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J. L. Silva

Velhos suicidas
Existem diversas vidas
alheias, fúteis e perdidas
tão irracionais
e tão desiguais
que entendo os velhos suicidas
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O verso do inverso
Vide o verso
inverso e imerso
no inferno
do meu inverno
interno
de frio e calor
Vide a vida
sofrida e perdida
na escrita
que me grita
restrita
e cheia de bolor
Vide a prosa
formosa e necrosa
na crosta
das minhas costas
exposta
noite e dia
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J. L. Silva

Vide a jornada
suada e grafada
no texto
do meu contexto
pretexto
à poesia
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Soneto insignificante
É aqui que me encontro com a arte,
em tinta e papel, gravo meus versos;
às vezes sombrios, às vezes dispersos,
porém, sinceros, a fim de tocar-te.
Escrevo a esmo, de modo aparte,
para mostrar sentimentos diversos
e se chegarem a serem impressos
quero que te sintas como um comparte.
Afinal, quem herdaria estas rimas?
Quem consideraria isto obras-primas?
Uma mera estrofe, frases jogadas.
Mesmo assim, continuo a grafá-las,
sei que seu destino serão as valas,
pois, para muitos, elas não são nada.
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Poetas e querubins
Todos os poetas são suicidas
de verdade, é de nascença
todos nós nascemos assim
e isso aumenta com a vida
então a gente sempre pensa
nessa tristeza por um fim
Quem quiser que acredite em mim
desconfiar não faz diferença
pois quem trabalha com a escrita
sabe que isso é verdade sim
conseguem sentir a presença
da aura quente que nos fita
do hálito em nossa nuca
da sensação que não caduca
de ter ao encalço um querubim
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Soneto da (in)fidelidade
Para ti, meu amor, serei amante fiel,
por mais que nos amemos nas noites secretas
por mais que não sejamos almas libertas
juro-te plena paixão por baixo do véu.
Tu és meu porto, guia-me quando estou ao léu,
aquém, ao meu peito, o teu amor decretas,
quando estamos juntos somos almas completas,
que foram separadas por tirano cruel.
Dar-te-ei minha vida e amor de bom grado,
e nada peço em troca, só quero falar-te,
que sintas o verdadeiro viver em gozo.
Embora escondamo-nos do outro lado,
no fundo, sabemos que nós fazemos parte
da loucura de um belo amor pecaminoso.
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Desejos internos
Os meus, os seus
os nossos desejos
são internos
insaciavelmente incontroláveis
incontrolavelmente insaciáveis
são selvagens
mandam na gente
têm vontade própria
seja consciente
ou inconsciente - mente
desejos surgem
de repente
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