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fellis | 15

poética I

diz fora
desforra
ir à farra
ir à merda

não rimo
eu arrimo
você arruma
o que desejo

mente,
se calhar.
mata o verso,
se calhar.

deflagra o poema
se calhar.

arde a língua
sem calar.
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16 | daniel osiecki

digressão da autonomia  
da sobriedade

amo-te!
idem.
odeio-te!
idem.

um afago, uma carícia.
um beijo, um toque.
dentro do corpo o
        gozo em torrente,
seu esperma nas vísceras.

idem
identidade
idade
da
razão?
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narciso das araucárias

narciso das araucárias
se admira no lago
do passeio público.

não vê nada além
de seu ego.
se afoga tentando tocar
seu 
              rosto.

narciso das araucárias
se admira no lago
do passeio público.

ninguém o vê em
seu próprio reflexo.
a água é turva
na superfície ontológica.

narciso das araucárias
se admira no lago
do passeio público.
um tumor. 
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18 | daniel osiecki

um impropério
dirigido ao desconhecido
                   ao
                             lado.
lado b

 da contemporaneidade.

meu amigo narciso, que
tem um tumor,
se admira no lago
de sua memória.
“vou morrer hoje?”

narciso das araucárias
morreu hoje no lago
do passeio público.

tem rompantes de
lucidez.
lucidez!

narciso das araucárias
vive hoje no lago
do passeio, respeitável
público!
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profere impropérios que
ferem, que fervem, que rasgam
o regaço de seu rogo
                      ao inferno.

narciso das araucárias
dorme, terno, no colo de
caronte que passa pelo
lago do passeio público.

foge em face do
                  ferimento
                                   atroz.

não se moveu, o

      narciso
                     das
                              araucárias
que nunca
esteve                       no
lago
do                          passeio público.
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ode 
ao 
caos
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