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Idiotas felizes

A vida seria muito mais fácil
se eu fosse um daqueles
idiotas felizes

se eu não preocupasse
com o mundo
se eu não penasse
com as dores dos outros
se eu não sentisse
desgosto profundo
se o tempo não me passasse
em sopros

se eu me contentasse
com pouco
se eu esquecesse
por um segundo
se eu me deixasse
ser louco
se um pouco mais fosse
vagabundo

se eu me focasse
na fachada
se eu não pensasse
em estudo
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se eu não ligasse
para nada
se eu não me importasse
com tudo

se eu mudasse o que é falho
e todos esses enganos
talvez assim pudesse
ser muito menos
problemático

se eu vendesse trabalho
por qualquer dinheiro
que me rendesse
um mês inteiro
sabático

daí teria o que sempre quis
deixaria de ser pragmático
e seria ser humano prático 
idiota, porém, mais feliz
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Poema triste

Um poema triste
é mais verdadeiro
que o mundo inteiro
pois não finge alegria
que não existe
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A verdade

A verdade
quer queira ou não
é que muitos poucos sabem
por que palavras poetas invadem
quais segredos eles detêm?
seria o tédio uma razão?
por que escrevem como reféns?

Bom, não contem a ninguém
o que agora descobrirão:
a verdade que os poetas retêm
é que todo poema é solidão
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Sorrisos

Prefiro sorrisos
sinceros
por mais que breves
discretos
não os escancarados
perversos
então prefiro sorrisos
roubados
àqueles dispersos
e incertos

Prefiro sorrisos
breves
não os longos
forçados
mas os leves
porque sorrisos
cansados
aqueles perdidos
nos lábios
não mais me servem
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Tão pouco

Muitos amam poucos
alguns amam metade
outros amam todos
poucos amam muitos
metade amam alguns
todos amam outros

O amor é coisa de louco
como podem amar tanto
e ao mesmo tempo tão pouco?
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Poema morto

A poesia está morta
seu tempo já passou
a prosa é o que importa
mas mesmo assim
poeta morto-vivo sou

Mas já tracei uma rota
seguirei a linha reta
da fuga, da porta
pois já foi dito, o poeta
foi ao inferno e voltou

Prepare-se, Dante
não mais será
o único andante
que os Sete Infernos
avistou

Acabarei com a poesia-morta
pois trarei comigo uma horda
de poetas-mortos-vivos
necromantes berrantes, todos
que algum dia, rimas soprou

E as palavras ditas e escritas
serão repetidas
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