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Sonhar dói tanto!
Quem sonha sua alma angustia
Precisa abortar desencanto
E acaba parindo Poesia.
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minha vizinha

O rio me paquera 
Bem de manhãzinha 
Todo dia me espera 
Igual eu faço com a vizinha
Sento no portão dela 
Jogo pedra na janela 
E deslumbrante aparece 
Com cabelo que parece 
Ouro negro lavado!

Deixo lá o meu quintal 
Não digo nada 
Fico calado 
Ela parada
 
Depois brinca, brinca e dá tchau!

Eu, ela e o rio 
Me causando um arrepio! 
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criança sonho

– Menina, cadê você? 
Grita a mãe lá da cozinha 
E ela, debaixo da cama, 
Prefere ficar sozinha
Neste mundo que é só dela 
Onde corre o pensamento 
Se espelha, se cria e se encanta 
Cavalga com passo atento

E o momento se faz tão distante 
Que cai no buraco de Alice…
                                                …
                                                      …
                                                            …
                                                                  …
                                                                       …
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a outra

Há dias que não me sinto 
Porque sinto outro em mim 
Me retirei por completo 
Tomou-me toda outro ser 
Apossou-se. Fez-se dono 
Envolveu-me totalmente 
E de gosto, me perdi

Há dias que só sei de amor 
Não sei nada, esqueci 
Foi tanto o encantamento 
Nem vi passar o outono 
E o inverno logo chegou
O jornal ficou lá fora
 
A roupa esparrama na corda 
O arroz queima no fogão
O relógio diz a hora 
Parada. Nem respiro. 
Espero... Chove aqui dentro.
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mulher menina

Cheiro de riso e gosto de pecado 
Cabelo curto, jeito de quem canta 
Dois botões abertos, lado a lado 
Olhos inquietos, boca que encanta

Sua pele queimada, beijada de águas  
Vestido ao vento, toda molhada 
No coração triste, pingos de mágoas 
No cruzar das pernas, desaforada

Se faz carícias, tudo é pequeno  
Se diz amores, desprende poema 
Adora rosas e beijo ameno

Se traz desejo, queima e devora 
Prende teu corpo sem ter a algema 
E, simplesmente, no prazer amor(a).
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beijos

Beijar teu rosto com quentura mansa 
Na fome ousada, encontrar tua boca 
Na sua nuca minha língua descansa 
Descendo um pouco a deixar-te louca

Ver nos teus braços um sutil caminho 
Mais um pouquinho a sentir teus seios 
E mordiscando, chega de mansinho 
Quase me perco a ir por outros meios

Abro tuas coxas e mergulho fundo 
A deslizar por dentro quero... Minto! 
Busco o teu gozo que tão logo sinto

Tento beijar-te ainda mais profundo 
Saciar-me todo, mesmo que me negue  
Gemendo por um beijo que a sossegue! 
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milagre noturno
(Dedicado ao Menino Poeta)

O travesseiro surrado 
Pelas horas bem dormidas 
Cobertas soltas na cama 
Ao longe uma lua tranquila 
Vigiando o sorriso estelar

Na mesa, cochilando, a poesia 
À espera do amanhecer 
E o silêncio pairando na casa 
Quase nada por dizer

No quarto o menino dorme 
A barba crescendo no escuro 
O sono pesado e pesando 
E um frio que vem da janela

Se olhares, perto, o menino 
Verás um homem com sonhos
 
Se olhares o homem, bem dentro, 
Verás de perto o poeta.



Este livro foi composto em Sabon LT Std  
pela Editora Penalux e impresso em papel  
pólen bold 90 g/m², em agosto de 2018.


