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Beasts of no Nation

a carne aberta dos aconteceres
indica passagem ao ato
das flores crescidas entre
pernas impunes e ruídos peludos
há uma permanência em nós
daquilo que sabemos: é mortal
somos aos muitos nestas fraturas
somos infecciosos 
estamos nas alucinações 
e nos estados exteriores ao ergo sum
não fomos batizados ao nascer
carregamos no ventre
a bênção maldita e sem cruz
do desejo cru em estado bruto.
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Breviographia

vai ao oftalmologista e arruma os olhos
vai à dermatologista e resolve os fungos
vai ao urologista e alivia o trato urinário
vai ao psiquiatra e regula os neurotransmissores
vai à nutricionista e dá cabo da voracidade
vai à academia e queima a gordura de anos
vai ao cardiologista e desobstrui o coração
vai à psicanalista e reencontra a alma
vai à mãe de santo e aplaca os Eguns
vai ao poema e volta
vai ao poema e volta
vai ao poema e volta
vai ao poema e volta sem respostas
vai ao poema e bagunça as respostas
poesia é absurdo, 
é carne arrancada na unha,
é o transtorno da ordem e das ideias.
vai ao poema e volta desarranjo
vai ao poema e volta vida
vai ao poema e volta sem cura
vai ao poema e tem certeza da morte.
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Autofagia 

rasgou o rosto 
quando percebeu que por si só 
não conseguiria apartar 
a madrugada acachapante do peito.
foi pura descarga cor de pântano 
por mais ou menos todas as horas daquele instante,
nem o café nem o abraço maternal
nem as luzes roucas da cozinha bagunçada 
amenizaram aquele abismo aberto.
na parte de dentro dava pra ver
buracos negros dobras dimensionais pruridos férteis
(Dante gozou num purgatório parecido)
;
das carnes caídas se alimentou até virar poesia.
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Angústia

anxiety keeps me happy
Ramones

a janela aberta
virada pra Bela Vista
o jornal da Band denunciando que já são quase duas
ela dormindo só de camiseta
o silêncio das paredes amareladas
risadas anônimas solucionando crimes
duas garotas se beijando no apartamento do prédio 
ao lado

tudo isso vira verso
feito flerte com o instante
tudo isso não resolve minha dor existencial

eu continuo sendo o mesmo estranho
que sente a vida na tangente
enforcando madrugadas
& masturbando abismos.
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a poesia do rasgo no meu peito
tem cheiro de desespero
algo como Kierkegaard num quarto embolorado
nalgum canto esquecido da Dinamarca
tentando se convencer
de que acredita em deus.
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A Nick Cave’sȢCall

enquanto a segunda-feira azeda no vinagre do outono
estou aqui, sozinho, na estação Jardim São Paulo
observando o metrô parir e revirando meus horrores
ao som de people ain’t no good
trago meus erros nos olhos feito remela amanhecida
sou assaltado pelas memórias infeccionadas 
daquilo que não coagulou:
os sábados cinzas em Mogi das Cruzes
a sala vazia e a velha máquina de escrever
o calendário do banco Bamerindus para o ano de 1993
o jogo do príncipe da Pérsia para ms-dos
a ausência, já presente, de meu pai.

a violência da solidão no peito devorado
do menino de nove anos 
escrevendo na máquina frases sem sentido 
apenas pela fruição da palavra exposta no papel
– foi a primeira vez que a poesia salvou minha vida.



Samuel Malentacchi | 31

Necrofilia

manhã fria na Zona Sul
Moema a 11 graus de distância 
(em anos são quase muitos);
neste hospital acompanhando
um familiar doente
seu nome me coça nas têmporas
e cada átomo que compõe este instante
me direciona aos seus ornamentos,
sua carne interrompida e oriental
te vejo nos meus escuros,
nos meus vazios costurados nas fraturas de ontem
tal como um poema inacabado,
sou feito de destroços e abandonos
é inusitado ter sua companhia na sua ausência,
eu nunca sepulto corretamente meus mortos.
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