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Dias modernos 

 
Acorda  
escorrendo  
a química  
pela narina. 
O corpo enclausurado  
no quarto 
em calafrios,  
espia  
o  
sol lá fora.  
 
Toma uma aspirina  
para enfrentar  
as horas 
ácidas 
do relógio. 
 
Stalkeia a namorada no Instagram,  
consulta as mensagens no celular - 
celulose  
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queima em brasas tóxicas,  
até dilatar  
a pupila 
e relaxar 
os músculos nervosos.  
 
Abre o chuveiro 
e deixa a água rolar  
pelo corpo.  
Segura firme  
na cerâmica fria,  
quase uma bad trip.  
 
Vai para o trabalho  
Vê listas inúteis: 
“Dez atores famosos que morreram  
de overdose nos últimos anos.” 
 
Negocia um imóvel.  
Pausa para nicotina,  
cafeína,  
efedrina... 
Hora do almoço  
cura a ressaca com uma pequena dose de cevada, 
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e mais trabalho:  
Relatório, certificatório, declaratório, 
bajulatório... 
 
Seguem as horas : 
Suor frio;  
pausa para uma selfie:  
“Segunda – feira é uma droga!”
 
 
Saída do escritório,  
procura um contatinho Online.  
Ativa  
a dopamina  
com psicoativos  
em um estacionamento qualquer  
e desativa  
mais um pouco,  
do pouco que você é, ou já foi. 
Offline! 
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Homens e pássaros 

 
as pessoas  
da minha cidade  
estão esquecidas  
pelo mundo  
e minha cidade  
é um mundo 
de pessoas  
esquecidas 
 
o pão é  
frio  
O jornal é  
quente 
 
saudáveis são 
os corpos  
embora  
as mentes  
estejam 
doentes 



19

saudades são  
os sonhos 
que não 
vivemos 
pra gente 
os pássaros  
migrariam  
mesmo  
sem asas  
mas alguns homens 
mesmo  
que voassem   ̶ 
ainda assim   ̶  edificariam  
seus túmulos-casas.
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Nada é tão inteiro 
quanto 
cair aos 
               P 
                   E
                      D
                         A 
                             Ç
                                 O
                                     S
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Utopia 1 

 
Existe um mundo  
onde as marcas 
adormecem  
aprisionadas 
no corpo frígido 
de manequins empoeirados.  
 
Existe mundo  
em que sua conta bancária  
pouco fala 
para os outros  
sobre sua alma.  
 
Existe um mundo  
em que a essência dos encontros:  
nasce da poesia,  
escondida  
na ausência dos abraços.  
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