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FOTOGRAFIA*

I

Vejo-me numa fotografia antiga.
Meu pai,
minha mãe,
meus irmãos,
e uma infância,
calma, tranquila,
sem ânsia.

II

Ó, mundo, sopro abstrato!
Já não sei se vivi,
ou se sonhei,
esse retrato.

*Poema vencedor do Prêmio Damário Dacruz de Poesia, instituído em 

2013, pela Fundação Pedro Calmon, (Secult-BA). 
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À DERIVA

Não vou buscar na madrugada
A solidão dos desolados.
Não buscarei a felicidade
Pela obrigação de ser feliz.

Acaso tem a espada inerte
A obrigação do corte?
Não pode uma lâmina deslizar
Nos contornos de uma pétala?

Busco a rota de um barco
À deriva em seu porto.
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MÁQUINA DO TEMPO

Ao final da viagem,
não foi o homem,
maduro e cansado,
quem chegou ao porto.
Foi o menino,
prefácio de mim.
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DAS COISAS SIMPLES DA VIDA

Foi só um passarinho, 
entrando no ninho, 
no começo da manhã. 
Só isso, esta besteirinha: 
um passarinho, 
entrando no ninho, 
no início da manhã. 
Mas, que manhã! 
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NUVENS

São coisas subjetivas: 
um gesto, um carinho, 
um passarinho no ninho; 
uma nuvem na floresta.
A vida presta.
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QUADRINHA

Quero uma coisa leve
sensitiva e bacana;
o vento soprando, breve;
um verso de Mario Quintana.
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POEMA SEM DATA, SEM NOME

Compreender é cantar o homem submerso 
no peito; 
não o outro que grita junto dele e acusa e fere e 
dói 
e cega-nos com águas límpidas e fere,
fere e fere. 
É refazer a ferida 
no lugar mais invulnerável de nós mesmos; 
esquecer (na gaveta) a lanterna, 
inimiga da lama nos sapatos.
Compreender é cantar a melodia viva da morte, 
não da sorte 
(a sorte é uma canção que não se ouve, 
insinua-se 
e é bela, é alta, une distâncias, separa abraços). 
É percorrer os caminhos onde nos buscamos 
─ imagens de um sonho apedrejado ─ 
e nunca estaremos
(mesmo em nós mesmos, 
onde nunca estamos,
mesmo quando estamos sempre). 



www.editorapenalux.com.br

penaluxeditora@gmail.com

/editorapenalux


