
substânsia





três golpes d’água





à minha  avó
ao Cláudio Pires

à Maraponga





“Este anseio infinito e vão. 
De possuir o que me possui” 

Manuel Bandeira





Oração 

Aos poetas incompreendidos
a incompreensão eterna.

Amém





(Golpe no mundo dos homens)



como um impasse de mágica
a cidade faz dormir
todos os semáforos.
o caos instalado
obriga-nos a ler o óbvio:
os homens não se entendem,
por isso os sinais.

o mundo relembra
que é mundo
(de pedra, ferro, cimento e gente)
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as ruas do centro da cidade
são feitas de asfalto, carros, poeira e calor.
o meu poema é feito de letras
dúvidas, sentimentos e esperanças.

Eu me falto.

espero

(quem espera
sempre alcança
a distância entre sua própria espera e esperança)

olhar dessa página,
desse tablet,
dessa tela de computador
ou qualquer que seja
o suporte que tenham
inventado para suportar
a minha dor,
teus olhos. 
e no fundo de mim em ti
nos lermos.

preciso partir
ou parto de vez
de dentro de mim

preciso fugir
dessa localidade.
buraco de lama,
insiste, volta e preenche
o esforço inútil
da minha mente

preciso sair,
pois não caibo na cidade
não caibo na verdade
não caibo no tubo de ensaio

meu remédio é sumir

Eu sofro
do mal do aqui.
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(Arquitetura do cansaço)

de modo que eu suportaria mais uma guerra,
contudo não suportaria mais uma dúvida.

uma carcaça
em cima de outra carcaça
em cima de outra carcaça.

nem palavras querem ser ditas
única vontade que ainda resta é de ler uns poemas.
não é preciso coragem/vontade para os poemas
basta uma pequena porção de desespero.

Eu tenho

vontade de tanta coisa
vontade de inventar outra coisa
vontade de abrir a janela do planeta e mijar
por falta de energia 
  [para me dirigir até o banheiro mais próximo
até mesmo porque nem sei 
  [o quão distante está o banheiro mais próximo
assim como não sei 
  [o quão distante está a ilusão mais próxima.

de modo que eu suportaria mais uma eleição,
contudo não suportaria mais um talvez.

de modo que eu suportaria mais um emprego,
contudo não suportaria mais uma espera.

de modo que eu suportaria mais uma graduação,
contudo não suportaria mais uma promessa.

a lagoa da Maraponga é boa, mesmo poluída 
é bela
e faz parte de mim.
a lagoa da Maraponga é a coisa mais linda que vejo
quase todos os dias
mesmo assim
eu quase nunca sento em sua margem.

defesa: não prefiro outras margens, 
gosto mais das margens da lagoa da Maraponga
assim como prefiro Bandeira e tenho lido pouco Bandeira
assim como prefiro teatro e tenho visto pouco teatro

de modo que eu suportaria mais uma queda de internet,
contundo não suportaria mais uma ausência.
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(Desconfiei)

que secaram todo o leito
do rio
da palavra

Desconfiei
que comeram
toda a carne 
do poema

Desconfiei

Desconfiei
que a palavra dita
não precisa ser escrita
que a poesia bem ou mal dita
não precisa ser descrita

Desconfiei que essa vida
fosse minha

Desconfiei do teu corpo
morto

Desconfiei do fim
do bimestre
do semestre
da gênese
do fim

Desconfiei 
de mim
de ti
de Deus
de não-Deus
da ciência

Desconfiei
da minha confiança
na minha desconfiança 
em tudo

Desconfiei
forte 
pleno
inteiro
e tão profundamente
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um homem invisível
acorda e toma um café invisível
pega um transporte invisível
executa seu trabalho invisível
retorna quando chega a hora invisível
para a sua casa invisível
em uma rua invisível
dentro de um bairro invisível
pertencente a uma cidade invisível
gerida por um estado invisível
subjugada a um país invisível
de um planeta
...

Desconfiei
até desaparecer
meu corpo
meu ser 
meu ter

Desconfiei
desconfigurei 
descodifiquei 

alcancei 
o início

e no início
era o verbo
e o verbo
fez-se carne

e eu desconfiei. 
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(D  composição urbana)

o rio de aço e carne
flui para um oceano indeterminado
em suas margens
cães, gente, árvores, gatos e pássaros
invisíveis.

a cidade morta
a cidade torta
a cidade cobra
uma horta menos venenosa
a cidade aborta
a cidade porta
de outras cidades
que brotam 
                 como um poste de mágica
                  de uma mesma
                  aparente
                  única cidade
cidade santa
confode com a cidade puta.
as minorias em maior número
somem nos dedos de preciprédios
            poliúnica
            cidade
não rima 
com identidade
  descobri a exemplo deste poema 
  que a cidade é uma abstração,
  assim come eu.
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a chuva me desinquieta
ela me desconstitui

o tempo me perde
e eu tic-tac
e eu tic-tac
na minha velocidade
na minha veloz cidade.

isso seria
fenomenologia?
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ela me desconstitui

o tempo me perde
e eu tic-tac
e eu tic-tac
na minha velocidade
na minha veloz cidade.

isso seria
fenomenologia? (Golpe no meu mundo)



devo ter perdido alguma coisa
não apenas o sono
devo ter perdido 
não “o relógio de mamãe,
um continente e dois rios”
devo ter perdido alguma coisa
nem foi só amor
nem foi só dinheiro
nem foi só paciência
devo ter perdido
devo ter perdido
um mês, um ano, um século?
talvez
insisto, devo ter perdido...
a inocência? vá lá!
devo ter perdido 
um algo
antes mesmo 
de ter existido.
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e essa Lua que tem a audácia de me amanhecer
? 

(Oração não subordinada)

Senhor,
juro nunca mais
jurar por ti
minhas duas palmas 
coladas
nunca mais te pedirão
perdão
vou te arrancar
do meu altar
desconsagrarei a ti
o domingo, o sábado, 
todas as feiras
darei um golpe no teu Estado
e serei Deus a minha vida
inteira.
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     para Gisa Carvalho

há no mei de mim um sertão
cousa que a cidade encobre.
no mei de mim
um mundo sem
fim.

(Naturezalista) 

não sei se eu rio?
não sei se eu lago?
não sei se eu figo?
não sei se eu pargo ?
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hoje choveu em mim,
já brotam galhos e frutos do meu corpo maduro
hoje o tempo dança para trás
escapo em busca das paralelas que me encontraram
no infinito
hoje o céu se enfeitou de bonito
só para visitar-me.

nos possuímos. 

hoje choveu em mim
de todas e todas as ausências
e promessas não cumpridas.

hoje choveu em mim.

porque santo é o meu nome 
e faço de vez em quando 
alguns milagres
como chover em mim.

usando apenas pincel
eu desenho
cortinas no Céu.
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creio na palavra transbordar
como crer-se na virgindade de Maria
é preciso muita fé
para transformar
palavra em poesia.

Meu coração agora é um coração despovoado. 
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passado nunca passa
pássaro
alado
voa conosco
sempre
lado a lado. 

carrego dentro de mim o tamanho das cidades extintas
carrego dentro de mim a poética o método e a metafísica
carrego dentro de mim os que amei 
    os que não amei 
    os que me amaram 
    os que não me amaram 
    os que me amarraram 
e 
    os que me libertaram
carrego dentro de mim o que não existe
carrego dentro de mim o verbo carregar
    que funda as coisas que disse
    que carrego dentro de mim.
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se há neve
por de cima desse coração
há fogo por de dentro.

sorver da coisa que invento
e me desespero

inventar mundo e sentimentos 
paralelos

morrer do intangível
fazer de mim
meu próprio cemitério.
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(Falência)

vão-se os anéis
e os dedos. 

parece que estão 
a todo o momento 
querendo me assaltar

é tão angustiante ver o outro vindo
é tão angustiante ver o outro vindo
ver o outro vindo é tão angustiante 

cada passo,
um cálculo de agonia

parece que estão
a todo o momento
querendo me assaltar.
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(Paisagem)

ao passo que vago
e o rumo me assume
deparo-me encantado
ao rever um vagalume.

(Ponto de desencontro)

você estava por dentro
eu estava por fora
ninguém faltou.

o tempo é que foi embora. 
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(Sweet )

a morte se equilibra
nos fios dos postes elétricos
dizem que os limpos habitam os céus
os sujos habitam em mim.
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(Golpe no teu mundo)



fala
teu falo
é meu

falo
o
meu 
também
é teu.
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(Poema Branco)
      para Matheus 
teu corpo é
de todas as páginas
a mais branca.
cheia de pontos 
basta escrever umas palavras
que se alastra poesia
para todos os lados.
teus olhos
os mais ardilosos.
tua boca
a mais saborosa.
tuas vontades
as mais sucumbíveis.
teu nome
o mais desejado.

é como se 
todos os poemas
quisessem falar
só sobre ti
quando amamos
esquecemos que existe
a palavra fim.
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a madrugada te imita

é ausente.

diga que tu me amas que eu direi quem tu és.
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fui embora pra de dentro de mim
fiz um furo aqui em cima
e deixei escorrer toda crendice
que eu ainda tinha de tu.
nada não,
amor é assim mesmo,
quando não amarga na entrada
amarga na saída.

a noite é grande
a madrugada é maior
cabe teu corpo, meu desejo
todos, tudos
em nós, nada fica escuro. 
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minha porta aberta pra chuva
minha alma aberta pra música
fora isso
meu corpo fechado
espera a chave 
do teu pecado.

não é por mim 
que canta 
o menino que canta
se fosse 
ficaria encantado
e dormiria nele
eternamente nele
no menino que canta.
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na linha de passe
bloqueio o tempo
espero que você me saque.

se permitisses
te infiniria
na minha poesia.
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tem gente que é abismo
não acho bonito,
gosto mais de pessoa-precipício.

eu armarei para ti
com faca e garfo
com metralhadora
dispararei em cheio
no meio do teu peito
o poema
mais orgânico,
que deixaria
qualquer estátua de bronze
em estado agônico.
tu vais cair de joelhos
tua casca dura
de pura
insensibilidade
vai estilhaçar em tantas partes
que não vais resistir
e vais morrer
na beleza de um
enfarte. 
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encontrei teu corpo no copo de cerveja
tuas pernas pra cima
estavam sêmen-abertas
sorvi cada gole
como se fosse
o antepenúltimo
o bar fechou
te fumei no escuro.

quando eu morri nos teus olhos 
eram 18 horas 
a aula havia acabado e 
eu também...
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do meu amor eu não duvido
as paralelas um dia
se encontram no infinito.

(Libra)

em um dos pratos 
tens o meu pulmão
noutro meu coração
basta um segundo
teu ar é meu mundo.
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uma hora a roupa cansa de vestir
nesse dia esperado
a balança penderá 
pro meu lado.

ponto e pedra
quando você coloca 
o coração quebra
mas depois sossega.
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a noite quebrou seus cacos de lua em cima de mim.

Fim. 
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Oração não subordinada , 29
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Falência, 40
parece que estão, 41
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Sweet, 44
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é como se , 49
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ponto e pedra, 65
a noite quebrou seus cacos de lua em cima de mim, 67
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