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MAYTREYA 

acordei mais cedo por causa do som dos pássaros 
dentro do meu sonho___ era ela___a luz entrando 
devagar dentro dos seus olhos cantou um dos 
pássaros que se aproximava ferozmente através do 
sol, porque tudo é a emanação ainda estava escuro 
porque meus olhos estavam fechados e por isso 
estavam abertos no sonho e havia luz mas não era a 
luz do Sol era outra com um véu vermelho que vemos 
quando os olhos estão abertamente fechados um dos 
pássaros como uma nuvem disse que o único modo 
de ver o mundo sem sair dele é fechar os olhos
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STALKER

ao abrir os olhos dos dois lados caminhando ao 
mesmo tempo, eis algo que somente os sonhadores 
insones são capazes de fazer, calmamente por 
exemplo se eu estiver morto enquanto você lê com 
rigor estarei com os dois olhos abertos e poderei ver 
você através dos seus olhos fechados e até aparecer 
em seu sonho olhando como se atravessasse para 
desaparecer através da presença invisível desenhada 
no espaço entre as coisas, você aparece agora 
enquanto estou lendo,
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ARTEMÍSIA

Você aparece para mim, no momento imaginado 
não como um fantasma, uma cidade, mas como 
uma mulher nua ou seja um riacho olhando em 
volta etéreo ou um raio de Sol e me levanto da cama 
junto com meu corpo que me recebe, ele é uma 
paisagem que se materializou em volta de um terreno 
baldio investigando o em torno me levanto num rio 
soterrado em um animal __ meu corpo se funde com 
o voo imóvel do pássaro da eternidade que todos 
julgavam morto
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DERRIDA

Havia deixado a casa escura, você estava com uma 
nuvem no rosto isso, também significava um luto pela 
humanidade como se estivesse a anos-luz, a presença 
que evoca a alteridade é sobrenatural como a do pó 
flutuando na luz acima da minha cabeça 
Uma auréola de luz, criada em parte por nossos olhos, 
a luz e a água são os indícios do falso despertar, o 
sono liberou para sempre a nuvem de gás de sonho, 
que se misturou com o que chamamos de realidade
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RANCIÉRE

Meus olhos são um centro sem centro se aproxima 
com uma pergunta as luzes partilham conosco a 
materialidade de uma miragem complexa o dinheiro 
aqui e agora, o Polo Norte e o Sul e a Antártida sem 
o dinheiro preciso me concentrar neste momento e 
não no próximo nada de arranjo, nada de esquema, 
é impossível se lembrar do agora, ele é como uma 
estrela negra seu rosto se vira para a esquerda e para 
a direita, procurando algo suspeito caminhar resulta 
na partilha e na criação de uma dimensão paralela
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RADIOHEAD

Quando fixamos os olhos no Sol, a realidade se 
converte por instantes em uma mancha, somos 
tomados pelo êxtase violento da cegueira provisória, 
os objetos nos quais fixamos os olhos logo depois 
são possuídos por esta mancha, que é um fantasma 
do Sol, um tremor em seu temor, estávamos sendo 
vigiados de dentro para fora, por uma espécie de 
polícia absoluta, os movimentos do ser para além da 
esfera estavam sendo gravados pelo satélite do anjo 
policial que é do tamanho de uma célula, amanhã
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