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ES TUÁR I O
poesia
uma insatisfação
pausa que pulsa por detrás
do mundo lâmina de alta precisão
contraventora de palavras
fuga da minha imaginação
destino que me alucina
rupestre inscrição
incêndio controlado
em minhas mãos
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HAB ITAÇÕES
I)
vague entre estrelas e sóis imaturos pregue a doutrina do beijo
compreenda a dor enamorando-se beba o belo e o feio que são
eternos vista o sonho de realidade ressuscite retratos amarelecidos
com o mesmo ontem solitário experimente novidades sem naufragar
em mares de nunca cruze a saudade velejada nos ombros
II)
fale de ventos e tempestades íntimas dance com ternura a valsa dos
peixes deposite o azul dos céus nos olhos mudos toque em notas nuas
as pausas da solidão cicatrize feridas com um leve silêncio de luas
faça versos em sereno utópico à procura do momento exato anuncie
em prosa amiga a grandeza das trevas brancas
III)
cante para as noites as suítes úmidas do vento busque no horizonte
um sonho de mãos descalças trace o ridículo em carinhos incomuns
acene em gestos simples sem reduzir rostos de papel ultrapasse
mundos vazios sem flagelos de um soprar castanho escute histórias
de atalhos com urgência de nuvens
IV)
suavize as madrugadas num deleite de estrelas trilhe pelos muros do
tempo sem um único sinal de beijo póstumo envolva dores de mães
em dédalos de linho olhe para os homens como palavras rudes resista
calado às dores das cicatrizes amanheça em brumas com sonhos de
distâncias viva à sombra da foice sem massa de cadáveres
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V)
pinte de aurora a tela do infinito pacifique cóleras com doações
de simplicidade respire corpos perfeitos sem cansaço de bandeiras
tenha mãos pacíficas e seja poeta até no desalento sorria sem perder
a identidade sonhe transparências sem nitidez de suspiros lute contra
os medos são apenas pensamentos
VI)
reviva a rosa noturna sem cotidianos de sangue dispa destinos
incertos na nua profundeza dos sonhos decifre províncias sem reter
liberdades pese pecados enrolando confissões sopre o perfume
das fêmeas acariciando orgasmos tenha segredos sem se tornar
prisioneiro conforme o pranto com travesseiros de nunca
VII)
abrace o covarde para que ele saiba o que é amar beije a face de
modo elétrico saúde cada momento com exatidão beltrana ore com
olhos sinceros para os de pés cansados procure na dúvida o futuro
embaçado absorva fábulas sem desperdiçar uma borboleta sequer
reduza incertezas em cemitério de comas
VIII)
garanta aos humildes um necessário lugar alegre a mesmice em
infernos de flores roucas dissolva o hálito da ruína percebendo o
silêncio mármore dos girassóis retire do lodo as pessoas puras
procurando a essência dos beijos conviva lúcido em um mundo de
hashtags whatsapps & selfies torne público o que de público não há
IX)
pregue um mundo de perdões de franciscos protestando contra as
mazelas seculares fuja dos intolerantes dos preconceituosos dos
moderadores e se arrependa das amantes que nunca amou acorde
e olhe para o céu para o sol e o mar para as estrelas como símbolos
contínuos do nosso existir sede vós a essência dos mundos

Bioque Mesito 23

SER EN DI PI DADE
quase observo
uma velhinha passear pela rua
do sol com os calcanhares duros
pelas tantas do meio-dia
quase cai e o vento passa
de longe apreensivo
pergunto se não quer ajuda
abre a sombrinha e me dá a mão
lembro do meu avô que morreu
em uma queda de um muro
ou melhor meses depois
de banhar por horas na chuva
abruptamente ela para me olha
até aqui está bom vá com deus
o caminhar impreciso e frágil
flutuava pelos paralelepípedos
como guiados por uma razão maior
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CHAM I NÉS
quando o inverno chega
e o que se ausenta
é a certeza da não partida
ou então é o amor
um cavalo de símbolos
caminhando nas pradarias
do desencontro breve
como ácido e morango
o cosmo como se pausasse
vibra incrivelmente pagão
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SOPROS
sabemos a cada dia mais
ou menos ou a cada dia
o diluir disso tudo
um homem fumando charuto
é apenas um homem fumando
disso sabem a nossa estupidez
a nossa dúvida a nossa luz
entre curvas a mulher em poesia
um poeta da curva sem o ângulo
exato sem perder-se em curvas
na prosa do olhar ergueu
sonhos sempre descrentes
o artista não morre nunca
apenas passa como o sopro
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R EVI R AVOLTA
as pessoas estão morrendo
vez em quando vigiam suas imperfeições
faltam compromissos indispensáveis
e nem se dão conta que pode ser a última vez
que falam com seus entes queridos
ou renegam os maltrapilhos
			
as prostitutas
				
os alcoólatras
em seus mundinhos de festas
a cerca elétrica
		
o carro com air bag
as câmeras de circuito fechado
em seus condomínios
o diploma na sala de estar
são apenas seduções aparentes
				tênues seguranças
estão morrendo
assistindo à tv por assinatura
adorando as paisagens passageiras
			
dos shoppings centers
não cansam nem calculam que há uma trégua em tudo isso
um equilíbrio descontrolado
que pode atingi-los mesmo em uma balada
					às duas da manhã
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