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APRENDENDO A VOAR

Um dia saio de mim
de minha casa
do meu casulo
e desenho
– com poesia
borboletras
no céu
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CONTA-VERSOS

No gotejar dos anos
Verso a verso, 
Texto e rima...

Na prosa inacabada
toda palavra não é vã,
toda palavra precisa
[de espaço e]
de um gole a mais de café.
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A LA DRUMMOND

Na minha poesia
cabem todas as palavras
mesmo aquelas
escondidas
sujas,
malditas,
indecifráveis,
numa ruptura
louca
entre o poeta
lírico
e o poeta
lítico
à la Drummond.
Na minha poesia
cabe a candura
o beijo
o segredo
o orrrrgassssssmo
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o tesão,
o prazer.
Na minha poesia
cabe a loucura
Freud,
Frida,
calo,
grito,
engasgo
e sopro,
a dor
até morrer...
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BREVE ANUNCIAÇÃO DO ESQUECIMENTO

Lança a palavra
E espera que ela germine
Cresça
Se fortaleça
Se transforme em canção
Ou quem sabe
Num poema
De sílabas tortas
Em retas paralelas
Na branca folha
Do papel
A voar
Numa breve anunciação
do esquecimento...
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APANHADOR DE ESTRELAS

Dormem os poetas,
[supostamente
no limbo das estrelas
ou quem sabe, até
no céu das bocas loucas
que beijam
veludo-carmim
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INSENSATEZ

Meus sonhos são de bolso
e cabem numa
estante qualquer
onde a minha loucura
se concretiza
e a minha poesia
é toda insensatez.
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