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Devaneios em curta metragem 

Quero te beijar até adormecer a sua boca 
Quero debruçar-me em tuas fartas protuberâncias 
Quero te tocar até você se descabelar feito uma louca
Quero muita aproximação e pouca distância

Quero tragar o teu cheiro e contê-lo em mim
Quero tuas unhas esgarçando meu corpo
Que ser seu início, meio e fim 
Quero provocar-te até você chegar ao topo

Quero o teu ar bailando em meus pulmões  
Quero teu querer voltado para o meu querer 
Quero recitar-te em todas as estações  
Quero te ter.
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Bibliofilia 

O livro é o perfeito namoro
Entre o leitor e a obra
Não há paixão mais fascinante

Ele seduz com sua cor,
Seu título,
Seu estado de conservação

Está sempre aberto a discussões,
É culto,
Não rompe o silêncio do leitor

O livro é um sequestrador
Seu cativeiro é universal
Com ele nunca estamos sozinhos

Ele é um portal 
Para os confins da imaginação
Sem ele o mundo se encurta.



17

Rodrigo Santana Costa

A Poetização dos Símbolos 

Contemplo a constelação de asteriscos no céu
Sonhando pendurar-me no gancho do c cedilha
Está chovendo acento agudo em meu chapéu
E o pássaro circunflexo pousou na margem da ilha

A cobra deixou um rastro em cima do amanhã
Na confusão das palavras o hífen é o melhor juiz 
As reticências são formigas em dias de afã
E os travessões são pontes entre as frases que fiz 
 
As vírgulas são penas de urubu desgrudando o texto
E as aspas são as cortinas das citações
A barra é a Torre de Pisa presente no contexto
E o símbolo do infinito fertiliza as emoções

Os pontos finais são cabeças vista do avião
O apóstrofo só aparece na timidez da vogal
A crase é um chuvisco vindo de outra direção
E os parênteses são anzóis pescando no madrigal.
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O Desfrutar de uma fruta 

As frutas foram levadas a desfrutar da vida
Elas estavam na sua inocência verde
Eram muito desejadas e seduzidas 
Pelas mãos e palavras dos homens frios
Que caminhavam como lobos famintos
Em volta das árvores
Enganadas, as frutas verdes começaram a pecar 
 
As frutas vestiram seus mantos negros
Endureceram
Murcharam
A árvore as expulsou do galho seco
Para não por a perder as outras frutas
Jogadas pelo chão 
Elas labuzaram-se nos prazeres da terra

O fazendeiro pregou: “Não comam as frutas estão pecas”. 
Quando elas estavam aos montes
Os catadores baniram-nas do meio da plantação
E lançaram-nas a beira da estrada 
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Os caminhoneiros avistavam ao longe
E observavam a nudez daqueles corpos raquíticos 
E comentavam: “Vocês viram? As frutas pecaram!”

As frutas pecas olhavam para as barracas na feira
E percebiam os fregueses sedentos pelas frutas maduras
E tocavam-nas, cheiravam-nas, mordiam-nas
As frutas pecas queriam ser desejadas como as maduras
Elas sabiam que nasceram do mesmo pé
E que qualquer uma daquelas também poderia apodrecer
E fruta podre fede e ninguém quer comer

Os meninos tiveram a ideia de brincar
Cataram todas as frutas pecas na estrada
E fizeram uma guerra
As frutas eram arremessadas contra os adversários 
Elas caiam, desmanchavam e morriam
Os garis passavam catando os restos mortais e jogando no 
lixo
Os espíritos delas subiram ao céu

 Maria Madalena foi encarregada de resgatar aquelas po-
bres almas.   
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Quem sou eu?

Sou eu o branco de cachos louros, com trajes lusitanos, 
Que veio no comando das embarcações?

Sou eu o negro de tranças pretas, com trajes africanos,
Que veio agrilhoado nos porões ? 

Sou eu o índio de lisas franjas, com trajes tribais,   
Que estava em terra à vista?

Afinal, quem sou eu?

Eu sou Lusoafroindígena. 
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Cartas em branco

Enviarei para os meus amores
Cartas vazias
Para relatar sabores e dissabores
De todos os nossos dias

O silêncio de um taciturno remetente
Grita na tez do pálido papel
Ecos sentimentais de um coração intermitente
Que emite telepáticas impressões por trás deste opaco véu

Cartas vazias dizem o que é indizível 
Música Instrumental expressa o não dito de uma canção
Cinema mudo fala o que é mais imprescindível
Cale-se, ouça-me, sinta-me no som e silêncio do seu coração. 
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