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AINDA

náufrago aprendo 
ser minha própria  
ilha onde me bastam 
 
tantas mensagens 
toscas que engarrafei 
e envio até hoje 
 
dane-se saber ou não 
um dia desses 
 
com quantos caos 
se faz uma canoa.
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PASSO A PASSO

quase três meses  
planejando 
nosso encontro 
 
sonhando arrepios 
beijos abraços 
carinhos tantos 
 
e só eu conjugava 
o verbo viajar 
 
até decorar –  
todos os caminhos
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DIÁRIO

Hoje ventou forte aqui 
Em São Paulo 
Jardim Itatiaia Grajaú 
 
Nesse exato momento 
Merda ainda chove 
Horrores mundo afora 
 
E com o tempo assim 
Não saio de casa 
 
Mas nem pra comprar  
Uma cachaça
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SÃO PAULO/SP

corri até o varal 
não teve jeito 
(em janeiro é todo dia) 
 
: o temporal 
molhou minha fantasia 
de prefeito
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ÚLTIMA INSTÂNCIA

só escrevo  
minhas perdas 
 
quando  
não tenho mais 
 
onde guardá-las
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SORTE GRANDE

ganhar um Poema  
é como acertar mil vezes 
na loteria 
 
só não gosta quem é pobre 
de espírito
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NO GARIMPO

Três dias sem dormir  
Quase trinta sem água e comida 
Sem ontem nem amanhã 
 
Era só o escasso fogo 
Azul – promessa de álcool farmacêutico  
E raízes pintando de paraíso 
 
( Toda a lama fétida feita mais 
De mijo que de minério 
 
Palmo a palmo buraco a dentro )  
O disputado céu daquele inferno.
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