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1. POESIA I. TÍTULO
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Esconderijo
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deixe que desça pelo ralo

tuas tolas melindres

desça na altura do chão

pra plantar seus delicados recados

não espere nada que não te saúde

nascerá o que para nascer tem vontade
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eu quero entrar nas ruas sem sinalização

jantar na casa das pessoas ditas sem importância

quero colecionar o imaterial e me construir meta5sicamente

eu quero esticar meu corpo noturno como se tivesse tomado passe

quero acordar pra um cotidiano de emoção e espanto

eu quero enfrentar a dureza da vida com a colossal poesia

andar nas ruas como o conforto de estar em casa 

quero conhecer multidões que dizem sim para a poesia
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caso com o passar dos anos

a poesia não te surpreenda

trate-se

como tratará a função duvidosa de seus órgãos 

e a desobediência de teus sentidos

se acaso o desentendimento com o poema persistir

tema

que o que se aproxima de tu é teu ;m;

poesia se faz no estômago.
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catar peixe

mandingas de amor

corante pintura alimento

viver índio e não relato, 

levi strauss.
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penso no poema

bendita reunião pontual da beleza

entendo a juventude transviada

não escrevo poema

escrevo escada
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