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. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

..........a morte pousou..........

...................................................

........................................

....................................................

...entre uma tentativa e outra,

ninhos estranhos são construídos 

nas árvores e destruídos pelo 

vento.................................

.............................................

...................................................

.........................................

..............vou me desfazendo, 

atingindo o absoluto, atravessando 

a matéria fantasma, ideias.....

........................................

...............................................

............vou tateando a essência 

triste das coisas e descobrindo que a 

alegria é apenas o esquecimento 

da tristeza.....................

MATÉRIA FANTASMA
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....................................................

...........................................

..............................................

.......a individualidade vai 

transbordando os padrões, 

criando formas, fisionomias, 

aspectos levemente deformados 

pela razão..............

....................................................

............................................................

..........................................

.......................a noite se faz 

presente até mesmo à luz do dia, 

e as aparências vão projetando 

dúvidas.............................

.............................................

...........................................

.............................................

......................de repente, 

num tropeço para fora do 

corpo, as ações se carregam 

tanto de sentido que os detalhes 

mais banais tomam proporções 

insuportavelmente trágicas, 
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magoando a minha frágil 

percepção........................

...............................................

...........................................

......................................................

.......imaginações flutuantes 

caem por terra a toda hora, e a 

vontade que me impulsiona adormece, 

levantando suspeitas.......

.................................................

..........................................................

....................................................

............alimentando-se de pólen 

e alguns insetos, uma comunidade 

se forma debaixo da ponte, próxima 

ao canal, anunciando a boa nova...

.....................................................

..............................................................

......................................................

.....................na loja de televisão, 

o menino assiste a um documentário 

sobre gandhi, e um louco desenvolve 

em seu laboratório o conservante 

que promete dar vida eterna....
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...................................................

................................................

......................................................

...o raio de compaixão que 

resplandece dos seus olhos 

provocam reações inesperadas 

no meu sistema nervoso, 

fazendo-me saborear as primeiras 

migalhas da perfeição, para o 

desmaio dos meus sentidos...

.................................................

......................................................

.................................................

.....latejando, a reminiscência da 

verdade prevalece, ao lado do sorriso 

cínico de quem caminha...........

........................................................

................................................

................................................

...........................enquanto bocas 

mastigam a si mesmas, num canto, 

acanhada, uma partícula de consciência 

manifesta-se calada, à sombra de um 

olhar curioso....................
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......................................................

..........................................................

...............................................

...surge a filosofia e, por fim, 

o bug do milênio, apagando 

todas as informações registradas, 

regredindo a inteligência humana 

ao eterno zero, dos anos 2000...

..............................................

..........................................

...................................................

incessante, o cio da terra germina 

melodias pop e cadeias de DNA, 

que dançam como bailarinas 

sobre a ferida aberta do mundo, 

arrancando uma lágrima vermelha 

dos olhos da eternidade...........

...................................................

..................................................

..............................................

...meu consciente hipertrofiado 

se fricciona com o ruído intermitente 

do meu inconsciente, gerando faíscas 

inesgotáveis de tempesade e impulso...
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