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olá
meu nome
é povo

sempre
disposto
a começar
de novo

sangue
que nunca
escorre

sou meu
próprio porre

alma
que não
declina

sou minha 
própria vagina

ASSALARIADA

rodando
bolsa
na estrada
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DES-PRO-TE-GI-DA

sentada 
no torno 
da vida

preenchida
por tipos
e protótipos

por nórdicos
por nordestinos

por cretenses
e por cretinos
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a vida é mais bonita
no meio da pista

meus grandes planos
estão queimando

meus bons amigos
foragidos

a vida é mais completa
com a janela aberta

meus vôos insanos
estão pousando

meus bons ruídos
constrangidos
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a poesia é
meu laboratório

mais que isso
meu oratório

onde despejo
sais de nulidade

na
  dispedacidade

do submundo
insaciável

e na 
     frutescência

cênica
congênita

da humanidade  
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escrevo
mesmo sem ter
o que escrever

inspiro-me
para não ter
com o que pirar

evito
que o mundo
esclareça
as andanças

evito
que os segundos
aproximem
as distâncias

permito
que as dores
duelem
com meu senso

permito
que os amores
devorem
meu silêncio
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Morfaniquito

esfolo meu consolo
entre tragos e anseios

entre seios e cismas
entre minas e fossas

dissolvo meu intento
entre tetos e traves

entre naves e botes
entre cortes e coices

reformo meu orgulho
entre muros e montes

entre fontes e filhos
entre cílios e dentes
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arrasta-se
pelos solos
da nova pangeia

ser regressista
adaptado ao caos

rindo de tudo
triste com tudo

descendente
das guerras

dos tremores
de terra

alegoria
do fracasso

serpente esguia
com nossos traços
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