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Elton SDL

365 CORES OSCILANDO EM TONALIDADES 

DIVERSAS CONTRA A LUZ

Me perturbe de vez

Ou me deixe logo em paz

Só não instale o meio termo

Não instaure fogo e gelo

Que minha alma não aguenta mais

Congela veemente

Inflama com querosene

Seja fim permanente

Ou definitivo perene

Mas não essa metade fugaz

Embora, vai de vez

Ou fica, de uma vez, vai
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Sintoma do Mundo

RÉQUIEM PARA A HUMANIDADE

O mundo é uma doença

E nós somos seu sintoma

Seu sintagma

Violetas ladeadas de hematomas

Ervas-daninhas em seu canteiro, à sombra

Joio sufocante, derradeiro centeio, anti-soma

Alimentamo-nos de nós

Cegos estamos e rumamos a sós

Remando

Ruminando

Para onde não se sabe o quê

Para quem não sabemos por quê

Canibalismo intenso

Antropofagia e incensos

Do resto de deglutição

Sobras moídas de uma má digestão
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Regurgitação

Bebemos de volta para nossa degustação

Evolução

Quiçá alcançaremos um dia, então?

Seres epidêmicos de um mundo esquizofrênico

Sobreviveremos?

Sobre(carcaças)viveremos

E no alto, sobre nós

Um sol mudo e impassível brilhará

Algoz 
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Sintoma do Mundo

A BESTA

Eu te condeno à máquina

A pena é de todas as eras, doravante

E não será suave o jugo

Não será agradável o fardo

Não poderás negociar sem a máquina:

vender, comprar, trocar... tudo deverá passar pelo crivo 

dela.

Não poderás semear ou colher, sem a máquina.

Não será dourado o trigo, morno o leite, tampouco doce 

o mel

a não ser por e pela máquina.

Quem poderá contra a máquina?

Quem se oporá a ela?

Louva a máquina
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Ergue imagens em sua homenagem

Compra oferendas

Constrói templos

e canta hinos em seu sacrifício 

Pois a máquina é a verdade

A paz e a justiça

A salvação

E nada será possível sem a máquina

Não será digno de viver quem não portar

Sua marca

Eu te sentencio à máquina

Eis tua sentença!

Outrora, agora e para sempre,

pelos séculos dos séculos, sem fim.

Amém.
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Sintoma do Mundo

AMARGO

Amargo é o café

Amarga é minha fé

Na humanidade

Na verdade

Na razão

Na vontade

Amarga é minha noite

Meu sabor

Meu suor é salgado

Mas amargo é meu labor

E esta noite não tem gosto doce

Minha dor

Está igual café

Mesmo na cor

Essa tonalidade dura

Esse eco
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Esse tom que perdura

Essa coisa que nunca para

A tortura

E pra beber e entornar ainda mais

Da minha alma a envergadura

Sobrou apenas um resto de café

E um homem quase de pé

Sobrou uns goles de amargura
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