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O SUL (DE LUGAR NENHUM) 

Adentro a noite nua de estrelas
Um pouco de uísque entorpece
O corpo fatigado pela guerra
Um amor quente e um campo
De batalhas
Do que mais 
Precisa um homem. 

Entre dedos amarelados o cigarro queima
A nicotina doce penetra as páginas
Do livro de Bukowski, dos pulmões negros
Vícios mundanos se enraízam 
Ao sul
De lugar
Nenhum.

Gainsbourg pontua as tragadas, fuma
Entre versos rimados o amor carnal
Jane geme e cora e treme e goza e geme
Na louca hipnose rítmica, ela derrama
Je t’aime
Je t’aime
Oh oui je t’aime. 
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Adentro música e literatura e bebo
Na noite nua de estrelas, grito entre
Paredes e livros e discos e charutos 
Viverei essa noite, viverei mais essa
Amanhã
Vomitarei
E levantarei. 



URBANA 
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NAS ENTRANHAS OBSCURAS 
DO DESEJO MORTAL

Nas entranhas obscuras do desejo mortal
Amanheço inerte entre lençóis de algodão
Amanheço entre garrafas vazias e guimbas frias
No ventre raivoso da besta urbana, sou
A marionete das ruas, a vivida sombra nua
Um corpo esquálido sempre a desejar
A carne das puras entre becos e vielas
O ventre das putas de pele embriagada

A língua voraz invade a carne crua, lambe
Esquarteja, dilacera a vagina violada, úmida
Suga o sumo sagrado da deusa viciada
Corrompe os lábios com língua e outros lábios
Para adentrar em rompante frenético a carne rósea
Para dela fazer brotar fluidos viscosos, verter, suor corpóreo
Da carne em chamas da deusa urbana os gemidos mundanos
Do ventre doente da musa das ruas o paraíso ébrio hostil 
Os laços da morte anunciada nas carnes que se fundem
Se grudam, se espremem, se espermam, 
se movem simétricas em 
Um ir e vir em retidão frenética para então sem perdão
Unirem-se e separarem-se em viscoso, vicioso enlace.
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Nas entranhas obscuras do desejo carnal
Do sexo em morte, floresce a beleza brutal do amor
a vida. 
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CLAMOR

Noturnos prazeres velados pelo silêncio 
Em pedaços o corpo clama por carne
Pele e fluidos quentes, clama por vida
Pelo movimento dos corpos, pela mácula

A carne clama por satisfação, pelo respirar
Em frenesi, pelo sossego do findar
A carne clama amor carnal, a saliva salgada
O doce néctar dos amantes

– a redenção.
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