

eu o tenha de você, amor. 
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Soneto do Sentido

Existir é sofrer.

Sofrer é sentir.

Sentir é viver.

Viver é ir.

Buscar o que ser.
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Andarilho II

Me encontro perdido 

dentro um labirinto

e ando sozinho

a esmo 

sem dinheiro

sem emprego

desencontrado de mim mesmo

sou reles, sou imperfeito

contando cada desprezo

somando descrença

diz-se pena, desassossego

descrevo sentença

solidão.

94



Amante da Vida, Destruidor de Tudo

Harmonia na discórdia

Sucinta em meus pensamentos

há dor por toda esfera 

existência sofrida 

Caos sereno

sentido que se faz 

a dor suscetiva viver.

Desordeno. 

Amante da vida

Destruidor de tudo.

O senso.

O cremo.

O ressurgimento.

O sendo.

O intento.

Ostracizado.

Êmulo.
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Amante da Vida, Destruidor de Tudo II

Minha vocação é destruir.

Com os destroços construir.

Anarquia.

O sol do novo dia.

Que ilumina e que brilha.

Do caos à harmonia.

Liberdade para todas as vidas.

Minha vocação é destruir.

Objetivo alcançar.

Mitos desmistificar.

Deuses assassinar.

Para que nenhum amo sob a Terra ande

Para que livres humano sejamos.

seremos 

serenos

sonhadores

Amante da vida, destruidor de tudo.
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Lágrimas em Desespero

Lágrimas escorrem sob sua face

Na medida do sofrimento

Desmascara os disfarces

dentro do tempo 

sendo meros acontecimentos

somos reles, meros e efêmeros

Sempre tem alguém pra dizer que vai ficar tudo bem.

Frases, versos, fases, universos

na incumbência do destino

fala-se em acaso

O suspiro próximo 

o ultimo choro

da primeira queda

As lágrimas caem

e sempre tem alguém pra dizer que vai ficar tudo bem.
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A Realidade

A realidade é uma doença incurável.

Cuja transposição sente-se, 

Dor;

Sentimento indecifrável. 

Tolerante disposição, aceitável

Sádico, incontestável.

Marasmático por vezes contrário

Incontrolável e constante

Torna-se em fim

Habituante.

A dor em mim, atenuante.

Sim, só sou.

Consolido a massificação

Atenuo a materialidade.

Ser, se puder.

Só sou.

Serei-o.

Dor.
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Noite Junina

Caminhos opostos

Idas e vindas

Desencontros

Despedidas

Despropósitos.

és dor, és remorso.

É dia de chuva e noite junina.

Querida.

Me cravaste um punhal nas costas.
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Nada IV

Não sinto nada.

Avesso à quase tudo

Ao mundano cotidiano estéril.

Nada quero.

Se em mim adverso é o querer é por querer querer.

É porque sou, é por assim ser, só.

Sentencio-me silenciosamente à solidão.

Os dias frios me completam

Contemplo o tempo e toda sua vastidão

e chego aqui, onde estou, onde sou... nada. 
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Auto-biografia

Sou feliz por ser infeliz

alegremente triste

desassossegado em paz

sou quem sou por ser como sou

em mim

Todo sofrimento de quem existe 

ser é sofrer

sentir é estar morrendo

por todo caminho

e a cada momento

sozinho

caindo no esquecimento.

Este é quem luta

batalhas perdidas

de puros sentimentos

isto é a vida

maravilhosa entre desalentos

e se um dia disserem que não vivi

é por ter sido pobre.
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1° de Maio

Trabalha quem não tem o que fazer.

Em memória dos mártires de Chicago:

Albert Parsons

Louis Lingg

Adolph Fischer

George Engel

August Spies

Michael Shwab

Samuel Fielden

Oscar Neebe
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Domingo II

Eis-me e tão só, aqui, domingo, a noite e seus 

murmúrios de bairro periférico, os cães que latem, os carros 

que buzinam, as pessoas que gritam, os rojões intermitentes 

comemoram a existência no universo, embriagam-se e outros 

dormem, uns apaixonados vivem o amor de verão, todos 

respiram o ar de poluição, a chuva cessou o vento parou, as 

estrelas se escondem, eis-me então sozinho, aspirante à 

mendigo, andarilho sem destino, vagabundo como sou visto 

pela social-moral-estatal-governamental-universal psiquiatria 

moderna, esquizofrenia a doença sem cura, mas que tem 

tratamento, faz de mim o que sou? Ou sou o que faço de mim? 

Quem sabe não diz, quem sabe é sábio, a literatura é musica 

aos olhos de quem lê e eu escrevo porque aprendi que escrever 

é dizer com o coração o que a mente pensa e sente. Eis-me 

enfim, posso dormir, sonhar talvez, pensar mil vezes os desejos 

da vida o desespero de ser. Eis-me, eis-me, eis-me.
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Canção de Sábado Estilo Anos 80

Desfolhara-se ao todo?

Qual é a medida do necessário?

Vem a primavera e floresce tudo outra vez

O cotidiano estéril repete o roteiro

As aves voam no horizonte

A morte cumpre seu dever

Poderia escrever mais obviedades para parecer filosófico

Mas eu já me cansei do pouco que conheço a vida

todo sábado é a mesma história

a vida acontece lá fora

eu morrendo sozinho por dentro

Quem sabe o verão chegue e vá logo embora

Ou aproveito os dias um dia de cada vez

Preciso aprender 

a ver as coisas como elas podem ser

a realidade não é sempre o que parece

a sanidade que adquiro 

com doses e comprimidos

é uma louca responsabilidade
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as terapias me fazem bem 

olhar de um jeito diferente

entre as mentiras e as verdades

Só engano a mim mesmo

se disser que não me engano.

o agora é o que importa

lamentarei posteriormente

por enquanto

é disso que se faz o presente

portanto

Putrifico-me a cada segundo 

e vou indo

seguindo 

sozinho

o caminho

a canção

o destino

o que quer que seja
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Rabiscaria

Lutar para não ter nada

Sofrer sem sentido

Andarilho do destino

Ser-se só

Perder-se no infinito

Rabiscos em versos

Limbo e domínio

Eis o ser e sua estada

a estrada um caminho

dentro do universo

sozinho

Rabiscaria pergaminhos, poesias, silogismos 

entre a realidade e a mentira

o abstrato

a dor da agonia

resistiria como ultimo 

ainda assim morreria

Rabiscaria no tempo
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a vida na morte

a morte na vida

Por fim Rabiscaria:

Alusão à Tabacaria de Fernando Pessoa e ou Fábrica de 

Rabiscos

Nada importa.
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Tripalium

O doar involuntário de seu tempo à servidão de quem retem 

capital se denomina trabalho. O trabalho é todo esforço físico e ou 

intelectual com a promessa de reversão à algum valor determinado 

por aquele que o faz, entretanto, nas condições atuais, há que se 

submeter ao que é oferecido, independentemente se estiver passando 

fome, com dívidas, filhos, vícios, é uma ilusão de escolha; que para 

que se veja de uma forma mais lírica, seria uma ironia, não 

contentes, poderia ser também uma redundância, ou ainda: uma 

contradição em termos, ou poderia ser somente o que é: injustiça. 

Moralizando a coisa toda, todas as coisas passam a ficarem ainda 

mais degradantes, então para não criarmos juízos e atentarmo-nos 

apenas à realidade crua logo entenderemos que isso não passa de 

trabalho, do latim Tripalium, que designava um instrumento de 

tortura. Como e quando começou a entender-se digno reter-se ao 

masoquismo, os historiadores poderiam dar o ar de vossas graças e 

indicar-nos, mas estaríamos dando a eles trabalho e não queremos 

torturá-los, devem estar ocupados vendo a história se repetir, então 

ficaremos devendo essa cientificidade, mas se ainda estiverem 

interessados, podemos continuar com a dança, pois bem, todos com 

seus pares? Trabalhe vagabundo.
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Carta

Fico pensando no que ainda não foi escrito, talvez seja 

o que tenho a te dizer, as palavras são as mesmas, o 

sentimento... não vou mentir, não é algo novo, já me senti 

assim, o que difere é a intensidade, o quanto não quero me 

entregar, o medo de perder o que não se tem, as saudades são 

mais vívidas, até porque é o que o presente oferece e o passado 

não é tão antigo, você é o meu futuro mais querido. Queria 

poder te dizer, sem precisar explicar o porque, queria ter a 

liberdade de ser com você o que sou pra mim, dizer-te que te 

quero, mais do que você possa conceber, que a realidade dê, 

mais até do que o abstrato do inconsciente dos sonhos, é a 

vontade que se assemelha à de viver, do estabelecer o próximo 

suspiro de oxigênio, exagero e drama para parecer que a amo 

mais do que tudo, mais que a mim mesmo, sou problemático eu 

sei, faço tratamento, era para parecer romântico e eu me perco 

nos meus pensamentos, queria que soubesse que não importa 

com como, quando começou, ou o porque, eu gosto de você, 

amo estar com você, só penso em você, quero você.
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Teatro de Retalho

Desencontro as palavras do que eu poderia ter dito, 

ensaio uma peça e contraceno improviso, me deixo levar pelo 

erros, desorganizando o estabelecido, agonizo no sentido, 

embruteço no apeteço de minhas vontades, então perdido, te 

encontrei, te fiz meu mundo, faço todo segundo, do que sou: 

nada, de você: tudo.

Quero muito, querer-te para o sempre que for cada 

minuto, eternidade que se faria na realidade de meus delírios, 

não mais sozinho, abdicar da solidão pra te ter comigo, quero 

tanto, paixão, felicidade, estarmos juntos no destino.
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Poesia dos Dias de Terapia

Certo como amanhã

Eterno como o tempo

Livre como um pássaro

Leve como o vento

Claro como o dia 

Pleno como pensamento 

Profundo como oceano

Insano como sendo

Sábio como sentido

Sempre como nunca

Jamais como hoje

Presente como agora

Perfeito como o belo

Infinito como universo

Doentio como a paixão

Corrói como vício

Delírio como real 

Múltiplo como dois
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Crescente como sente

Constrói como destrói

Dói comumente

Alude como desengano

Nada como tudo

Tudo como nada 

Eu te amo.
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Meio Schopenhaueriano

Não sinto nada, sinto querer sentir, seria bom, seria assim: 

viveria por ti, porque por mim, veja bem, amo a vida, mas me 

destruo, inconscientemente minha mente me corroí, paranoias e 

neuroses, autoflagelo, psicoses, crises, extremismos, violência, 

retardo vocacional, ilusões, alucinações, desejos, desespero, sou o 

próprio erro, sou lágrimas ao degredo, o ensejo do desassossego, 

maldito, mal visto, mal quisto, idiota.

Pois bem, eis-me em mim, amor e ódio, e por ti, quero 

querer-te porque faz-me querer, seja minha, seja de quem quiser, seja 

por favor, já que não sou, já que quem quer ser não é porque não 

pode, porque é oprimido, porque a vida não quis, porque é pobre, não 

tem cavalo branco, quanto mais azul, não é príncipe de nenhum 

reinado, seja la como for, deixe-me querer, mesmo que seja inútil, 

deixe-me ser mesquinho, ainda que eu possa sofrer, eu quero querer, 

porque a vida é desejo e o desespero de não conseguir, quero partir 

com a certeza de que pude, em suma, vai se foder, eu vou querer o 

que eu quiser, então eu quero-te.
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A Ordem

O acaso nos destina ao caos, a ordem é: viva a anarquia.

Em minha mente o sonho é tão real.

O preço não existe e o valor é por igual.

A diferença é natural

A crença é em nós mesmos

Os deuses morreram

Não há mais escravo

somos responsáveis por nossos caminhos

que sem fronteiras seguimos

aprendendo a viver, vivendo o ideal

Niilismo, nada prospera 

Anarquismo a nova era

quimera dos que são pobres

desajustados

sozinhos

o fim de uma guerra

inconsciente

de classes

o estopim, a revolução na Terra.
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Quinta-feira

Teria chorado se tivesse lágrimas

cada vez mais robótico e estéril 

a perda da sensibilidade

é o constato frio da realidade

Perco a noção da normalidade

habituo à dor

comemoro as desgraças

de um fino senso de humor

o disfarce do desespero

suicídio lento meu amor

não trago flores

antidepressivos meu bem

e minha vida inteira

como se não fosse nada

é pouco

ainda que estivesse

não estou completamente

por você talvez

serenamente

absurdamente
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louco.

Nem tanto

no entanto

estou

sou

escravo do amor

parafernálias poéticas

rimas e intrigas

dilemas e certezas

toda quinta-feira

eu e você

para sempre até morrer

minha vida inteira

conviver com a certeza

é certo de que não se perca

na malevolência da inconsciência 

que destinaria a consciência à loucura
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O Vir A Ser

Pudesse eu ter vivido em outros tempos

O que teria sido do que nunca fui?

O que ainda serei do que não sou?

Pudesse ter conhecido o infinito

poder dizer o que seria do porvir

ter o conhecimento do momento

porque assim, como sou agora

pouco entendo a realidade

quase nada

meras impressões do que poderia a vir a ser

pudesse ter sentido cada palavra 

e as ouvir de quem pudesse me dizer

de um velho cansado da vida

que achasse que me dizendo fosse valer alguma coisa

pra sua morte e pra minha vida

para que faça sentido o sentido de tudo

pudesse ter visto tudo isso e aprendido

se eu fosse alguém um dia, o que eu seria?

Nunca sabemos nada do indefinido

talvez, afinal de contas sejamos só isso

agora, sem poder do que pudesse.
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         Cemitério das Lembranças

No cemitério das lembranças 

eu guardo

cada momento

desalento 

e incerteza

cada movimento

de noites sóbrias

e dias endoidecidos 

cada memória

No cemitério das lembranças

eu vivo

relembrando as amizades

as bebedeiras

conversas

e planos

eu lembro

desassossego

cada sentimento 

no cemitério das lembranças

jazem mortas esperanças
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descansam em paz

longe da mediocridade mundana

das possibilidades

da cruel realidade

no silencio eterno

nas trevas ternas 

nos medos de criança

no subconsciente

o reino das vinganças

ascendentes que enganam

jogos de morte

adjacentes 

profanam 

o estabelecido

a cruz

o destino

no cemitério mortos em tédio

das lembranças.
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Segunda-feira de Diarreia

A vida escorre como diarreia

nunca da tempo de nada

quando vê, já foi

é segunda e nada muda

eu quero um café

e fumar cigarros

ouvir uma musica 

e desdenhar do futuro

tudo bem, eu sei, preciso fazer alguma coisa agora

estou vivendo de todo jeito

meu coração pulsa e os minutos são derradeiros

até o ultimo momento

mas por ora, só preciso do agora

e de papel. 
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Nada V

Meu coração é um poço de angústia

Lágrimas caem em gotas que ecoam no vazio

Frio e então mais de mil, milhões talvez de escassez 

É não sendo, redundante e por vezes efêmero

acalento de minha mãe, a proteção do meu pai

eu sou agraciado e então, alguns momentos

espreito a morte em devaneios físicos e delírios 

materiais

longe de tudo, desatino

eu luto convicto

desassocio-me e minto

acredito, eu finjo

sou sozinho

eu sorrio

solenemente 

entrementes

tudo não passa de nada
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Incerto

Aqui estou eu ouvindo as mesmas musicas 

esperando resultados imediatos de escolhas sem sentido

querendo a satisfação plena de sentimentos escondidos

Aqui estou eu fumando, pensando no que disse

no que poderia ter dito

não me arrependo

queria que os momentos se estendessem

já me é insuficiente

pouco

não o bastante

agora o medo do presente

a incerteza de onde se chegará

e ela disse que haveria um lugar à que chegar

juntos? Eu pensei

chegaríamos, ela disse.

Ainda me sinto sozinho.

O que me deste mal dá para passar a semana

Ouvindo musica no trem

já não me era tão certo quanto saber que há o amanhã
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Infinito

Existo por isso sofro

Sofro portanto morro

Aos poucos

Deixo esses versos

Como quem deixa de sonhar

Simplesmente acontece e nunca se sabe o porque

A gente dorme e esquece 

Acorda e não se lembra 

Assim são os versos

E o sofrimento as vezes até desaparece

não sei, talvez

vai ver transfigura-se em palavras

por tenros momentos

completa-se o vazio

e o amago já não é mais o mesmo

por isso escrevo

existindo de outra maneira

nascendo em minha morte.
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Memórias de Afrânio

Afrânio já vinha obtendo as manias, os trejeitos, 

comprou uma caderneta para possíveis inspirações enquanto 

perambulava pela cidade, sofria o mal do século, tinha vícios, 

via os pensamentos passarem pelos olhos enquanto ficava em 

frente ao computador e não escrevia absolutamente nada, 

adquirira uma máquina de escrever, colecionaria, de hábitos 

grotescos e músicas eruditas, de corpo e alma se entregava ao 

que era inútil e se sentia maravilhosamente bem.

Um momento memorável na vida de Afrânio foi quando 

recebestes  a medalha honorária de um ano da abstenção pela 

jogatina, já foi viciado em jogo de palavras, agora é um escritor 

best-seller. 
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Canção do Outono Doido

Sua indiferença é uma benção

e eu vou gritar calado 

aos quatro ventos

espero os dias de março 

outono e inverno

faço sempre o contrário do inverso

escrevendo sob a luz de vela

queria saber de tudo

mas nada é tão certo

sou criatura ostracizada

desalentado do inferno

sou tango, sou pranto, sou trégua 

sou o fim do universo

no manicômio interno

meus sonhos, meus medos

mistérios

intento, lamento, incerto

adjetivos, adjetivos, adjetivos

advérbios...
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Drogas Prescritas e Cigarros

Percebendo a vida sóbrio

fase à fase com a realidade

desbravando o ignóbil

desmentindo a verdade 

pereço sem fuga insólito

drogas prescritas e cigarros

a musica alivia a alma

do que se faz contraditório

dentro de mim mesmo encontro a calma

no mundo o desastre e o contrário

confio meu coração a quem não conheço

aprendendo a medir o necessário

amo e padeço

quero mais do que posso

me trato e adoeço

me curo em seus olhos
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CID 10 F20 II

A paranoia se transforma em psicose.

Transcendendo a realidade.

Ele se prepara.

Cada momento é mensurado.

Como se fosse o último.

Ostracizado!

Primeiro impacto.

Refém de si mesmo.

Ele se isola.

Desempregado!

Consumido pelo tempo

A sensação de não ter vivido

Como se não bastasse a luta de classes

Trava uma batalha com o inconsciente

Agora o que será do depois?

Ele se pergunta.

A resposta é um labirinto onde a morte é a saída.

Doses e comprimidos
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Auto-flagelação

Escolhas e caminhos

Lentamente se predestinando ao nada

sendo nada

querendo nada

é tudo o que pode ser.

Nada.
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Poesia do Dia do Sol

Surgido das cinzas

Partido do impossível

Entre o caos e as ruínas

sobrevivente ao limbo

este que és temível

ser por ser o ser que o é

anárquico.

És o dia, anarquia. 
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De Cigarro em Cigarro

De cigarro em cigarro

me esvaio

a dor é latente

são tenros momentos

de consciente embriagues 

livros não lidos

vinhos de sangue

maldita sensatez

muito mais que uma só vez

vês:

a dor é sentido e sordidez 

é cada instante que forma as horas

os dias, as noites, os anos, o agora

é, foi e será.

Até o ultimo batimento cardíaco

derradeiro suspiro de oxigênio

a dor é e continuará sendo

sentido 
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sentimentos

e eu esquizofrênico

de cigarro em cigarro

vejo a vida em desassossego

não é tão difícil manter-se vivo 

dada circunstancias em prol de meu favorecimento

a sanidade readquirida em comprimidos antipsicóticos

mas que não sacia os lamentos

nem essa agonia triste.

ó senhor dos bons remédios

curai-me essa infinita dor de se estar vivendo.
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Memórias de Afrânio II

Consequências e derrotas

cada dia mais próximo ao limbo

seja lá o que tenha sido

a vida, o caos, o destino

príncipes do mundo

privilegiados

ódio profundo

perdendo os encantos de tudo

os anjos, as vozes, a rádio

nada mais me consola

o que fazer agora?

Orgulho maldito

não sobreviveria pedindo esmola

expressar no papel o que é do coração

o último recurso

quando também perder isso o que vai ser?

Ateu até definhar numa doença sem cura

ateu até agonizar implorando pela morte

ateu, meu deus, ateu

o que sou eu?
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Adeus folha ilusória

adeus rimas feitas

não quero mais pensar

não quero mais sofrer

não quero ter de escrever o que pensar e o que faz sofrer

nada importa nessa joça

adeus sensação idiota

o que será agora

é o que tem sido sempre

ignorar por ora

depois volta-se ao presente

Dor, dor e dor.

Dói viver, dilacera-se, apodrece-se

adeus instante

não sou mais eu

serei dor
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O Escritronauta

As 20:00 estou saturado de cigarros, tomo meu remédio e 

espero pelo sono, talvez eu leia alguma coisa, escreva se for 

necessário, pra isso é bom manter um diário, escrever qualquer 

asneira que vier do espaço, porque é assim que é, as ideias estão 

todas voando por ai, vindas do universo, ser escritor é ser um pouco 

astronauta, alienígena, aventurar-se em outros mundos, capturando 

epifanias longínquas e efêmeras, criá-las e hospedá-las, 

hominizando-as à linguagem materna e depois todo o processo de 

arte-á-la e então a divulgação e se tiver um pouco de sorte ou de 

esmero o reconhecimento, daí a comercialização, os prêmios e toda 

inutilidade que vier, mas ultimamente não preciso sair desse mundo 

para escrever, basta pensar em você, como faço agora e lembro de 

minhas idiotices, mais de sua beleza, da querencia por seu corpo e 

alma, da saudade dos momentos que estivemos presentes, tudo isso 

eu não esqueço, penso, repenso, imagino, sonho e escrevo e continuo 

escrevendo porque escrever é além de dizer, é transpassar o sentido, 

o sentimento, o intelecto, é o registro do pensamento, é viver mais de 

uma vez, é ficar imortalizado, é ser deus e diabo, amado e odiado, 

senhorio e escravo, é o que é, e sempre será o que for que seja. Tá 

vendo? Você me faz ir longe. Sempre grato.
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Pretéritos II

E se por um segundo fosse

eu seria feliz

E se por um momento pudesse

eu te faria feliz

E se por um instante tivesse

eu seria feliz

E se portanto quisesse

seríamos felizes.
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Paradoxo

Não sei até quando vou conseguir suportar as coisas 

como estão

sei que sozinho permanecerei dadas as circunstancias 

como são

esperando inútil a felicidade bater na porta

quando que só por momentos tenros o destino sopra

e o acaso que não se importa

acontece quando quer e não tem pressa

o último recurso é escrever a tragédia

é só o que me resta

rir dessa comédia

cada vez mais robótico e estéril 

a perda da sensibilidade

é o constato frio da realidade

Perdendo a noção da normalidade

habituando-me à dor

comemorando as desgraças

um fino senso de humor
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disfarce do desespero

suicídio lento meu amor

não trago flores

antidepressivos meu bem

e minha vida inteira

não sei onde chegarei, mas vou sozinho

a liberdade é solidão, ela eu conquistei

a felicidade é o próprio caminho

mas não é verdade se não for compartilhada

estou vivendo o paradoxo do destino.
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Musa

Poesias no vazio ecoa solenemente como música

ressoa em minha mente a perfeição de minha musa

escrevo a tristeza da saudade sua

lembranças pinceladas na memória como pintura

esqueço a certeza da verdade crua

feito pra sofrer eu sofro a minha dor e a tua

o desassossego de probabilidades obtusas

o desespero da sanidade adjunta à  

realidade puta, frívola e imunda 

prefiro a fuga

encontrar-te nos sonhos

amar-te mais de cem vezes sua forma nua

e viver eternamente enquanto dura.

138



Psicodrama

Tento extrair do limbo benefícios 

dentro do inconsciente esta contido

infimamente a direção do destino

a mente doente se engana no caminho

associações paranoicas e delírios 

então perdido começa a fazer sentido

“é tudo alucinação, meu querido”

você esta na ala psiquiátrica sozinho

a solidão é seu domínio

as visitas ao domingo

do que esta sorrindo?

Quem esta escrevendo isso?

Por favor pare de rimar. 
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Neurose

O que eu não disse que deveria ter dito

O que eu não fiz que deveria ter feito

O que imaginei que deveria ter escrito

O que acreditei que deveria ter esquecido

O que eu faço com o que não fiz

O que eu senti que deveria ter ignorado

O que eu não teria feito

O que fazer agora 

e com o que se preocupar depois.
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Fim de Tarde

Apareceu na minha tarde 

como em minha vida

surgida dos confins da maravilhosidade 

Ela, minha querida

a dona da minha liberdade

Ligaste para desmarcar o encontro

De feliz à infelicidade

Acabaste com meu sonho

Amaldiçoaste a realidade

Sem ela o que será de mim

Deixaste-me ao léu assombro

sozinho ao cair da noite
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Canção das Férias

Me leve com você aonde for 

numa viagem às profundezas de sua psiquê

ou sei lá, acampar á beira do mar de Bahamas 

Onde você for eu quero ir junto

Me leve com você no cinema

na padaria ou na estação da Sé

a ti te pertence o mundo 

e toda minha vontade de viver

eu quero ir com você 

nas férias e finais de semana

todas as feiras e feriados

de domingo à domingo

me leve com você aonde for 

eu vou

nem precisa perguntar

todo lugar é o paraíso onde você esta
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Confissões de um Paciente

Apatia ou tristeza

nessa brisa noturna

refém da incerteza

já não sei o que sinto

retifico o que penso

pendendo entre o ridículo e o estúpido

o julgamento e a sentença

sou tão esquisito

um tanto egocêntrico

perdido no mundo

com títulos e rótulos:

vagabundo esquizofrênico

esse é meu inconsciente premeditando meus passos

sou paciente

me trato 

semanalmente

me apaixonei por minha terapeuta

a dopamina domina minha mente
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agora é disso que se faz o presente

saudades, incertezas e vontades

já não é mais apatia

tristeza ou infelicidade

é estar no mundo

defronte ilusões da realidade.

Destruindo expectativas

desmembrando possibilidades

é amor

e agora já é tarde.

Eu tentei evitar

sabia no que isso constituiria

assim mesmo eu quis acreditar

que sentir é ser livre

ainda que não haja reciprocidade

é bom viver a irrealidade 

sonhar, ter devaneios

motivos porque acordar

e pensar, sentir

quem me dera chorar
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assim eu vivo cada instante

e o querer, querer viver

pra mim mesmo

e para aqueles que me amam

ser mais do que somente só

isso me faz bem, meu bem

até onde irei?

Tantos caminhos percorri

e todos me levaram até aqui

perto de você 

ao menos uma vez na semana

não é destino, não é acaso

é o que?

O universo inteiro

todo meu sentimento 

tudo o que pode ser.
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Clichê II

O pêndulo do sofrimento

oscila entre a dor e o esquecimento 

perdurando pelo tempo

escolhas jazidas ao vento

sangue e suor de vidas

em vão se vão memórias perdidas

insurrecionárias no intento

necrosando a carne as feridas

de rancor e lamento

pragas do desamor

corroendo em suicídio lento

enquanto vivo só haverá dor

morte e desalento

salvo se encontrar o amor

e ser encontrado

viveras eternamente 

dentro de cada momento.

Pelo menos é assim nas novelas.
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Canção dos Dias de Terapia II

Seu sorriso muda todo meu dia 

quem é você?

Dona de mim, a própria poesia

quem é você?

Solstício da minha vida

Quem é você?
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O Fracasso Faz o Riso do Palhaço

Existe alguém comemorando todo esse caos

ele é doente

ele faz tratamento no manicômio

não é nenhum pouco parecido com Jesus 

talvez se deixasse o cabelo crescer

e dar esmola mais vezes

ele já foi mais jovem

agora é um velho louco

como lobo

solitário

existe alguém comemorando toda essa confusão

comendo amendoim esperando o circo pegar fogo

tomando tubaína 

brindando a vida

ninguém sabe onde ele vai chegar

até a morte o levar.

Existe alguém rindo sem alegria.
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Nessa Cidade

O contraste da luz da lucidez

à sombra da insanidade

Estivera se perdendo então encontraste o lhe assombra

sempre amardes sem tem sido amado

nessa idade, esses trajes, nessa cidade

sentenciando-se à dor e á solidão

na cela da amargura, cárcere da tristeza, escravo do amor

és o que dá e não recebe

o que planeja e não acontece 

todo teu caminho esta repleto de escuridão

não é herói, tão pouco mártir 

nem mesmo vilão 

insignia da insignificância

não é dom, nem maldição

é servo das circunstancias

sem sul e sem norte

o destino é sua prisão

no azar e na sorte

os deuses riem 

os demônios aplaudem
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Sonata de la Solitude

Ser só é só ser 

mesmo envolto

ainda que na multidão

família

amigos

ninguém tira o que é de você

a solidão

é estar em si mesmo

há de ser autentico

reconhecer-se pleno

um em todo mundo

solidão

resplandecimento do eu

ser-se intento

aguerrido e guerreiro

tanto faz ser o ultimo ou primeiro

és único e unido a si mesmo

solidão é imersão no universo
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distante de tudo

diante si próprio

criador de mundos.

Inversão de valores duos 

individual 

adjacência espiritual

anti social 

por fim, como todos

mas mais que ninguém

reles e efêmero mortal.
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Confissões de Dor

Postergando o futuro vivendo o presente

o imediatismo moderno contundente 

conduz os dias e as vontades inerentes

dentre a insanidade e a realidade

eu fico sozinho

deslumbrando o entardecer 

e tudo é tão insuficiente

se você estivesse aqui e me dissesse o que fazer 

eu contrariaria minha incapacidade

ou como foi mesmo que disseram?

Minha dificuldade

seja o que for 

nem tudo esta ao dispor da felicidade

eu já te disse que é o amor

e a dopamina que causam tanta dor

é você e sua crueldade

tadinha, não fez nada

mas é como que com uma faca me furasse
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e eu vivesse pelo chão

como um cão

cantando a solidão

até que a ferida cicatrizasse 

quem sabe eu aprenda do pior jeito

e não cometa mais nenhum erro

no fim das contas

eu pago pelo que faço

estou aqui com o coração aos pedaços

feito um frangalho

à mercê do destino

fazendo da solidão hino

para sofrer com hombridade

não há méritos nenhum em estar vivo

você ganha uns pontos por sobreviver 

eu não entendo

tanta coisa dando errado

e a gente age da melhor maneira possível

se fizesse o contrário

a probabilidade é de que fosse pior
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agora se não se faz nada

o que será do depois

talvez se tomar o controle

e fazer como tem de ser feito

ao menos não haverá lamento por ter feito direito

o fato é que de todos os modos

tudo acaba no final

e tentar saber se se perde o tempo

é uma perda de tempo tremenda

(aí haverá uma rima 

para as palavras dançarem em sua mente)

entenda

não faço por querer

escrevo por escrever

te amo porque eu sou humano

sofro igualmente

pra muita gente dizer o que não é 

apontamento, julgamento e sentenciamento

não vou mais rimar

nem me importar
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é tudo paranoia de uma mente delirante e imaginativa

piadas dessa comédia barata que é a vida

filosofia é masturbação do pensamento

sábado é dia de pizza

o céu estrelado são olhos do divino

velando o sono da humanidade

e a ti te dedicarei todos meus livros.
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A Despedida 

Fico assistindo as possibilidades se esvaindo

levando minhas esperanças junto ao tempo

cada dia uma negação

habituo-me por obrigação

sobrevive que se adapta

não vejo sentido em estar vivo

procurar eu já procurei, achei

nunca fui encontrado 

onde foi que me perdi?

mas você é tão jovem, dizem

o sofrimento não respeita idade

e com o passar do tempo só piora a intensidade

Digam o que disserem

Nada é tão fácil

sentir na pele a complexidade

o corpo se decompondo aos poucos

é maravilhoso

e só desta vez

o fim se aproxima

como essa rima

adeus.
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Estereotipado 

O desespero é pleno

a vida curta

O desassossego segue sendo

o pilar de mensura 

Desacordo e engodo

a mentira continua 

determinando o tempo

Rendendo-se ao medo

Não se sabe quem é que esta preso

Livre escolha

linda ilusão

Os fins justificam os meios

moderna escravização 

os salários estão sendo pagos

a economia se sustenta

esta tudo bem então
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Inverno

O melhor dos tempos

Vontade de aconchego

Café e cigarro

Quiçá beijos e abraços

Filme e pipoca

O frio lá fora

calor por dentro

a solidão mantendo

momentos intensos

dias cinzas

tardes tenras

noites frias
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o cair da chuva

o revoar do vento

ler um bom livro

inverno

o melhor dos tempos
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Andarilho III

Incongruente desatino

Meio incerto

ainda que convicto

Sofrente delírio

Inconsciente predomínio

No mundo como andarilho

Escolha é ilusão

Subserviência ao destino

De tão triste vive morrendo

Sofrendo solitário

as piadas não ridas 

a tragédia de sua vida

que poderia ser pior

devia agradecer?

Engraçado

é um palhaço desengraçado

movido por atos errôneos

no meio do que é certo

um próprio caminho

o mesmo fim

subserviência ao destino. 
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Senhor dos Bons Remédios

Quanto tempo passei perdido

tentando encontrar uma razão

compreender o destino

entendo que quanto menos faz sentido

mais certo me convicto

que tudo faz parte de um caminho longínquo

onde há de percorrer cada vez mais sozinho

aos poucos as pessoas vão te deixando

não importa o que tu faça

tudo passa

o tempo passa

inclusive os sofrimentos

tanto quanto as desgraças

viver cada momento

estar pronto para depois

aceitar o passado

o que fizera de errado

buscar acertar no presente
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ascender o inconsciente

e toda merda de auto-ajuda

que rouba sua mente

espontaneidade 

a esperança é desespero crônico

o futuro é a chave da ansiedade

ó senhor dos bons remédios

receitai-me comprimidos da felicidade
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Na Primavera

E na primavera eu plantarei tomates

nada de expectativas ou esperanças

só tomates

esse inverno não faz frio

qual é o verão que não chove?

O outono passou que ninguém viu

acho que os dias estão cada vez mais curtos

as noites em que passava acordado

me sentia vivendo intensamente

agora o presente é tão cheio de ansiedade

que acabo vivendo me projetando

por isso plantarei tomates

é tudo o que posso sobre o futuro.
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Balada dos Sonhos

Tenho andado solitário pelas ruas

ascendendo cigarro um após o outro

rumando caminhos desconhecidos

com certezas de um louco

procuro encontrar o que não esta perdido

é o que tenho dentro de mim mesmo

é o que eu já sinto

mas que não se materializa porque de ti precisa

e eu tenho sofrido

é uma vontade que me domina

de ti eu preciso

não diga que não pode 

não é o mesmo que não querer

o amor não é questão de sorte

é escolher estar juntos para sofrer

a vida é dor

o fraco perde para o mais forte
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eu sei que não é nada do que você já não saiba

não quero dizer o que você não quer ouvir

Não vou escrever o que você não vai ler

Não posso mentir sobre o que é verdadeiro

Não vou te olhar se você não permitir

Não quero te desejar se você não for querer

Não podemos perder tempo

a vida é agora e estou sedento 

pelos seus lábios

seu corpo inteiro

sentir seu cheiro

acarinhar seus cabelos

te fazer sorrir

amanhecer-me em teus seios.

Tenho andado solitário sonhando.

165



Vida de Merda, Vida Vadia

Vivendo uma vida sem noção

Alguns problemas vem sem razão

Ninguém consegue explicar

Tem gente morrendo de fome

Tem gente que a vida não sabe levar.

Vadia, vadia, vadia

Por quê é assim que se leva a vida?

Merda, merda, merda

Em cada sonho um incentivo

Vida de merda, vida vadia

Buscamos sempre um novo objetivo

Saber viver

É saber que vivemos sem motivo

Vadia, vadia, vadia

Um labirinto onde a morte é saída
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Merda, merda, merda

Buscamos viver e entender a vida

Feche o portão

Entre em casa

Tire o chinelo

Lave a louça

Foda-se o que não se tem explicação

Foda-se o que tenha razão

O que se tem explicação

O que tenha razão.
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Fim de Março

Ultimo dia de março

qual foi a última vez que você fez algo pela primeira 

vez?

queria ser estreia, único, especial

tenho sido o que sou

feito o que posso

por isso sou só mais um

entre tantos que tentam ser 

poderia sustentar o autoflagelo 

mas ser diferente é mais do que só não fazer igual.
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Pra Ela

Chovia enquanto em meu peito havia saudade dia, tarde 

e noite dela

Chuva leve, leve essa saudade não tão breve a ela que 

não me escreve, não percebe que por ela querencia persegue

Solidão inerte, sou o o que não concerne ao que a ela 

apetece

amor não se pede, não, não se pede

Esquece... diga que és bela

Diga então que...

esquece

não diga nada

chova pra ela.
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Código de Ética 

A minha existência perece enquanto vive 

de alguns momentos felizes, perenes que pouco tive

me pergunto quando os terei novamente

se virá como será e por que demora tanto

se é que posso constatá-los no presente

é preciso esperar para entender que o futuro passou

que o que acontece em sua efemeridade pode ser pleno

em algum tempo a rotina tornar-se-á saudade

e já será tarde

enquanto não for

da-me amor

o resto ninguém sabe

Do que poderia ser e ainda não foi

se fosse, será?

Pretéritos incertos diante à cruéis certezas

Nunca é para sempre

Não poder é ser escravo

Somos livres eternamente.
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Dicas de Auto-ajuda

Parece proposital mas é só paranoia

o mundo gira em torno do sol 

não entre minhas neuroses

cada dia é mais difícil entender o real

quando tudo vira delírio e psicose

e os remédios não fazem efeito

procurar o silencio em meio ao caos

é onde há redento

mas ainda há o pensamento

gritando por dentro

e não há para onde fugir

preso em mim mesmo

condenado e sentenciado

ás amarguras do desalento 

é quando se descobre que se esta só

o que resta é pensar melhor 

entender o obvio 

estar-se sóbrio
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ignorar o ignóbil

dar três pulos ao alto

molhar a cabeça na privada

repetir o mantra 

e jogar na loteria
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Poesia do Poeta Perdido por Amor

Trouxe esses versos

vindouros, excertos

à quero, quero como nunca quis

e estou feliz por querer

porque antes não era assim

era apatia e tudo o que eu queria era querer

hoje á encontro longe de mim

cada vez mais se distanciando

talvez com planos diferentes

o fato é que não estamos juntos

e se estivéssemos, não precisaria de mais nada

talvez respirar, mas isso é de graça

falando sério

à quero e é isso

fica assim

não posso fazer mais

todo o universo vive os dias no mais puro tédio

poderia conspirar ao meu favor
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mas sempre haverá o “mas” 

e o “porém” e “entretanto”

se não fosse assim como seria?

Não ter poder nem do que pode, como saber do que 

poderia?

Ficar imaginando é um exercício

em que me vejo cansado

estou farto do irreal 

da ficção, do que viria

do vir a ser 

quero agora, querê-la sempre

ainda que seja em vão

faz-me bem, querer

é isso ou nada

viver só por estar vivo?

Eu quero sentir a vida no seu apogeu

apaixonado 

trilhando caminhos

percorrendo o destino

ouvir uma bela música
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admirar-la, ó minha musa

quero querer

sentir prazer

ver o sol nascer

a chuva cair

o vento soprar

a vida acontecer

quero te amar

sem medo de enlouquecer

pensar em você 

e viver

até o dia em que eu morrer

e depois, se houver

continuar te amando.

175



Respostas

Quero saber de sua vida

De suas dívidas

De sua família

Adentrar-me em sua rotina

escutar-te noite após dia

saber o que tem a dizer

o que lhe incomoda

com o que se importa

qual seus sonhos

o que a mantém viva

existe um deus?

Preciso de respostas
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Nessa Cidade II

Cálida adjacente insanidade

são tantos delírios proeminentes de insatisfação

a companhia de minha mente é a solidão física existente 

à quais concertos tem ido?

Com certeza em casa tem ficado

nada no mundo lhe traz mais felicidade do que estar ao 

teu lado

frente a frente, esqueça o divã, olho no olho

não existe amanhã

agora peça dinheiro e vá embora

é só por isso que estamos aqui

os problemas alucinatórios tão logo e tão solenes 

socializam-se quem é dignatário

do contrário tão somente só

solidariedade além do que se sente 

não mendigar amor e ainda assim receber esmola

estar na rua com o coração aos pedaços

juntando a dor de não ter amor próprio
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pobre miserável, não há pior vileza

do que da vida não levar senão tristeza

e alguns versos esperando ser correspondido 

a reciprocidade nessa cidade ou em qualquer lugar que 

for 

é tão somente rancor, maldade e pobreza
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Oração à Bia

Nenhuma sinfonia da técnica humana poderia soar tão 

perfeitamente como sua maciosa voz, nem mesmo os anjos 

com suas arpas poderiam chegar ao timbre inefável de sua fala, 

quando você pronuncia uma palavra ela é entoada, formada 

poesia musicalizada, seu nome é minha canção favorita, sua 

beleza é esmera pincelada preferida, proferida pela natureza, 

obra dos deuses, mulher reconhecida, dona da minha liberdade, 

tu és vida, sol, poesia, deusa, anjo, menina, celeste, musa, 

música, pintura, benigna, teu corpo veste o mundo de 

maravilhas, no universo nunca houve tamanha maestria, não 

fosse sua existência, o que de mim seria? Só sei que sou o que 

sou porque tu és o que é, divina. 
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Ode à Solidão

Quanta solidão

Pra tão pouco ser 

desse ser que somos

Eu não sei o que sou

Senão só, só senão.

Feito pra sofrer

Por cada cromossomo 

Somo a dor e eu sofro

Algoza solidão, disseram

misantropia atroz, televisionaram

foda-se a sociedade

goza o ermitão

filósofos da antifilosofia 

advém da negação

andarilhos do universo

poetas da escuridão

foda-se o destino

a vida é agora

e viva a solidão
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Domingo III

Domingo à noite é tarde pra comprar cigarros

Amanha eu me mato

Cada dia um pouco mais

Basta estar vivo

Assim se foi o domingo

sem te ter aqui comigo

quem sabe eu me agarro ao que me faça bem

aqui sozinho, sem cigarro

é complicado, não desejo isso a ninguém

apesar de que a solidão me completa 

á contemplo, é só o que me resta

mas ainda tenho tabaco, vou fumar um cachimbo

nem tudo esta perdido

nesse que foi meu desalentado domingo.
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Excertos de Escritor

Quero acordar quando o sonho acabar, só levantar 

quando estiver cansado de descansar, posso viver essa vida por 

todo o resto dela, ser escritor é ter compromisso consigo 

mesmo, a responsabilidade e o prazer são todos meus, mas nem 

tudo são flores, as vezes não há o que escrever e escrevemos 

sobre o que escrever, isso quando não há bloqueio criativo que 

te faz paralisar por completo, é cômico como vemos os 

pensamentos passarem pelos olhos e não conseguir descrevê-

los, é uma doença transitória, para que os segredos continuem 

secretos e o sentido das coisas não percam a razão de ser, 

somos pagos para não escrever certas coisas, há de deixá-las 

como estão, no abstrato e na imaginação. Somos deuses à olhar 

nossas criações moverem-se nas páginas e entrar na mente do 

leitor, é perigoso e muito prazeroso. Podem nos amar ou acabar 

nos odiando, mas continuamos a fazer o que sabemos que não 

sabemos que é imortalizar-se na eternidade.
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Confissões de um Paciente II

Meu coração e minha mente em pedaços

Vem você e me ajuda a recolher os cacos

eu sei que esse é seu trabalho

você o faz com esmero

mas por ti tenho um sentimento que guardo

que é mais forte do que o aceitável 

quero mais do que posso

almejo somente o infindável

quero te ver todos os dias

penso em você toda hora

sonho com você quando durmo

ou mesmo acordado

desejo seu corpo

quero teu retrato

amo a vida por ter te proporcionado

quem dera ser mais do que seu paciente

quem sabe seu namorado

seria divino

seria perfeito

seria mais que tudo isso
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Estrofe de Sexta à Noite

O dia posterior a que te vejo

sem ter tido teu carinho

nenhum beijo

sigo meu caminho

errante e sozinho

contando meus segredos

é um fim que se inicia

a noite é só o começo

do dia que só termina 

diante à inúmeros erros

fico pensando no que eu poderia

e não faço por medo

a vida que tem apreço

é a mesma que mata lentamente

cobrando um alto preço

no fim das contas 

o que importa é ter dinheiro

ainda que nada tenha valor

meu amor, essa noite eu saio

nem que for só pra comprar cigarros

mas não sei se volto.
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Confissões de um Paciente III

Fácil me satisfaço

não preciso de muito

faço pouco caso

o suficiente é o necessário

No entanto tem vezes que quero tudo

quando não quero nada

Sozinho me perpetuo 

te querendo como namorada

Fatídico destino 

separados por um código

quando eu procurava por um diagnóstico 

encontrei-te como propósito

aqui estou eu, sofrendo pelo obvio 

todo meu esforço é inútil

mas eu amo cada momento

venerarei-te para sempre

enquanto houver vida

por todo o tempo
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Drogas Prescritas e Cigarros II

As vezes eu deixo para escrever à noite quando os 

pensamentos estão mais sombrios, e tudo se enfeixa: a 

escuridão, o recôndito do inconsciente, a insonia, a mente 

doente, o trago amargo do cigarro, o café quente, a poesia 

acontece simplesmente, em outros dias houvera álcool e outras 

substancias, agora a sobriedade de drogas prescritas, assim a 

noite me limita a escrever, como se pedisse, e eu não nego, 

ainda mais quando quero, as palavras dançam dentro da 

cabeça, passam por meus olhos e eu teclo. Boa introdução, 

escrever sobre escrever é até um pouco fácil, quero ver depois, 

quando não tem o que pensar e as palavras fogem, posso me 

perguntar, pra onde elas vão? Mas ainda assim estarei 

escrevendo de escrever, vamos lá, um trago no cigarro e um 

gole de café. Estive por todo canto, aprendendo à aprender, 

ainda não é tanto, ainda não sei o porquê de tanto sofrimento, 

só por ser, humano, talvez nunca descubra, até lá eu vou sofrer, 

mas aos poucos contemplando eu vou viver, até o dia em que 

eu morrer.
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Seguirei Sozinho III

Estou tentando desatar o desastre  

Enquanto cai a tempestade

Nessa que foi outra realidade

Esperando que o sonho nunca acabe

Eu precisei fazer, sempre seria tarde

ainda que nunca existisse

sobriamente se sofre, sozinho sem ninguém

sente o quanto dói?

Quando é que se aprende 

errando constantemente

o certo é tão banal

o errado é diferente 

estou tentando desatar o desastre

das escolhas que não fizeram

as consequências do que será

semeiam a discórdia diante a paz

bonanças não virão jamais

e então?
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Tanto faz.

O desastre é iminente

é só questão de oportunidade

escolhas jazem nas tentativas

desconstruídas da verdade 

o falso é um salto no abismo do medo

destroçando a materialidade

desacordo e engodo

constato do fato do desato do desastre

haverá o que não houve

será o que nunca foi

então vá, não faça nada

tudo se resolve só

sozinho se perpetua o desalinho 

eis-te enfim sempre sem fim 

ame a mim e meus defeitos

darei-te o deleite de carinho

devoção e amor

num mundo que não existe

na realidade que desiste de acontecer
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no abstrato do inconsciente 

devaneado imprudente

eis-me em mim

aquém e inconsequente

admoestado 

abençoado por uma maldição

preso num estado de decomposição

finito, mortal, esquecido

no além das coisas que vive 

indiferente ao incerto

tão longe de tudo e tão perto do universo

sentinela das masmorras no castelo do inferno

num sofrimento eterno

abra os braços e me abrace

umedeça os lábios e me beije

antes que seja tarde

já esta ficando tarde

é sempre tarde demais

escolha e me deixe

fico para trás
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acenando como um idiota

esperando em vão

que se faça cumprir o destino

sabendo que cada um faz o seu

querendo ou sem querer

assim eu fico

assistindo, no meio do caminho

desatando o desastre

que se faria se ficasse comigo

quando sei, já me disseram

esta escrito

seguirei sozinho
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Canção de Derrota

Perdi. Fui vencido pela paranoia

deixei de fazer o que deveria ter feito

vi a felicidade correr entre meus dedos

lágrimas escorrer de meus olhos

nunca pensei que chegaria onde cheguei

o fim é tão próximo

agora eu sofro pelo que não posso

Houve amigos que pensei que levaria pelo resto da vida

e amores eternos

vi tudo se acabar um à um

nunca estive tão certo

você me esqueceria como esqueceu dos outros

viveria até descobrir que não viveu

o fim é tão próximo

agora eu sofro pelo que não posso
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Então é isso, me declaro

me deparo com o desamparo

eu amei e vou seguir amando

mesmo sozinho

refém da reciprocidade que não vem

até o fim, que és tão próximo 

agora eu sofro pelo que sou

pelo que fui

pelo o que faço

escravo do que não posso.

Aquele que compete pela derrota, sempre vence.
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Meio Edgar Allan Poe

Enquanto houver noite

no mais recôndito dos dias

espreitarei o alvorecer

serei a escuridão

esperarei por você 

arrastando o mártir da solidão

abdicarei-me de morrer

eternamente em seu coração

verei-te em veraneio

sendo por inteiro

meio Edgar Allan Poe

alucinarei-te em meus medos

sem tirar nem pôr

enquanto houver noite

serei o que sou.

Sozinho

só querendo teu amor.
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Contracultura 

Quando escrevo pertenço ao inatingível 

toco no topo do infindável

e toda merda de paralogismos

metáforas, parábolas e rimas

cretinices poéticas, literárias, gramaticais

pertencer à um domínio é reprimir o oprimido anonimo 

nada é justo e a vida é imparcial

hierarquia se estabelece na burocracia

A ilusão complementa o real

Quando se escreve se serve do que há de ser 

é-se sendo sem saber

é-me o é ao perecer

infinitude e firmamento

começo do fim

fim do começo

letras de desenho

pinturas de textos

pinceladas de palavras

poesias emolduradas

musica em estátua, arte encantada

tudo e nada
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Domingo, Verão, Quintas-feira e Carnaval

Noite de domingo de verão, as horas se arrastam pelo 

tempo, eu espero pelas quintas-feira. Viver o momento é o 

pensamento, ficando apenas no abstrato, cada instante um 

arrependimento, a sensação de se estar perdendo, seja pelo 

sofrimento, seja pela realidade, pelo o que passou, o que eu 

poderia ter dito, o que deveria ter feito, a dor é costumeira, 

come pelas beiradas, não tem pressa, é. E o que fica é o 

consentimento de que machuca, saber o que virá é ainda mais 

triste, impressões em perspectiva, seja pessimista ou seja la o 

que for, dor, só o que há. Amor? Poderia trazer-me uma 

cerveja? Mas não, sobriedade na disposição, o que se pode 

cansa, o que não pode, alimenta esperança, além do mais que 

amor? Elas estão fodendo por ai, fazendo amor, conhecendo 

gente, vivendo a vida, curtindo a alegria, é carnaval! É noite de 

domingo, a vida é agora, é tudo lindo!

Eu vivo, vivo as quintas-feira, só me resta isso, 

apaixonado pelo que poderia ser.
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A Procura

Li poesias procurando o que só encontraria escrevendo

as respostas estão no próprio sofrimento 

talvez as situações se pareçam, mas nada é o mesmo

cada um sofre, ama e vive ao seu jeito

todo lamento de amor é autêntico 

e se você se ver entrando na noite 

se enebriando com o silencio

a sobriedade lhe endoidecendo

o que fazer?

Eu escrevo, quando não muito leio

assim por vezes faz sentido o que não entendo

a musica não disse o que eu sentia

mas acabei por fim escrevendo.
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O Ofício

O ofício de escrever é tal como montar um quebra-

cabeça, peça por peça, palavra após palavra. Lentamente as 

palavras vão formando um todo, complementando a ideia e o 

pensamento. Diariamente completando paisagens dos sonhos, 

esse é o escritor.
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Serenata de Baterista

Eu desejava que a musica nunca acabasse e que o que 

estava sentindo fosse pra sempre, assim eu passei vinte anos da 

minha vida, me apaixonando por garotas que não me davam a 

mínima, sofrendo o mal do século, consumido pelos vícios, 

perdi amigos, parei de beber, nunca aprendi a viver, sendo na 

historia dos desconhecidos mero nada, reles esquecido no 

anonimato, já que quis a fama, agora eu desprezo, eu quero ser 

sincero só isso que eu prezo, pedaços de pizzas num sábado à 

noite, um amor que não seja imaginário, para dançarmos as 

canções escritas de meus diários, interpretadas por uma 

orquestra de gaitas, numa serenata de baterista.
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Poesia de Segunda

Ouvir Smiths na segundafeira

fumar trezentos cigarros

pensar nela

não é que eu esteja triste

ela me traz felicidade

é que o que incide

a reciprocidade

não existe
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Bate-papo

− Ouvir Smiths na segunda-feira

fumar trezentos cigarros

pensar nela

não é que eu esteja triste

ela me traz felicidade

é que o que incide

a reciprocidade

não existe

para onde iremos quando as livrarias fecharem?

− Fazer terapia...
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Excertos de fim de ano

é começo de dezembro e estou de saco cheio

aqui, Osasco, esteve chovendo

amenizou o calor, mas o amor que sinto, acabará me 

matando

eu não entendo, estou sofrendo

a paranoia controla meus movimentos

a esquizofrenia me adoecendo

essa poesia ficará para a nostalgia desse momento

vivo o presente e estou insatisfeito

quando eu ler isso aqui outra vez

talvez seja outros quinhentos 

o fato é que a inspiração para o que estou escrevendo

vem da Beatriz, todo meu sentimento

eu sinto pulsando 

e é tão intenso

como a dor

imenso
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as festas começaram, teve o ano inteiro

mas agora parece ainda mais infelizes

eu fico aqui, com minhas cicatrizes

de um coração enlouquecido

talvez a oportunidade tenha passado e eu não tenha 

percebido

ou é só paranoia

de erros que tornam o que sou

e tem como acreditar em finais felizes?

Ela me disse, isso da uma historia

a faria, se ela fizesse comigo dela, a nossa

enfim

fico aqui

por enquanto isso é para sempre
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CID 10 F20 III

Me mantenho sóbrio para não arruinar tudo bêbado

as vontades reprimidas são realizadas assim 

já teria enviado meia duzia de cartas ridículas

trezentas mensagens nas redes

descoberto seu número de telefone

é melhor que fique assim

se na realidade sou infeliz

na irrealidade sou feliz

meu CID já me incide em outras dimensões

e eu vou te encontrar em meus sonhos
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Versos de um verão que ainda não veio

O amor destrói qualquer coisa

o amor dói quando não se é amado

o amor constrói pilares e castelos

o amor fere e machuca

hoje eu procurei por isso em alguma musica

fumando o dia inteiro

diante o desengano

com as mesmas dúvidas

e à noite debaixo do chuveiro

entendi que muitas vezes a resposta é tomar um banho.
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Ambiguidade

Meu coração é uma granada de mão

quando explodir espalhará toda minha solidão

eu serei parte do todo

e então 

não

estarei mais sozinho

matarei o destino

e serei o próprio caos.
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Excertos de um Diário

Me acalento em desespero

do ascender à ultima tragada do cigarro

eu fico bem, depois é que vem o problema

quando será outra vez que fumarei

seria simples ascender outro no próximo momento

mas o corpo não aceita, é desagradável

é preciso esperar

enquanto eu espero

me desespero

acelero a eminencia da vida

para ter alguns bons momentos superficiais

do que a vida se consiste senão por eles?

A brevidade

Instantes 

efemeridade

quando se vê se tem quase trinta anos

o que eu fiz com minha vida nesse tempo

quantas pessoas desconheci 
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com quantos eu vou morrer

o cigarro alivia temporariamente as questões

me vejo num mar de desassossego

afogando lentamente em escolhas

boiando momentaneamente na realidade

quando eu dou para comigo

estou sozinho

agradeço aos poucos amigos que tive

me fizeram estar bem em determinadas ocasiões

mesmo eu não me entendendo completamente

acho que fiz boa companhia em algumas situações

a terapia faz de mim um pouco mais decente

ver com outros olhos o que não via

a ela toda poesia seria insuficiente

nem sei com o que ela se contentaria

é uma pessoa que eu queria

amar para sempre

fumei dois cigarros enquanto escrevia

o terceiro esta pela metade

estou inteiramente satisfeito com meu presente
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uns goles de café e acabam-se os versos

premedito novas páginas

nesse diário ridículo

falar de si mesmo é só para os ricos

que tem uma vida mais interessante

o dinheiro paga tudo o que se pode comprar

se comprastes este livro

é por que já não estou vivo

se comprou e estou

tem alguma coisa errada

é da família ou amigo

seja quem for

entenda de uma vez por todas

não há final que eu faça

que te fará feliz.
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Aos que foram meus cães

Se eu soubesse o que dizer no momento certo não 

estaria escrevendo esses versos, versos? Linhas ou estrofes, 

transformar o sofrimento em arte, queria que fosse fácil, mas 

há toda uma metodologia por trás do que se faz que é preciso 

técnicas para aprimorar o feito, não havendo nada perfeito 

porque se preocupar tanto com os defeitos? Nada estará cem 

por cento, e uma vez feito, não pode ser desfeito. De todo jeito, 

escrevo, porque não posso fazer diferente, quisera o 

reconhecimento, agora só ter feito, que valha um dia, um 

instante e o sentido de tudo que não tem, eu quero ser sozinho e 

todo mundo fica no meu caminho me dizendo o que fazer, eu 

sei que são para isso a família e os amigos, mas só um cão irá 

entender meus escritos.
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CID 10 F20 IV

       Já não sei mais distinguir pensamento de delírio

delírio de pensamento

deliro pensando

pensando deliro

mas ela é real, é tão doce e tão real 

setenta milhões de eras se passaram e continua tudo tão igual 

o amor mata quando não é correspondido

mais e melhor do que o ódio

mais amargo que o ópio

Ela é real, eu sei, eu posso vê-la, mas ela não me deixa tocá-la

mas ela é real, como um entardecer de verão e seu calor

A cada despedida ela leva um pedaço de mim

ela é real e tem todo meu amor

a vida é dor e o amor é para suportá-la.
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Excertos de Escritor

Quero acordar quando o sonho acabar, só levantar 

quando estiver cansado de descansar, posso viver essa vida por 

todo o resto dela, ser escritor é ter compromisso consigo 

mesmo, a responsabilidade e o prazer são todos meus, mas nem 

tudo são flores, as vezes não há o que escrever e escrevemos 

sobre o que escrever, isso quando não há bloqueio criativo que 

te faz paralisar por completo, é cômico como vemos os 

pensamentos passarem pelos olhos e não conseguir descrevê-

los, é uma doença transitória, para que os segredos continuem 

secretos e o sentido das coisas não percam a razão de ser, 

somos pagos para não escrever certas coisas, há de deixá-las 

como estão, no abstrato e na imaginação. Somos deuses à olhar 

nossas criações moverem-se nas páginas e entrar na mente do 

leitor, é perigoso e muito prazeroso. Podem nos amar ou acabar 

nos odiando, mas continuamos a fazer o que sabemos que não 

sabemos que é imortalizar-se na eternidade.
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          Sábado

− Pizzaria, boa noite.

− Queria fazer um pedido...

− Pois não...

− Quer casar comigo?

Ode à Pizza

E no oitavo dia Deus fez a pizza.

Disse Deus: Haja pizza. E hoje há.
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Contracorrente 

Não tive controle sobre a tentativa ter se tornado erro

eu fiz o que podia, o impossível só existe nas fábulas

aqui onde a realidade impera, não é aceito abstrações 

dimensionais, a realidade é frívola e eu estive sedento de 

paixões, à beira do que podia ser a loucura eu encontrei a 

sanidade e faço da sobriedade um estilo de vida, ao menos por 

ora, enquanto não estiver insatisfeito tendo a capacidade de 

levar nas costas e não querer jogar tudo pro alto, não há 

méritos e medalhas, o que há é um discernimento de si mesmo, 

não se mensura conhecimento, ostentar intelectualidade é para 

os pobres de caráter, marionetes do sistema, professores e suas 

filosofalidades, ditadores da ordem do Estado, eu teria sido um, 

não fosse minha incapacidade de ser falso e escravo, bendita 

liberdade, livrou-me da livre servidão moderna, eu escolhi 

meus caminhos e definho sozinho até o fim, disso que se fez 

eterno. 
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Romantizando o Romantismo

No desamparo me escondo em minha insignificância 

o mundo acontece sem mim e eu quero ser ninguém

abstenho de meus direitos retrocedendo em minha própria 

revolução

agora sou eu sozinho sem ser preciso o aquém

diante de mim toda desrazão

de uma sociedade de burgueses

solidificada pela ilusão do poder do povo

que deposita em demagogos sua liberdade e expectativa de 

viver uma igualdade prometida por falácias de deuses, esses, 

tiranos, ditadores, presidentes, pequenos humanos, grandes 

interesses. Tudo é tão pior, tudo é tão péssimo e eu é que sou 

pessimista?

Não sei mais da realidade, até então eu era anarquista, 

agora não sei como alguém tolera tamanha hipocrisia de 

atitudes politicamente corretas, eu achei que fazendo errado 

fosse acertar no final, mas estou no meio disso que se faz 
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minha vida e vejo que não posso continuar errando, as 

consequências podem acabar comigo de uma vez por todas e 

então o que será do que nunca fui? O que eu serei se eu não 

for? Acreditei no amor e me vi na derrubado na sarjeta, 

mijaram em mim, me fizeram de saco de pancadas, ainda 

assim, não desejei não amar, se eu pudesse faria tudo outra vez, 

só pra sentir o que ela me proporciona existindo, talvez eu seja 

um masoquista maluco, mas eu amo o amor, amo amar uma 

mulher e viver por isso, pra isso, fazer disso o significado da 

vida, aí não importa se existe um deus, eu faço dela minha 

deusa, não quero saber porque é azul o céu, ou porque 

morremos no final, o que importa é o agora e o sentimento 

genuíno do presente, quero agora, querê-la sempre.  
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     on the road II

Ampliar o horizonte e ver profundamente a medida do 

necessário

sonhei com o Monte Fitz Roy, estava ao seu lado

você e esses seus lábios, não podia simplesmente olhá-los

quero sutilmente beijá-los e não somente sonhá-los

quero a realidade do toque, como quando te entreguei as 

chaves

pude perceber que deusas não são intocáveis

o amor  por você é infindável

prometo a eternidade enquanto presente 

fazendo deles cada instante

e a todo momento te amando deliciosamente

veremos pores de sol e luares 

encontraremos no infinito um lugar para chamar de lar

seremos um do outro, um para o outro o todo.

Nem toda noite tenho medo de no outro dia não acordar

as vezes quando a noite cai, sou eu que estou no chão

embriagado de minha lucidez
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as vezes acho que enlouquecerei de vez

por não conseguir entender como a realidade pode ser tão 

frívola

e ao mesmo tempo intensamente dolorosa 

queria chorar mas não consigo

exprimir todo sofrimento maldito

em você eu penso

viajo em pensamento 

e ouço tudo o que você não diz

nessa irrealidade sou feliz

eu penso em você Ana Beatriz.

Penso em você Ana Beatriz.
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D

A loucura esta ligeiramente doida

geralmente quando isso acontece uso boina

gentilmente me despeço

me despedaço

me desespero

desassossego

dono do destino

desperto de dias dourados

devagar debilmente dúbio

dúvidas da vida

depois disso

definharei deliciosamente

descartarei doses doces densas de drinques de diazepam 

decerto deito no deserto de manhã

de dia descubro diamantes

de noite dores de dentes

de resto, despeço-me devagar

delirante, divinamente
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doente

deuses doidos e delinquentes

demarcam danados danos dados de dementes

de repente duas duzias de minucias

e duzentas donas de dunas diferentes

defecam denotacionalmente diante distancias

da dificuldade de dualizar-se 

descrédito e desacreditadamente 

doai doze dólares dolorosamente 

depois dane-se. 
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Au revoir

Depois de não nos preocuparmos com o sentido da vida

encontrarmos besteiras que preencham o vazio

entretermo-nos com o passar dos dias

percebemos o anoitecer, as mudanças da lua

a passagem das estações 

entendemos um pouco do que era incógnito

ainda que permaneça sem resposta

depois do diagnóstico, o tratamento

acaba-se as dúvidas, pensa-se em cura

quando é crônico vai-se o tempo

resta viver cada momento

aprender com o erro

abdicar de algumas coisas em prol do próprio 

favorecimento

entender a vida é entendermos nós mesmos

descobrir novos segredos

vivermos sem medo

no intento de continuar sendo
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só o que importa

a vida é um desassossego tremendo

que faz sofrer e sorrir

e tudo que não sei é o que não entendo

sentir e estar em movimento

ir, buscar, se perder e se encontrar no esquecimento

toda uma vida diante circunstancias e lamentos

há de vir o que vier

enquanto houver 

que viva  

Está na hora de sua medicação, Sr. Anderson.

Na hora do remédio, tomada a decisão: parar com as drogas! 

Então parei de escrever.
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Depois do Fim

A historia é feita por quem pode pagar por ela

se não se tem dinheiro e não pode bancar uma 

publicação de uma obra, estais condenado a viver 

postumamente, tantas celebridades da intelectualidade não 

passaram de burgueses bem casados, afortunados e 

privilegiados, o pobre faz sua historia no dia à dia, só vive no 

presente, o futuro e o passado é para quem pode pagar por eles, 

essa constatação é só mais uma em um milhão que será 

alterada sem aviso prévio para uma matéria numa revista 

virtual e  todo reconhecimento será transferido para a conta 

bancária do editor, a mim me basta ter escrito, já que faço disso 

meu ofício, não tive escolha, nem fui escolhido, tudo foi senão 

pelo prazer de criar, de escrever, de ser o escritor e viver seus 

esteriótipos e ter um estilo de vida, todos o tem, assim o tenho 

e reconheço em mim mesmo, para além de uma necessidade de 

autoafirmação, é ser ou não ser. A minha historia não é o 

destino quem faz, sou eu que escrevo, como um agente do 

acaso, cago no destino.
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