






Agradecimentos:

Para Raul

Agradecimentos especiais:
A minha família por todo o apoio e amor, aos meus 
amigos por toda a loucura, a quem partiu meu coração e 
a quem me ajudou a colar os pedaços, muito obrigado...

Horn sem o qual este livro, talvez, nunca viesse a ser 
publicado (com tamanha beleza) muito obrigado amigo 
por todo o incentivo e tempo desprendido no processo. A 
arte agradece.

16:08h, 16, quinta-feira de junho de 2011







AquariusDo firmamento despejam litros infinitos de 
estrelas

sobre nossas cabeças
Parecem pairar no cosmos como lamparinas
nuvens carregadas de sóis
Nossas antigas perguntas sem respostas
sobre nossas cabeças
Nunca poderemos alcançá-las
tocá-las
Eras e eras passaram-se desde então
nunca saímos daqui
Não nos permitiram ascender à elas
condenados ao chão
À espera da chuva astral, a grande tempestade
Atemporal
O que poderia existir depois de tamanha limpeza
O vazio?
Hórus, Shiva, Buda, Krishna, Mitras, Cristo

Incontáveis solstícios
nos apontaram sempre o mesmo caminho

e nos perdemos
continuamos caminhando rumo à nosso 

derradeiro
Precipício

Sem percebermos que nosso tempo passa
zeitgeist irrefreável 

Nos tornamos perigosos pela falta de sentido
falha na comunicação

O inexorável se torna a única opção 
disponível

para nós
Aberrações céticas do Universo, divinos ao 

inverso
 cegos suicidas

Não podem ver além dos véus que criaram
não podem ver
Que os sete céus já desabaram há tempos
sobre nossas cabeças...



Caído

Houveram dias que dormia pra não viver atirava-me aos 
braços de Morfeu e lá nas profundezas dos sonhos eu vivia. 
Sabia que nada ali era real, porém nada me machucaria no 
outro mundo ninguém jamais iria tão fundo......................
Depois de horas e horas eu despertava então vagava pelas 

ruas feito morto-vivo mais pra lá do que pra 
cá........................................................
Procurava anestesias pelos cantos dos 
bares e becos escuros procurava no lixo 
resquícios do Sonhar.................................
Claro, nada encontrava então me perdia 
tentando seguir o rastro branco no céu de 
azulejo......................................................
Quando a noite terminava amanhecia o 
caminho de casa e querendo morrer eu 
dormia......................................................
Depois de um tempo pouco restou daquele 
mundo de fantasia depressiva e os dois 
mundos agora se equivaliam..............
Acordado, lutava pra não dormir e 
dormindo, lutava pra não acordar e no final 
das contas, pra mim já não havia mais 
lugar.................................................
E logo veio o dia da decisão:
atiraria-me no Hades, levava um par de 
moedas o barqueiro haveria de me levar....
Mas no último momento ela veio espancou 
minha janela, invadiu minha casa estapeou 

m i n h a  c a r a  e  m e  e n v o l v e u  e m  s u a s  
asas........................................

Me arrastou pra longe da beira do Aqueronte me 
pediu que fosse forte ficasse e a amasse..........

Consenti, tentaria de novo voltei à vida 
por ela então fizemos amor como 

deuses...............................
Para espantar  a  

Morte.............
.............

...



Céu de Vidro

A cada dia que durmo
E a cada noite que desperto

Eu provo um pouco do veneno do mundo
Parece me levar pra longe

Me faz sentir deserto

Mas é certo que tudo ainda existe
E que algo aqui dentro ainda brilha e resiste

Mesmo que lá fora pareça escuro e um tanto incerto
Precisamos sair pra ver se é seguro

Sermos quem somos sem máscaras, barreiras ou muros

Nada como agora, como que presos
Ao sistema, à vontades alheias
Ou em nós mesmos
Nada à ver com esse vício

Essa maldita cultura de alienação e desperdício

Mas tudo simplesmente continua
O tempo que corrói
O que me nutria, que ainda me destrói
E o vazio que preencho com vinho e noites de lua

Poesia em papel de bar, atividades noturnas

E pela manhã eu descanso e te esqueço
Enquanto a brisa bela sopra as folhas verdes

Eu adormeço e sonho com tempestades de gelo
E olhares escuros de lentes negras e mãos ausentes

Um arrebol exangue, deveras transparente.





Summertime
Tenho uma séria queda pela vida

Em múltiplos sentidos e
Matizes

Contornos
Contrastes

Sorrisos
Perspicácia

Inteligência
Tudo isso me atrai muito
Me faz querer correr um pouco de risco

A velha sensação de estar vivo
Você se lembra?

Sou dionisíaco e amante da noite e um pouco prolixo
Ultimamente, contemplativo, praticamente casto

Cumulus-Nimbus
Café e

Um silêncio devasso

Um pequeno caos
O meu Dharma obscuro, absurdo

Meu centro gravitacional por vezes se 
inverte
E vejo velhas coisas com novos 
olhos

Verdes
Roxos
Castanhos
Diferentes cores, nuances, 
texturas
Pensamentos antigos refletindo 
em ações futuras

Como se pudesse planejar
Como se fosse possível entender

Abstraio
Confundo
Questiono
Conquisto coisas sem querer às vezes
E perco outras por quere-las demais



                                        O grande senso de humor do Universo
                                        No budismo, samsara
                                       Pra igreja, castigo
                                      Pros pagãos, a natureza
                                     Eu, costumo chamar de ironia

                               Enquanto isso, segue o grande baile da existência
                   Em essência, nossa eterna busca não passa de um acorde
                            Que vibra e sacode e se propaga, contribuindo
                        Para que tudo mantenha um certo ritmo
                  Algum compasso e sincronia, uma big band

     Um big bang, o grande orgasmo divino
             Devaneios displicentes
                  Obscenos
                      Incertos como o Destino
                         Certeiros como bala perdida

                             Sinceros como um tiro, esses rabiscos
                               É certo que menos destrutivos
                                Talvez mais doloridos
                                 E menos tristes que aquele velho blues
                                 Sobre o céu de verão

                                 Branco e cinza
                                 Sem Sol
                                Sem azul
                               Apenas luz, claridade fosca
                              Ofuscante

                          Sinto aromas distantes
                        No tempo
                    No espaço
                Bem perto, me despertam
         Lembram maresia e morangos

                            Tempestade iminente

                                  Folhas verdes ao chão

                                     'There ain't no cure, baby
                                       For the summertime blues'.



Ilusionismos

          Lá fora choveu o dia todo, e talvez a cidade
                    esteja abaixo da linha da lama
                    aguaceiro que não lava a alma
                    o céu fechado para balanço
                    não recebe preces
                    apenas as derrama

sem calma.

                    aqui dentro, um pouco mais seco
                    algo meio calmaria
                    meio tormento
                    sempre fui todo sentimento
                    será uma pena
                    será que valeria?

hei de ficar atento.

                    e quando a primeira chance passar
                    agarrá-la, pedir que me leve
                    já não posso esperar
                    os ponteiros jamais perdoam
                    quem se ilude
                    quem se pensa imune

quem se acha doente demais pra dançar.

                    eu quero correr
                    pode ser para o mar
                    para as montanhas
                    pra uma clareira de luar
                    prateada e quente quanto
                    corpos que ardem na eternidade do momento

que nem a morte os poderia tocar.

                    minhas fantasias me carregam
                    e me despem de mim
                    que doce e amargo privilégio
                    enchem-me de ilusões
                    para livrar-me do tédio
                    como se houvessem inventado poesia

para poetas doentes, como se fosse um remédio.

          



‘‘meu melhor poema está guardado
fermentando em minha adega mental
como um bom vinho, esperando
o momento certo de ser aberto
e degustado.
meu melhor poema está escondido
dos olhos grandes que querem tudo
longe dos maus olhados e
dos pervertidos.
meu melhor poema precisa de
uma musa como tela
não cabe no papel, não
meu melhor poema, na verdade
acompanha a curva das costas dela
e é uma ode ao melhor do homem
o fruto da sua costela.
meu melhor poema é feito de fogo
e ao declamá-lo haverão incêndios
em todos os lados da cidade
uma grande chuva de fogos fátuos
talvez cubra de cinzas os seus telhados.
meu melhor poema brotará da terra
beberá da água das nascentes
e subirá acima dos prédios
espalhando o frescor dos seus
versos pelos ares.
meu melhor poema, fará as pessoas

dançarem, leves
aos pares.

talvez faça as pessoas se amarem
pelas ruas.

meu melhor poema é como a Lua
que encanta a todos com uma luz

que não é sua.
meu melhor poema não é meu

a partir do momento em que ele nasceu
de uma visão inspirada por Deus
refletida no espelho a linda nua.

meu melhor poema é um oásis
em meio ao deserto das pessoas

e sua infertilidade, sua terra dura.
meu melhor poema está em construção

quem me dera um dia poder dizê-lo
por tua boca adentro

emprestando algum fôlego do seu pulmão.
meu melhor poema é pra você - D -

e começa inspirado perguntando
"Amor, por que não?"

meu melhor poema termina com um silêncio
reticente de quem espera uma resposta

- suspenso no tempo -
pro inferno a repetição!

meu melhor poema quer o novo de novo
e mira o céu

e nada menos que a imensidão.’’



Domingo,
  de Noite

coerente pro fato do vinho parecer tão 
insosso em sua boca, enquanto na dele, 
ganhava nuances luxuriosas, ganhava 

          Era domingo e quando acordou já vida. Agora parecia sangue. Filho da 
era noite. Dormira pelo menos umas 15 puta! Quatro anos a menos e cheirava à 
horas, pra compensar as 46 que loucura. Palavras certas nos momentos 
atravessou sem descanso. exatos, o êxtase, o sorriso displicente, o 

'até logo, a gente se fala'. Passos largos e Sonhara pesadelos todo o tempo; quan-
lentos, olha pra trás um olhar esmeralda do dormia assim, em demasia, era ataca-
e dobra a esquina. Eu, paralisada, da pelo seu esto-
ofegante, com a sensação dúbia de ter que de fobias.
visto Deus, e um segundo depois não 

Aracnídeos e essa saber se era real. O que é real? Tsc.
merda toda.

Apagou o cigarro, deixou o som ligado.
Sentia-se leve Domingo, de noite. Adormeceu, olhos 
agora. Leve e va- borrados de maquiagem. Não sonhou 
zia. Sentou no so- com nada.
fá, pegou o con-
trole do som e a-
pertou o botão. Já 
habituado, o apa-
relho começou a 
tocar, volume 36, 
a faixa 3 do disco 
do Lou Reed. Mú-
sica perfeita para 
dias imperfeitos.

Apenas à luz do 
abajur, notou o es-
malte descascado, e encon-
trou uma garrafa de vinho tinto, 
pela metade. Ao lado o maço de ci-
garros, Lucky Strike Originals, sobre 
a mesa de centro. Pegou os dois, acen-
deu e tragou, um gole, suspirou a fuma-
ça enquanto apertava o repeat no con-
trole. Mais um gole, outro trago. Olhou 
pro teto e tentou imaginar um motivo 



Carta #1 
Aonde estivemos

É triste que nossas reminiscências não passem 
de pura nostalgia, folhas de papel amareladas 
cheias de retalhos de antigos sonhos, às traças, 
'nosso mundo', às traças. Enquanto você trepava 
prestando tributos à Dionísio e toda sorte de 
paganismo orgiático, seguindo firmemente sua 
convicção de arauto da Luxúria, eu andei sobre 
poças d'água e procurei bitucas pelo chão e ouvi 
sussurros e gritos e murmúrios pelos cantos e ao 
fundo o ressoar dos cascos de cavalos negros 
como a noite e rápidos como o vento, e por onde 
passavam tudo era lamento meu caro, lamentos, 
e enquanto isso eu tentava imaginar em que 
ponto tornamo-nos insuportáveis e nocivos um 
ao outro. Interdependência? Talvez. Existiam 
muitas coisas entre nós, sabíamos muito um do 
outro, e isso incomodava as pessoas; éramos 
livres e libertinos e rápidos demais pra que 
qualquer um daqueles párias acompanhasse. 
Quando tentavam ser como nós já havíamos 
mudado e mudado de novo. Esses foram os 
velhos tempos meu amigo, mas nos perdemos. 
Eu dentro de mim, e você dentro de alguém.
Agradeço que tenhas indagado-me sobre aquele 
assunto, mas deixo minhas apologias, perdi a 
prática quanto à enigmas e já não tenho a 
insistência necessária para que fales claro 
comigo, logo, eu passo. Se quiser conversar à 
respeito, sabe onde me encontrar, quando quiser.
No mais, espero que alcance seu objetivo, se é 
que ainda tens algum.

Um beijo fraterno, do seu,
                  Lou.

Eu estive perdido nas ruas da 
cidade, com meus passos 
largos e rápidos. Sem destino 
algum, minha vista embaçada 
e sem foco e sem cor, como 
num filme noir daqueles bem 
sujos, é, eu caminhei muitas 
milhas até aqui. Eu vi todo tipo 
de pessoas e vi pessoas que 
haviam deixado de ser e vi a 
expressão do mundo nos olhos 
de um garoto de no máximo 
oito ou nove anos de idade que 
idolatrava e beijava sua 
garrafinha de tíner como se 
fossem as chagas de Cristo.
Quando me olhar nos olhos, 
não fique constrangido por não 
reconhecer o velho brilho, e se 
isso lhe entristecer eu irei 
entender. Minhas lágrimas 
secaram e minhas olheiras 
denunciam que perdi o sono há 
tempos. E nesse meio tempo, 
enquanto estava perdido e 
tentando me encontrar, muita 
coisa mudou pelo que vejo.
Me desculpe, mas não posso 
deixar de achar graça quando 
você se refere “ao meu 
mundo”, como se não fosse 
também o seu.



&
Amor

é apenas uma segunda
mas o céu

o céu está além do véu de nuvens
que derramam pesadas gotas

enormes lágrimas celestiais entre
soluços de trovoadas

as árvores se remexem como numa dança
como num ataque de espasmos

talvez voassem, talvez
se não estivessem presas, se não soubessem

ter raízes.

e como um galho solitário
eu ocupo a casa

balançando entre cômodos vazios
espaços deixados vagos

na mesa o maço de cigarros
apenas quatro

na embalagem que exibe um rato
morto, muito simpático

vou acender um, preciso de um trago
em cima da geladeira há uma garrafa de cachaça

que me olha
tenta parecer atraente, o liquido estático

e quente
tenta parecer uma boa ideia

e me lembrar dos tantos dias tortos
que consertei me fazendo torto também

mas não

eu só quero amor e arte

nem que seja em doses homeopáticas
mesmo que seja dolorido como sempre foi

ou que digam que já é tarde
eu só quero ela

eu só quero amor e arte.

Arte



01
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Delírios
      Noturnos

A noite 
é a tela na qual pinto 

meus delírios e também o palco 
no qual transmuto-me e desvairo panto-

minas em frente ao espelho, pupilas dilatadas 
e silêncio na casa. Inspiro anseios e sopro deses-

pero, um trago, dois tragos, o quê lhe trago?
Old news, baby. E quando o sol acorda, eu só quero 

morrer um sono tranquilo até que escureça novamente e 
eu acorde sendo bom o bastante pra ser seu, seu bom e vel-
ho bom menino, aquele que de certa forma não sou eu. Pois 
ser quem sou é tão difícil quanto não sê-lo, e aos que me 
censuram, eu peço apenas que o façam me olhando nos 
olhos. Covardia me causa nojo. Amar-me é tão fácil 
quanto não fazê-lo, e aos que me odeiam, digo apenas 

que não me conhecem. Ignorância me irrita. 
Àqueles de olhar nublado eu digo que 

chovam, e aos que nada sentem por nada, 
apenas que morram.

M i n h a  
espera injustificada, eu a-

penas observo a rua e as pessoas ca-
minhando enquanto minha periférica aluci-

na uma fuga, e eu aqui, querendo apenas vomitar 
umas supostas culpas e depois encher a cara de vinho 

barato, enquanto assisto as pessoas se matarem na loja de 
doces, fumando um cigarro e bebendo um café sem açúcar.

                                              (...)
Debruçado sobre meu diário noturno, registrando impressões e 
transpirando sentimentos que me nauseiam; meus sonhos turvos, 
obscuros cheios de seres tétricos, abstêmios e soturnos, que são a-
penas reflexos confusos e distorções e parábolas metafóricas do 
meu cotidiano doentio e vicioso e um tanto quanto vazio. O perigo 
já não mora ao lado e esse é só um motivo a mais pra não dormir 
hoje, já que minha tosse com pigarro rompe o silêncio e profana 
a quietude da casa onde todos dormem cheios de cansaço en-

quanto acordado eu me canso, tusso e rastejo noite adentro 
à procura de respostas e cigarros, folhas em branco e 

espaço.  Fôlego. Deve haver algum em meio ao 
meu catarro, mas não sai. Como uma espe-

rança verde e equilibrista: resiste.

Três gerações
      sentadas à mesa.
               O tempo e suas
                        consequências.



Viver, além de tudo é uma Arte.
Em meio a canastrões, qualquer um é Al 
P a c i n o .
Eu gosto mesmo é do improviso, criação. 
Não me agrada ser marionete. Cortei as 
c o r d a s .
Nesse teatro decadente, passei à 
e s p e c t a d o r .
Voyeurismo explicito mesmo. Nada mais.
Antes fosse ficção ou fantasia essa tal 
d e c a d ê n c i a .
Antes fosse só viagem de cola, toda essa 
r e p e t i ç ã o .
Colecionar vícios é brincadeira de mau 
g o s t o .
Não ter nenhum é mentir pra si mesmo.
Saber  e sco lhe r  é  uma  v i r tude .
Viver além de tudo é um risco.
Enxergar além da cortina de fumaça, 
b u s c a r  o  m e l h o r  â n g u l o .
Não aderir a conformismos, não ceder a 
p r e s s õ e s .
Autocontrole é uma das chaves mestras.
Carisma é portas abertas, e amor é linha 
t ê n u e .
P e n s o  m u i t o . . . P e n s o  a l t o .
Por vezes me perco. Me acho 

imaginando dias mais calmos...
Mas quem aqui tem paz de 

espírito?



O  Sinal

    Desconcertante.
   Débora atravessava a rua com seus passos largos e despreocupados e com aquele 
olhar de quem sabe onde quer chegar, e como se não fosse o bastante, o fazia com 
graça, com um balanço natural, que faria Vinícius reinventar a bossa nova e querer se 
casar pela décima vez.
Seu vestido branco, de alcinhas, tinha sua parte mais próxima ao chão na altura de 
suas coxas muito bem delineadas, e a cada passo, acariciava-lhe a pele com inocência 
e suavidade, ao mesmo tempo em que criava as mais pecaminosas expectativas, e ela 
seguia impassível aos olhares, sentia apenas o vento lhe tocar o rosto provocando 
agradáveis sensações e pensamentos que lhe causavam um leve e despretensioso 
sorriso, mas que seria o suficiente pra fazer seu coração disparar, e quando ela 
passasse, talvez ele quisesse parar uns segundos, mas não importa, agora ela alcança 
a calçada e os carros passam no sinal 
que está verde, porém nota-se pouca 
vontade de prosseguir nos veículos, 
que passam lentos ao seu lado.
Um jovem põe a cabeça pra fora e 
pensa ter visto Afrodite em pessoa.
Um motorista esquece a presença da 
esposa e ganha um olho roxo.
O sinal muda para amarelo.
Débora segue tranquila, ajeita as 
tiras da sandália, mais linda a cada 
p a s s o .
Um motoboy passa rente a calçada, 
o vento revela a visão do Paraíso e 
ele se cega, o sinal fica vermelho, ela 
olha, ele se choca em um carro e voa 
torpe, depois cai num baque surdo 
no cruzamento onde os carros 
derrapam e se engavetam uns aos 
outros, ela segue, entra em um 
ô n i b u s  e  d e s a p a r e c e .
Débora já havia partido uns 
corações sem querer, agora tinha 
umas costelas, tíbias e automotores 
no currículo.



O Voo

Sentiu seu cheiro doce de longe.
Saltou em direção a avenida, desviou-se de pessoas apressadas,

Ziguezagueou entre os carros, esbarrou nas brasas de cigarro 
enquanto ainda não podia vê-la, só senti-la, seguia pelas 

esquinas,
Um rasante à direita, mas agora outros cheiros 

misturavam-se e confundiam-no, tivera que conter-se 
para não perder o rumo, resistiu a máquina de 

sorvetes que pingava suculenta, sabia que era doce, 
mas também sabia que não era a única, e foi em 

frente, esquivando-se como podia do obstáculos 
impostos pelo caminho, seu instinto tão certo 
como a mais feliz das previsões o indicava o 

caminho correto.
Ao vê-la pela primeira vez, pôde reconhece-la 

como a única. O motivo de ter deixado tudo 
parar trás, a razão de ter contrariado sua 
natureza, estava ali, a alguns metros de 

distância. Agora não havia porquês, apenas seu 
cheiro, doce, doce de morrer, e o calor que 

parecia aumentar a medida que se aproximava; e 
ela, como se captasse, como se sentisse seu desejo 

impetuoso, transcendental, parou no ponto de ônibus 
e deslizou sua mão pela nuca desnuda sentindo a 
umidade de sua pele, tirando o excesso de suor, ele 
agora bem perto pôde vislumbrar o escarlate de suas 

unhas, que de certa forma foi o sinal de que ela o aguardava, 
estava pronta para recebê-lo.

Inebriado por aquele cheiro inexplicável, que representava o mais 
próximo que poderia chegar do amor, pousou na gola de sua camisa listrada e 

sentiu vontade de morrer.
Melissa sentiu a picada e passou a mão novamente pelo pescoço, recolhendo o 

inseto que contorceu-se na palma de sua mão, "combina comigo", pensou ao notar 
as listras pretas e amarelas do moribundo.

De alguma forma, ele pôde entendê-la, também quando sentenciou "pena que vai 
morrer", desfecho que ele próprio já desconfiava, mas já não importava, havia 

deixado sua marca, fora seu primeiro, ela seria sua única.
Então, num último esforço, bateu asas e tocou seus lábios, doces, doces, e numa 

queda livre caiu, quicou na guia quente e morreu feliz na poça suja, suja.

*Para Mel, 
                Com amor, tio Má.



Trago horas e sopro minutos.
Eu tento o Bem e enxergam o Mal ou pior.
Quando digo a verdade ouvem mentiras. Interpretação é realmente pra poucos, o 
que vejo está deturpado, e no mínimo, digerido e vomitado. O absurdo. O luxo e 
o lixo tenuemente paralelos. O precipício, cannyon vazio e o poço cristalino, 
verde de tão transparente, translúcido.
Alucinógeno.
Samsara nauseante às 5:00 da madrugada prolongada até o Nirvana das 8 e tal, 

revezando abstinência e recaída e ascensão e tudo isso separado por 
longos tragos de segundos, soprando horas. Que horas?

Já passou, mas falta pouco agora, algo sempre acontece 
nesse meio tempo o microcosmos dos veículos 

coletivos me distraem. Amigos descartáveis, flertes 
secretos e silenciosos. O kama-sutra e suas 

variantes num olhar apenas, numa fração. E 
na próxima estação, sempre há algo inédito. 

Imerso, podia sentir a benzedrina nas veias 
dele encharcando as páginas.

Minhas pernas inquietas numa espécie 
de Parkinson, meus olhos de scanner.
Centenas de letras por segundo e 
minha periférica notava o olhar 
curioso da moça ao lado. E quando 
vejo eu tenho que correr de novo e 
saltar à tempo de ver o cobrador me 
dar um tchau, então me sento, saco 
um Lucky e acendo e penso sobre 
tudo isso que transborda dessas 
folhinhas de rascunho 
caprichosamente fatiadas e 

posicionadas sobre minha mesa pra 
não me deixar esquecer que sou uma 

pecinha que se movimenta debilmente 
sobre um tabuleiro. E que se não ficar 

atento, surge outra peça talvez mais 
estúpida e me chuta pra fora desse jogo de 

merda e eu.
Eu acho engraçado, porque acabou o papel e 

tem muita coisa a ser observada do lado de fora da 
janela.

Ou não.

Engrenagens



Acorda febril
No banheiro vislumbra o reflexo abatido, doentio

Ruidoso, respira
As narinas entupidas, a coriza

Escarra na pia o verde fluorescente, vindo das profundezas cinza-escuro da 
parede de seus pulmões, e naquele momento

um pedaço da sua alma escorreu pelos encanamentos
e perdeu-se pra sempre nos esgotos.

Tossiu dezessete vezes em cinco minutos, enquanto se vestia
então saiu na rua ainda vazia

apenas o som de seus passos e do seu muco
que revolvia
e revolvia,

revolvia. Seguiu. Ele, os pulmões carregados, o dia.
Sua alma com um ou dois pedaços a menos, silenciosa

reluzia
Lá no fundo.

Reluzia.
.......
......
.....
....
...
..
.



(…)
A constituição frágil, as olheiras, os
precoces fios brancos, o cansaço, as
mudanças.
Certamente não era o mesmo. Nada
havia permanecido, exceto talvez o
descaso.
Os dois lados da moeda, fundidos. As
veias saltadas, pulsando, pulsando,
pedindo. Mendigando doses esporádicas
de vida; A boca seca, sem saliva, sem
sabor, e ao redor...ao redor parecia haver
tudo, mas não havia significado.
Bizarro e monótono e bucólico como
um filme iraniano, mudo.
Um fluxo contínuo, passos
desinteressados arrastando-se por
sequências imensamente longas de
cenas sem sentido e toscamente
 ordenadas pra serem assim, pra sempre
   ou quase, sem clímax.
     Créditos indecifráveis e tristes e fim.

                                                (…)



      Vícios são como aqueles pesadelos terrivelmente recorrentes que te atacam no   
meio da noite aproveitando-se da vulnerabilidade do sono e da mística da 
escuridão.
Eu havia me livrado do meu, me mudado para uma vizinhança pacata. Com o 
                          dinheiro que tinha pude alugar uma pequena casa, que usava para
                             dormir durante o dia, enquanto ocupava- me com minhas
                             leituras pela madrugada afora. Quase nunca saía, tudo parecia
                             correr muito bem.
                             Até que, em um fim de tarde do inverno passado as coisas 
                             começaram a mudar. Havia acabado de acordar, posto a água do 
                             café para ferver e fui barbear-me. Com o rosto coberto de 
                                espuma, apreciava a quinta de Ludwig Van Beethoven no 
                             radinho enquanto retirava a navalha afiadíssima do estojo e 
                             iniciava a primeira passada, quando soou alto e claro no meu    
                         banheiro um som tuberculoso de tosses consecutivas, uma crise
                         infernal de pulmões desesperados que se revolviam como se
                             quisessem ser cuspidos, como se quisessem um pouco de ar 
                              fresco.
                                                Aquilo perturbou-me, e a tensão cresceu quando
                                           olhei no espelho e ele olhou-me com aquele olhar de 
                                                    quem sabia o que eu estava pensando, olhar 
                                                 que não via há algum tempo, enquanto um fiapo de  
                                        sangue brotava em meio à espuma.
                                     Abri o armário, tentando esquivar o espelho, enxuguei o 
                                    rosto, dispensei a água fervente na pia, vesti-me e saí.
                                    Passei a noite em um prostíbulo, em meio aos gemidos das 
                                       putas e ao brilho esmeralda do absinto, e absorto, percebi 
                                     (lembrei?) que as cores e os sons que excitavam-me eram 
                                    outros...
                                  Pela manhã, ia aproximando-me de casa, quando o vi, velho, 
                                   caquético, sentado em frente o portão de sua casa, as mãos 
                                  trêmulas em espasmos dignos de Parkinson, uma delas
                                  levava um lenço até a boca e impedia que escarrasse nos
                                 transeuntes e abafava aquele som horrendo; cada vez que
                                 tossia, parecia que seus orgãos internos trocavam de lugar. A
                                  visão embrulhou-me o estômago e a claridade era demais 
                                 Cheguei em casa, vomitei, depois um longo banho e cama.
                                   Acordei já era noite, provavelmente a mais fria do ano.
                                  Preparei algo para comer e tomei um cálice de vinho. Peguei 
                                  Dostoiévski na estante, e foi bater o olho nas páginas e  
                                     recomeçou o terror e já não tentei mais conter meu ímpeto, 
                                  agora vejo,  Matheus estava correto: Quando o espírito 
                                imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando 
                                Repouso, porém não encontra. Não encontra.



Arrumei minhas coisas, separei as ferramentas, guardei na mala, saí e fui direto 
na direção da casa do ancião. Foi fácil, o portão estava destrancado, sabia que seu 
quarto era nos fundos. Abri a porta do quarto, ele olhou-me com olhos de terror, 
esbugalhados, e o susto potencializou sua crise, coff, coof, blearghh, mandei
que se calasse, ele murmurava e tossia, eu abri minha mala e peguei minha
Bíblia e minha navalha, me joguei em cima dele apoiando meus joelhos
no seu tronco sobre a cama, enquanto recitava as últimas palavras que
aquele maldito enfermo ouviria antes de se juntar ao Senhor: (...)
"põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos,
seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada para
enlaçar o pobre: Apanha-o, e na sua rede o enleia. Abaixa-se e
rasteja; em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele, no
seu íntimo: Deus se esqueceu, virou seu rosto e não verá
isso nunca".
Cortei-lhe a garganta, o som derradeiro, já não parecia
uma tosse. Abri-lhe o tórax, extirpei os pulmões
negros dos quais escorria uma espécie de suco, fedia
a nicotina, pendurei-os no varal, e enquanto
observava seus movimentos ao vento, recitei o
Salmo 26:6*.
Fui direto à estação de trem, partiria para o
Leste. Comprei um maço de cigarros e um
café; voltei a ser quem eu era, e
inexplicavelmente, sentia-me feliz
com isso.

*Lavo as mãos na inocência, e
assim, andarei, Senhor, ao
redor do teu altar.

Matheus
13:43



Equinócio

Qual sera o peso desses sentimentos que  me pressionam pra sair
Que não se aguentam dentro de mim
Que me apertam a garganta como grito preso
Que partem do misto de impotência
Vontade imobilizada que acaba em automenosprezo
O que de fato então mereço?
Se não me sinto leve, nem muito livre
Apenas solto.
Se me sinto menos
Como posso ser mais?
Que variável estranha e insensata
Nos mantém distantes
Desprotegidos e fora
De nosso próprio alcance
Em pleno equinócio
Já não me importam as horas
Se sem o que me falta
São todas corroídas pelo ócio
São rascunhos toscos que sempre jogo fora.
Agora eu ando contra o vento
Enquanto as folhas morrem
As crianças correm inocentes
Enquanto as flores morrem
E os velhos dormem tementes
O vento desolado sopra versos pra mim
Como se fossem sementes férteis
Como se isso não fosse ter fim.



Eu sou a inquietude da alma. O poeta notívago.
Amante das palavras, ao dizê-las canto para o 

Mundo, e ao ouvi-las danço sobre o Universo.
Eu sou a boemia. Brindo a vida morrendo todos os dias.
Saúdo a Morte renascendo. Fênix do cotidiano.
Eu sou o livre-pensador, cidadão do mundo sem passaporte.
Tenho asas, mas não posso voar. Ainda.
Enquanto isso, caminho.
Passional, pois sem paixão tudo é sem sentido, nada vinga.
Eu sou o Amor, porque não há explicação.
Sou o bom garoto e o mau exemplo, eu sou a contradição.
Emocional sem perder a razão, eu sou a vontade, a apatia, o 
descaso ou o tesão, depende do dia.
Eu sou o fácil de gostar e o difícil de entender, eu sou o 
risco, e quem opta é você.
Eu sou a rima ingênua.
O verso subversivo. Subliminar.
Eu sou o Morrison, Curtis, Raul, Janis, Kurt, Renato, 
Cássia, Cazuza. Eu sou o Marcos, sou o Vinícius, eu sou a 
fraude, Sou os Vícios.

Eu sou só mais um.

In
Definições



Prazo de
 Validadeé nítido o desespero implícito.

sarcasmo e ironia não funcionam tão bem como válvula de escape,
soa meio deprimente.

vejo estrelas decadentes. sem brilho, mergulham em direção ao vazio.
geração cafeína, nicotina. sintética-alucinada.

corações arritmados, mentes vazias e olhos estalados.
cirrose hepática de um sistema que clama por um transplante.

um câncer nos pulmões do planeta.
enquanto todos preocupam-se apenas

em ouvir o som da própria voz, eu só queria uma boa conversa.
O que posso dizer...

 - DESPERDÍCIO ! DESPERDÍCIO ! tempo, dinheiro, ideias, potenciais.
todos minguando às sombras do ócio.

cansado dessa patifaria egoísta e doentia.
eu vou rasgar meus rótulos e distribuir meu melhor 

antes que meu prazo de validade expire.

(sem ironia)



O vento e a chuva haviam derrubado flores roxas das árvores, espalhando 
pelo ar um leve aroma de funeral.

Esperava alguma coisa, mas não lembrava exatamente o quê.
Resolveu refrescar a memória (?) no bar do estacionamento em 

frente. No balcão, a mesma tia de sempre.
     - Hey Lou, veio cedo hoje. Belas olheiras. Tem cigarro?

     - Claro Tia, pega aí. Disse colocando o maço sobre o 
balcão.
     - Me faz uma dose. Algo bom pra cabeça, preciso 
lembrar de alguma coisa que não podia esquecer.
     - Bom pra cabeça? Ok. Encheu um copo com uma 
daquelas bebidas afrodisíacas. Pôs no balcão.
     - Rá rá rá. Muito engraçado, tia, seu senso de humor tá 
cada vez mais doentio. Virou a dose. Sacou um cigarro e 
acendeu. A tia lavava um copo na pia, sorriso sacana no 
rosto.

     - Nada, Lou ?
Tragou fundo, franzindo o cenho, fingindo irritação. Rolava 

Doors no velho rádio.
     - Tia, tá na hora de você parar de fumar aquelas 

malditas...NOSSA! Lembrei! Tia, você é foda! Ela riu. - Receita 
de família, Lou. NUNCA falha, rsrs. Ele abriu a carteira, Tia disse 

que era por conta. -“Questão de Saúde Pública”.
      - Te amo, tia! Até!

     - Domani, Lou. Domani.
Saiu correndo, alguém o esperava ansiosamente, do outro lado da cidade.



Uma questão
de tempoEu tenho milhares de pensamentos por segundo

Nas mais diversas direções

E tenho olhos que transpassam tudo, leem tudo e todos ao mínimo contato

Eu tenho um sorriso fácil pra quem quiser, e tenho abraços se precisar

Eu tenho ouvidos que de tão seletivos soam preguiçosos

Eu tenho uma garota que encaixa feito Lego nos meus braços, ou melhor

Eu tenho mais vontades que possibilidades, e eu tenho apetite

E costelas salientes

Eu tenho muitas palavras e pouco espaço

O que eu não tenho...

É só uma questão de tempo.



A cama estava plenamente arrumada, como poucas vezes 
estivera, e em seu centro havia uma caixinha de madeira nobre, 
herança de família, e ao lado uma folha de papel com alguns 
garranchos que pretendiam justificar o injustificável; era só 
mais uma repetição do que mais fizera durante toda vida: 
desculpar-se.
Entrou no quarto com seu terno largo e sapatos lustradíssimos, 
carregava em suas mãos um saco de pão com duas aberturas 
para os olhos, sentou-se com seus 48 quilos na beirada da cama 
e não olhou para o espelho à sua frente antes de vestir o saco e 
se ajeitar de modo à acomodar suas hemorroidas no colchão. 
Agora sim, olhou e viu à si mesmo, a cabeça em forma de saco, 
os olhos verdes sem brilho, trincados, o terno sobrando sobre 
seus ossos e as mãos muito brancas e magras que foram 
trêmulas em direção ao papel, lembrava muito um títere tosco 
de algum teatro de bonecos esquecido, mas não haviam cordas, 
não havia ninguém no controle.
Releu as 36 palavras que usara pra dizer o quanto estava 
cansado e fodido demais para tentar qualquer outra coisa que 
sabia, não daria certo. Isso feito, o homem com a cabeça de 
saco pegou sua caixinha e a colocou em seu colo, enquanto 
repassava sua vida em pensamento. Seus momentos-chave, as 
oportunidades que tivera de ser feliz e que escorreram por entre 
seus dedos ou bateram em sua porta enquanto dormia. Pensou 
nas três mulheres de sua vida e apesar de todas terem-no 
abandonado, sentiu-se ainda um cara de sorte por alguns 
segundos. Poderia ter sido melhor? Por que não foi? Já não 
importa.
Pensou nos filhos que nunca teria, na árvore que não plantou e 
nos livros que jamais seriam publicados, nos retratos que não 
colaria na parede e na Europa distante, com suas ruas e cafés e 
francesinhas que jamais provaria, e na aposta que perderia por 
não passar dos 27. Pensou que se pudesse voltar aos 20 faria 
tudo diferente.
Então abriu a caixa e sacou o calibre 38 de dentro, apontou 
para seu reflexo patético no espelho, fingindo atirar com uma 
onomatopeia tipo bang!, depois apontou na direção da têmpora 
direita enquanto pensava na sujeira que faria.
Então, antes de pintar as paredes de vermelho-sangue, 
acrescentou um post-scriptum no bilhete onde pedia à Maria, a 
faxineira, que o perdoasse.
O garoto acordou assustado e tremendo, atrasado para o 
colégio, calçou rápido o tênis e foi correndo comprar pão.



Ontem a Rita chegou em casa às 3:00 da manhã, de vestidinho, carregando os 
sapatos, a boca vermelha de algum vinho barato. Quando me viu ali sentado no sofá, 
fez um esforço para parecer surpresa, mas no segundo seguinte já me olhava com 
olhos de tédio.
Eu disse, “Rita, onde você estava?” e la disse, “Você sabe onde eu estava”, e eu disse, 
“Não, eu não sei”, mas no fundo eu já sabia, mesmo assim insisti, “Rita, o que 
aconteceu com você?”
Nessa hora eu puder ver cintilar em seu olhar, fagulhas de chamas negras do inferno, 
e logo ela veio e se sentou à minha frente na poltrona. Olhou-me com olhos de 
iceberg. Gélidos, indestrutíveis. Desatou à falar: “O quê aconteceu comigo, Chico? 
O que aconteceu, foi que depois de cinco anos eu tive um orgasmo de verdade”. 
Notei de novo aquele brilho nos olhos dela, a mesma luz de luxúria de quando 
éramos apenas dois jovens apaixonados e cheios de apetite sexual incontrolável; não 
consegui dizer palavra, ela seguiu, “Isso mesmo, não adianta me olhar com essa cara. 
Eu venho me segurando todos esses anos, te fui fiel toda a vida, eu te fiz homem, fui 
tua musa, teu porto seguro, te dei filhos. E você? Você só me usou, sorveu dos meus 
seios toda tua literatura, tirou três livros da minha boceta, fez fama e dinheiro, mas e 
agora? Não consegue mais nem ficar de pau duro”.
Nauseado, talvez pelo cheiro de conhaque que saía da boca dela, meus olhos só 
conseguiam acompanhar o movimento dos seus lábios que se moviam cheios de 
fúria, e lançavam perdigotos na minha cara.

Continuou, “Fala a verdade, eu não te inspiro mais, 
não é? Você não escreve uma linha há mais de 

ano, nunca mais me recitou versos ao pé do 
ouvido e só me trata com carinho pra 

me lembrar de trazer tua cervejinha, 
quer que eu faça o quê? Porque 

você não despede a Maria, e me 
registra como doméstica? 

Você deve ter outra,  
p r o v a v e l m e n t e  u m a  
ninfeta de dezesseis anos 
que se masturba lendo teus 

contos. Não me julgue, 
Chico, a culpa é toda tua. Eu 

precisava me sentir mulher de novo, 
precisava que me comessem com força, 

puxando meus cabelos, me dizendo 
sacanagens e essas coisas que você já não 
faz....”



Ela baixou o tom de voz, e agora falava com certa amargura, “Você 
acha que eu me senti bem? Na hora até gostei, mas quando terminou 

eu me senti estranha, me senti uma puta, e pra arrebatar, o cara 
com quem saí me perguntou, “Você é a mulher do Chico, não 

é? Adoro o que ele escreve...”
“Ainda teve a cara de me pedir pra recitar um poema teu. 

Você é minha maldição, Chico. Te odeio muito por te 
amar assim”. 
Se levantou, dizendo que estava cansada, foi para o 
quarto e dormiu. Fiquei na sala, travado, até pegar no 
sono. Quando acordei, ela já tinha saído. Deixou um 
bilhete, dizendo que precisava de um tempo pra 
pensar, o que me forçou a pensar também.
Me desculpe encher seus ouvidos com minhas 
mazelas, meu amigo, mas eu precisava falar com 
alguém. O vazio que ela deixou quando saiu, me 
preenche e perturba. O silêncio dessa casa sem ela, 
grita nos meus ouvidos. A lembrança de sua 
imagem agora me inspira. Sua traição me despertou 
novamente o medo de perdê-la.

Eu amo a Rita.



(Paranoid)

Alicego, get away the mind control

follow the white rabbit and get into the hole

find a safe place to go

they want your blood

your money

your soul

escape if you can

The enemy is unknown.



GangesFaço questão de ouvir tudo que quiseres me dizer
Pra quando você simplesmente não fizer questão de falar

Eu ter algo guardado pra lembrar
Lembrar que o que tenho a fazer é...

Relevar, esquecer

E enquanto eu mascaro tudo que queria mostrar
Vou lhe pedir que me mostre tudo aquilo
Que por motivos alheios a nós ficou no escuro
Oculto, trancado

Sem ar, sem ar.

Como um yoguin, lavaria meus órgãos no Ganges
Poliria meus olhos até não restar nenhuma névoa

Voltaria leve, limpo e com paz de espírito
Andaria sem cansaço quilômetros, léguas

Chegaria inspirando luz e expirando trevas.

E talvez já não me reconhecessem aqui
Em minha nova pele sem rachaduras
Sem cicatrizes ou queimaduras e em
Meus novos versos sem rasuras

Explicaria o inverso dessas estruturas.

Não para confundir
Não para desinformar
Eu o faria para dizer que é preciso morrer
Que é extremamente necessário se libertar

Que é hora de renascer, querida
Reinventar.



Heroína
Cabeça apoiada na parede. De sua cama fitou o breu à 
sua frente, acompanhando a fumaça que transpassava 
a escuridão até chocar-se dispersa com o fiapo de luz 
débil e amarelado deixado pela porta entreaberta. Um 
pequeno trago. Chega.
Apagou o cigarro e tentou imaginar que horas eram, 
mas na realidade não fazia diferença, era apenas mais 
uma daquelas noites onde não havia ninguém por 
perto. Podia ouvir o barulho que fazia quando um 
mosquito insistia em dar cabeçadas na lâmpada. 
TzzzTuk, TzzzTuk, TzzzTuk...

Caralho, disse pra si mesmo colocando os pés 
descalços no chão.

O quarto cheirava a cigarros e cirrose. 
Umas infiltrações, mofo. Porra e 

incenso de canela. Náusea.
Banheiro. Caminhou sonolento 
pelo corredor estreito. Uma planta 
agonizante, chapada e quieta no 
canto da porta. Abriu.
Paralisado, coçou a cabeça. Era 

linda e pálida. Ruiva, seminua. E 
tinha uma seringa pendurada no 

antebraço, cabelo úmido e olheiras que 
pareciam buracos negros. Fechou a porta, 

olhou pra planta. Água.
Foi à cozinha, armário, jarro. Água, quarto, corredor, 
porta, parou.
Planta. Não dessa vez. Abriu, despejou. Hey acorda. 
Nada. Acorda! Nada. Pulso. Pulsa. Sentou-se ao seu 
lado no chão molhado e pôs sua cabeça sobre seu colo. 
Reticências.
Aquilo o assustava, mas estranhamente sentia-se 
melhor. Não se lembrava de como ela fora parar ali, 
mas não estava mais sozinho. Adormeceu abraçado a 
ela, sentindo-se completo e protegido. Encontrara o 
amor de sua vida, morrendo no seu banheiro, e só se 
deu conta que era real quando encontrou sua carteira 
vazia na manhã seguinte, a planta tomando sol na 
janela.

*Ler ao som de...Heroin, haha, Velvet Underground.



Lírios
Num dos melhores lugares do Mundo

Sentindo a pior das sensações
Perto de tudo e longe de todos

Tão alto e tão fundo

Veja só, são lírios
O vasto campo de concreto e aço e antenas

Envolto na árida umidade de nuvens cheias de metais pesados
Tudo bem cinza, sombreado
Nas sombras a anti-vida, o isolamento, o cenário desolado

Tem uma rosa nos espinhos e
Esse jardim é um arsenal, e essa gente é agrotóxica
E todos são nocivos e passivos e lascivos e banais
Hoje nada me inspira, nada, nada mais.

Veja, são apenas lírios.



Enquanto
Chove...

Enquanto observo as gotas finas que caem, penso 
no tempo que não aproveitamos, e tudo tão úmido 

agora, escorrem gotas insistentes.
Entre poças d'água e rostos repetidos, falta um.

O tempo não pensa e não se culpa por nada, 
simplesmente passa.

Eu passo, e não te vejo passar.
E chove...



IncondicionalCarta#2

Os dias têm sido longos.
Longas buscas de sentido, uma longa espera pelo giro dos ponteiros, mesmo não 
sabendo qual será a hora certa. Só sei que não deve demorar, mas as vezes me 

pego duvidando e são essas as idéias que tento afastar em silêncio. Não 
ouso dizer meus receios em voz alta, ou baixa, à ninguém. Confiam 

coisas à mim e procuram-me em busca de conforto, mas percebi 
que raramente faço o mesmo. Tão aberto e tão fechado. 

Ambíguo como cada lembrança tua. Doce como uma 
briguinha de mentira e amargo como o mofo das 

palavras não ditas.
Mas te garanto que aquilo, que espero eu, tenhas 

notado cintilar nos meus olhos enquanto esteve 
perto o bastante, ainda vive e é incondicional, 

alheio as minhas incertezas e a todo o resto. A 
você não consigo me manter impassível, 
intocado. E quando você sorri dizendo pra 
eu me cuidar, soa como um lamento e 
quando eu digo que irei, soa como uma 
grande mentira. Parece que nos roubaram 
algo no caminho. Gostava das coisas 
como eram, como éramos.
É, os dias têm sido longos, e mesmo sem 
querer, me pego esperando algo bom de 
você.

                                   com amor, do seu.



Era uma noite de sexta-feira, Ela havia saído de casa apressada, à procura de algo ou 
alguém, não sabia ao certo, andava tão confusa ultimamente. Sabia apenas que 
precisava dissipar aquela nuvem obscura de dúvidas e vontades que pairava sobre sua 
cabeça, e enquanto pensava sobre essas coisas Ele apareceu pedindo fogo, Ela 
ofereceu seu isqueiro e Ele o agarrou um pouco trêmulo e acendeu um cigarro 
enquanto Ela o observava estudando sua expressão que parecia entediada e 
levemente desesperada também.

Ele sentou-se em frente a uma loja fechada e recostou-se na porta de ferro 
displicentemente, devolveu o isqueiro e balbuciou um "obrigado" quase inaudível. 
Ela sentou-se ao seu lado, Ele não pareceu surpreso, "deve estar perdida também", 
pensou, e enquanto Ela começava a puxar assunto, seu olhar a transpassava e a todo o 
resto, não que procurasse de fato algo, ou alguém, mas Ela seguia lhe falando sobre 
pessoas que Ele nem conhecia, então começou a contagem regressiva que sempre 
fazia, "depois desse cigarro eu vou embora", pensou, ignorando que era o terceiro 
cigarro que fumava com esse intuito.

Na verdade, Ela havia ensaiado coisas para dizer a Ele quando houvesse coragem e 
oportunidade, e Ela contava apenas com o segundo fator e não estava seguindo o 
script, estava perdendo a mão da cena; Ele ouvia o que Ela dizia, às vezes respondia 
com monossílabas ou meio evasivo, tragando o cigarro e soprando fumaça na brasa, 
que a essa hora alcançava o filtro.

Quando Ele deu o último trago, Ela sabia que o próximo passo seria Ele ir embora, 
mas antes que Ele jogasse fora seu cigarro, Ela sacou um e segurou a mão dele, 
deslizando até seus dedos, pegou a bituca ainda viva e a encostou na ponta do cigarro 
apagado, acendendo-o em um trago longo, soprou a fumaça na direção do rosto dele, 
por querer.

Ela



Ele abanou o ar e franzindo o cenho, perguntou meio irritado, "você quer me beijar, 
ou só me matar mais rápido mesmo?", Ela riu e passou à Ele o cigarro, "só queria um 
trago!" disse Ela, com a sensação de ter acertado no alvo.

Agora Ela reclamava de algum professor, e Ele parecia agora mais interessado, se 
não no assunto, talvez nas poses coreografadas que Ela usava sem dó; mexia no 
cabelo e sorria bonito e depois mexia nos botões da blusinha, como se dissesse "olhe 
pros meu peitos, não são lindos?", e bem, na realidade eram, então Ele resolveu adiar 
sua partida mais alguns cigarros.

Ele não estava elétrico como costumava ser, mas mantinha aquele charme sombrio, 
com olhos de mistério que deixavam a todos em suspense esperando sua próxima 
frase que nunca era óbvia, e podia ser profunda, naquele seu jeito de disfarçar 
melancolia com sarcasmo, ou simples e terrívelmente engraçada, nunca se sabia, e 
Ela sabia apenas que queria toda sua atenção para si, até que não lhe restasse 
escapatória a não ser para o lado dela.

Ele estava vulnerável. O amor de sua vida havia deixado claro, "não podiam ficar 
juntos", e depois de lhe pedir que "se cuidasse", simplesmente sumiu numa noite de 
lua cheia, deixando-o desolado e perplexo, seus sentidos abandonando-o, tornando-o 
cego, surdo, mudo e insensível; lembrou-se, naquela noite alguém tirou o chão 
debaixo de seus pés, atirando-o fundo nas trevas patéticas do desamor e do abandono, 
naquela noite tristemente linda.

Despertou do devaneio sorumbático notando a presença de outra garota, que insistia 
para que Ela a acompanhasse a algum lugar, Ela somente olhava a amiga que não a 
ouvia gritando por dentro "não! não!", então olhou para Ele, que fingia estar distraído 
e voltou a olhar para a amiga que se conformou e foi sozinha, depois de pedir que a 
esperasse voltar.

E



Ele

Essa foi a deixa para que Ele jogasse fora seu cigarro como se jogasse seu passado 
recente e infeliz junto, então olhando-a decidido, perguntou já de pé "é agora que a 
gente some, ou você só vai me desejar boa noite?", e Ela agora tinha uma expressão 
de surpresa e alegria reais, e depois de um instante de dúvida Ela disse "pra onde?", e 
Ele reagiu lhe dando a mão para que se levantasse, e dizendo que sabia de um lugar.
Andaram rápido e subiram uma rua, afastando-se do centro da cidade, Ele a puxou 
pelo braço para dentro de uma espécie de construção abandonada, onde alcançaram 
uma varanda grande no alto, estava apropriadamente escuro, Ela estava excitada e 
seu coração bateu forte como nunca quando Ele a encostou na parede e beijou-a 
frenéticamente os lábios, depois percorrendo seu pescoço e nuca, ao mesmo tempo 
em que abria sua blusa e acariciava-lhe os seios e tudo era êxtase e os dois ousavam e 
improvisavam movimentos e entrelaçavam-se cheios de ânsia, e logo estavam no 
chão sob um teto magnífico de estrelas, num frenesi de mãos e línguas, palavras 
soltas e unhas...

Ele rolou e logo estava por cima dela, beijou-lhe a barriga lisa, deslizando para baixo, 
alcançou e abriu-lhe o botão de seu jeans com os dentes, e quando tateou e encontrou 
o zíper, sentiu a mão dela sobre a sua e a olhou nos olhos para saber o que havia de 
errado.

Ela tinha um olhar entorpecido e quase suplicante, mas olhava-o com vontade 
quando disse "você só precisa dizer duas palavras", e sustentou aquele olhar de 
expectativa enquanto esperava uma resposta que pairava naquele ar na forma de 
silêncio absurdo e terrível.

Ele a olhou como se não houvesse entendido direito, e naquelas frações de segundos 
seguintes, Ele pensou em simplesmente mentir e aproveitar o momento, talvez fosse 
o que Ela queria que Ele fizesse; dissesse o que Ela queria ouvir, mas isso significava 
arcar com o peso daquelas palavras depois. Pensou também em algo enormemente 
cretino pra dizer em duas palavras, algo que faria Bukowski corar, mas também não 
disse.

Ela o fitava, e por um instante pareceu que Ele iria sorrir e dizer, mas o que parecia um 
sorriso de canto, retorceu-se e transmutou-se em algo que parecia confusão, depois 
desapontamento. Ele se levantou, acendeu um cigarro e olhou para as luzes da 
cidade, Ela encostou a cabeça no chão e apertou os olhos com as mãos, sentindo-se 
estranha.

Ele apagou o cigarro na metade e disse que tinha de ir embora. Ela disse "eu 
também", com a voz meio que falhando.

Desceram juntos e foram para lados contrários.

Ela chegou em casa, tomou um banho, chorou e dormiu convencida de que Ele valia a 
pena.

Ele chegou e foi direto dormir, decidido a deixar tudo como estava.
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Poeta
Maldito

O poeta maldito já nasce meio inquieto
E no olhar um brilho incerto, brilha
Feito o Sol no céu, que é seu teto de estrelas
Seu mapa, sua trilha

E mesmo que seja desaforo
ou desatino
A ponta da caneta é o mais perto que chega
Das linhas tortas do Destino

Lapida blocos de palavras, pretendidas sólidas
Invocando a beleza das verdades mais sórdidas
Incendeia a casa, pra ver tudo arder em brasa
Buscando rimas mais tórridas

O poeta, maldito, depende de dor pra viver
Seja ela qual for, o importante é doer
O bastante para transcender, de dentro pra fora
Do dedo pra folha, do nunca pro agora

O poeta maldito já nasce inspirado
Viciado
Desprezado
Revoltado
Entusiasmado
Vagabundo
Embriagado
Iluminado

Demasiado, profundo.



Amor, ainda

Aqui, na hora quente da noite
No quase dia, no ofício ingrato de encontrar 

palavras
De decifrá-las

Torná-las menos vazias

Enchê-las de significados
Sentidos alados de inspiração

Alguma emoção
Quem sabe até poesia?

Falar de amor com insistência
Veemência

Então talvez o medo de que ele exista
Supere o temor de sua inexistência

Duvidar talvez seja minha tendência
Sou inquieto, insatisfeito
Eu quero o fruto proibido

O santo cálice, a quintessência

Minha maldição é querer!
Faz-me continuar a crer

Continuar a buscar o que não posso ter
E nem ao menos tocar

E por enquanto
Como que por encanto

Eu digo que espero, te espero
Só não demores...tanto

Meu amor, ainda
Temos, quem sabe, tempo

Mas tudo finda, perde a cor
Ainda, amor.



Sapatos
...
quinta é o quarto, meio dia
                falta um...e meio
 o tempo é foda, não se deixa ludibriar
              só passa, como tem de passar
 eu ouço ansioso
                ocioso
 o seu tictac silencioso
 e eu aqui com vontade de gritar
 trincar essa carapaça yuppie que me sufoca
          e arremessar esses sapatos pela janela
 atingindo em cheio algum filhodaputa muito insatisfeito consigo mesmo
                                                                                            comigo mesmo
calçar meu allstar e sair, acender um Lucky
pegar o primeiro ônibus pro centro, e naquele caos
         me diluir, misturar, sentar na mesa de um bar
pedir uma cerveja e assistir
só assistir, o espetáculo da pressa, com seus atores de gravata
                                                                         até o ultimo ato.
mas o fato, é que não há teatro.
só uma realidade com pouco senso de humor, workaholic
                                                              chato, muito chato.

Arremessando



Asas.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

...

Sinto que preciso recuperar coisas que deixei escapar, ou perdi pelos cantos. Eu me 
roubei durante um longo tempo e me adulterei e cometi toda sorte de pecados contra 
mim mesmo. Uma sequência de pequenos suicídios...eu acho que quase perdi minha 
alma pelo caminho.

No momento eu me sinto intoxicado e abatido e debilitado. Falta aquela leveza, falta 
um pouco de paz de espírito, falta sentido em muita coisa.

Eu não gosto de pensar que tudo isso é uma grande mentira e que todos mentem pra 
todos e acreditam em suas próprias mentiras e ainda podem dormir em paz, porque 
eu não consigo, eu não quero mais!

Já que todos fogem para um lado, que escolham um menos sujo, ou simplesmente se 
afastem, porque eu não preciso de mais lixo pra minha coleção. Pra mim basta, de 
verdade, e encarem como um pedido.

Por que não tentamos minimizar e depois eliminar esses pequenos tumores que não 
param de crescer dentro de nós? Mudar não pode ser tão difícil se você realmente 
quiser.

Já é tarde demais pra ficarmos assim, trancados dentro de nós mesmos, não é?
Me empresta suas asas de papel querida, quem sabe o quão alto podemos ir???



Noir

hoje vai ser um daqueles dias, eu sei que vai

eu sinto que vai, eu sei que eu vou

eu sei quem vai e eles sabem que vou

eu sei como começa e sei como vai terminar

eu sei quem eu vou e

sei quem não vou encontrar

hoje vai ser uma daquelas noites

daquelas

provavelmente linda e estrelada e desvairada

sorridente como uma puta e sedutora como a morte

escura como café, doce no começo

amargo no fim, tipo Campari, 'bitter, baby'

assim...vai ser,

eu sei que vai.



Vivemos em um grande lamaçal.
Seres rastejantes, vermes,

parasitas,
Cancerosos

e simpatizantes.
Viciados e prostitutas.

Seringas e pirulitos.
Fuga e conformismo.
Cada qual  com seus

adeptos e seguidores.
Rebanhos e rebanhos, ovelhas convertidas.
Ao seu lado, centenas e centenas de lobos

 famintos e mendicantes.
Luxúria, miséria e soberba em um contraste

cheio de non-sense, surrealismo.
Coma o pote de mel e mastigue as

abelhas.
Vá para casa, recoste-se e durma.

Ou prefere vagar pelo silêncio
ensurdecedor de madrugadas consecutivas, 

cheias de ofertas prazerosas
de auto-destruição?

Vamos!
Não temos escolhas mesmo!

Escolha ou se deixe 
escolher.

Compre.

Ou venda-se.

A feroz lei da oferta e da
procura, nunca cessa.

Todos andam em círculos  achando
que vão a algum lugar...

Dèja vú constante e recorrente.
Seringas.
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eu persigo quinas pontiagudas, pra ver o quanto vai doer dessa vez

mania um tanto quanto masoquista, eu sei

mas quando vejo, já estou sangrando, de novo, as velhas feridas

que eu coloquei band-aid e deixei

fingindo que não existiam

fingindo que não foi eu quem as fez

fingindo que tudo é perfeito, e eu sou o UNO, aquele

outra vez.

Band-aid



Por Hoje
Descobri que quero a verdade, mesmo que 
doa.

E que quero ouvir tudo, acompanhando cada 
movimento de pupilas, e não mirando meu 
próprio reflexo distorcido nas íris vítreas da 
rotina.

Que prefiro um xingamento sincero, à um dar 
de ombros de mentira.

Prefiro um caminhar sem rumo procurando 
algo, do que esperar até que nada aconteça. Eu 
quero ação, sem me importar com a reação.
Eu quero sua crítica, não o seu perdão.

Eu quero seu amor, seu ódio, sua tristeza, seu 
gozo, suas trevas, sua profundidade e sua 
leveza. Quero seu fígado, sua alma, seus olhos 
e coração. Quero tudo que não posso ter, ando 
perdendo tudo que tinha; de quase tudo que 
fazia questão.

Poderia culpar Jesus, ou dizer que 'O Grande 
Escritor' está perdendo a mão dessa história, 
ou então aguardar algum tipo de salvação, 
mas não. Eu vou pegar a caneta e recomeçar 
sem me preocupar se essa porra vai rimar, se 
vai fazer sentido no final, se vou rasgar, 
amassar, queimar, esquecer ou publicar. 
Mandar se foder, sabe?

O que é, o que é?

Qual a semelhança entre o palhaço do circo
E a garota do Cabaret?

Já amanheceu e ainda procuro respostas na 
minha sala.

No meu silêncio esfumaçado de cigarros e 
café.

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



...Frio
de volta à esse terreno insano e vadio
aridez impessoal e poças d'água recorrentes nos meus 
tênis
encontros ao acaso e por acaso faz frio
em plena rua eu cuspo todo meu descaso sobre tudo 
isso que não quero mais
e mesmo sabendo que não posso voltar atrás ainda 
giro nos meus pés e olho
mas mesmo tudo parecendo estar tão igual, algo ainda 
soa um tanto diferente
desigual, e eu queria que isso fosse apenas uma trip 
surreal, mas tá tão frio aqui
que dessa vez não consigo me enganar e me sentir 
inteiro, inteiramente no contexto, completamente nos 
eixos, pois faltam pequenas grandes peças nessa engrenagem complexa e ao 
mesmo tempo simples, então tudo meio que desanda e tropeça e quase caio nesse 
abismo ridículo e raso e me debato e levanto dum salto olhando pra ver se alguém 
viu eu vendo o que ia acontecer de fato e indo só pra ver se era mesmo, e era, era 
você me vendo e rindo e rindo e perguntando se eu precisava de algo mesmo 
sabendo que eu diria claro, era exatamente isso que eu tava procurando, não, não a 
queda nem a poça nem um cigarro ou um trago de vinho nem erva ou pó ou cola 
ou mulheres fáceis ou dinheiro, era tudo uma questão de você, minha questão, 

uma grande questão sem resposta só suspense só 
frisson de pele ao som de você-sabe-o-quê porquê eu 
não preciso de muito não preciso de outros poucos 
momentos fúteis nada úteis nada nada cara, preciso de 
uma pele branca como a aurora mais linda e com 
estrelas sim estrelas, cruzeiro do sul e tudo, todas elas 
cheias de um certo tato exato que me levam aos seus 
olhos de supernova super quente delirantemente 
quente sua boca mais macia que veludo e doce feito 
mel cara, mas por enquanto é tudo frio, tudo muito 
longe daquele céu.



               A névoa que incinera

             E a poeira que corrói

O sentimento que perturba e a verdade que destrói

          Quebra cabeça deprimente

                        Ilusão anestésica, alívio artificial

  Sinceras mentiras, verdade aparente

                                      Peça por peça, sem pressa

                   Tudo normal

        Repetição cotidiana, de novo e de novo

                     Velhos hábitos diários, seguidos à risca

                  Quem se arrisca a parar, quem se arrisca?

VicissitudesVicissitudesVicissitudes
VicissitudesVicissitudes



Clandestino
Segunda-feira, dia mundial dos cozidos em todo o globo, eu 
acordo a tempo de vê-la caminhando pelo quarto só de calcinha 
e camiseta (ah, o Paraíso!), revirando os armários apressada a 
procura de roupas para sua caminhada matinal, eu não sei de onde 
ela tira tanto pique, e enquanto eu limpo o para-brisa da minha vista ela 
diz que eu tenho que ir, ela tem um tom um pouco seco, está chateada comigo 
por alguma idiotice da noite anterior, então eu pego minhas roupas e me visto 
mecanicamente, a minha cabeça pesa.
O pai dela está na cozinha lendo um jornal ou comendo uma torrada ou qualquer 
coisa do tipo, e ele não pode nem sonhar que existe um clandestino como eu 
dormindo pelado na casa dele – eu ainda tenho amor por essa vida – então ela sai 
na frente, mas no corredor ela se vira e diz um “te amo” ainda ressentido e eu só 
sorrio e digo “também te amo” e ela vai e para na porta da cozinha e puxa 
assunto com o velho dela, é minha deixa, eu deslizo, alcanço o quintal como um 
gato vagabundo, pulo o portão num movimento rápido e caio na rua como se 
nada tivesse acontecido.
Estou seco e trêmulo por um copo d'água. Maldito conhaque, mas agora é tarde, 
o Sol da manhã simplesmente queima minhas retinas, eu paro em uma padaria e 
tomo três copos d'agua e um café. Saio e acendo um cigarro com gosto de 
chorume, dou dois tragos e jogo fora. Ahh.
Continuo minha caminhada, só quero chegar em casa e morrer. Sigo pensando 
nela, naquela pele lisa, nos olhos e seu sorriso, naquelas curvas que Deus 
planejou pra me ver derrapar e perder o controle, garoto esperto, conseguiu. 
Odeio chateá-la, nunca é por mal, mas acaba acontecendo, porque no fundo eu 
sou só mais uma alma perdida nessa existência, e logo agora que eu encontrei 
alguém (re-encontrei?), o medo de que tudo isso vire nada antes que tudo 
aconteça me amortece.
Eu não sou idiota, eu sei que eu sou tudo que ela quer, mas não tenho o que ela 
precisa, ela acha que eu não posso mudar esse meu jeito, a minha forma de ver as 
coisas, de viver a vida de uma maneira despreocupada que soa como a mais pura 
irresponsabilidade aos olhos das pessoas e eu entendo, talvez eu não possa mudar 
isso – tão rápido – e isso meio que deixa as coisas numa corda bamba.
O fato de eu não ter um puto no bolso nem pra uma porra de um sorvete às vezes, 
me rebaixa a categoria dos párias da sociedade, não importa se eu sou um ser 
humano de bom coração ou que eu escreva livros, ou limpe a casa pra minha mãe 
ou os meus planos de rodar o mundo, todos estão completamente céticos e isso é 
tão triste e desolado. Eu chego em casa, tomo café e desmaio. 
Acordo atrasado, tomo um banho de gato, calço meus sapatos e saio correndo pra 
pegar o Ônibus Azul rumo à escola preparatória de homens alados, lá 
aprendemos a tecer asas e alçar voo, à caçar e construir abrigos, muito 
interessante, não era bem o que eu planejava, maspode ser uma maneira de 
retribuir à minha mãe todo o cuidado que ela teve, até porque ela já está ficando



cansada e meu tempo é curto e eu preciso dar um jeito de ajudá-la, então todos os 
dias eu pego o Ônibus, apertado entre as pessoas que tem de sair daqui se 
quiserem alguma sobrevida, já fiz até alguns amigos descartáveis, mas geralmente 
eu fico quieto a viagem toda, rabiscando ou lendo alguma coisa. Pensando que 
tudo isso não pode ser em vão, que o Tempo não pode me engolir antes que eu 
faça algo notável, que eu não posso parar enquanto eu não chegar lá onde eu 
quero, mesmo sabendo que quando eu chegar lá eu já vou querer chegar mais 
além e assim sucessivamente até que eu me torne obsoleto aqui nesse Mundo.
Tudo corre normalmente, até que é hora de voltar, mas começa a chover 
torrencialmente na Megapólis e eu não tenho guarda-chuva e nenhuma alma boa 
me oferece uma carona, então eu vou assim mesmo desviando das poças, mas no 
caminho rola uma trégua e eu chego no ponto com dinheiro a menos porque na 
correria caíram umas moedas, então eu acendo um cigarro e fumo pensando no 
xaveco que vou dar na cobradora pra ela me deixar ir embora, mas acaba que eu 
só jogo uns trocados na mão dela, e olho com aquela cara de fodido tipo “isso é 
tudo que eu tenho, põe na conta do chefe” e ela entende e me deixa passar.
Eu me sento na janela, observo os carros, penso sobre onde todos estão indo, ou 
sobre onde eles pensam que vão, e pra onde eu vou, se vai ter alguém esperando 
por mim, o clandestino, mas na viagem toda o telefone nem se mexe, as pessoas 
descem do Ônibus uma a uma, em silêncio, que nem chega perto do meu grande 
silêncio sorumbático vibrante que espera um bom motivo pra gritar e se desfazer, 
mas é só mais uma segunda como qualquer outra, e eu odeio segundas e no final 
das contas eu agradeço a Deus no banho – eu não vou à igreja - por ter 
sobrevivido a mais uma dessas e o Mundo segue seu giro, ela deve estar debaixo 
das cobertas quentinhas do seu quarto de onde eu quero fugir quantas vezes forem 
preciso, talvez pensando em mim, ou simplesmente à procura de uma receita de 
choconhaque na internet.
Então eu deito e apago e sonho com rockstars mortos há décadas.



Acordara sobressaltado e transpirando. dre local com as mais cretinas perguntas 
Havia sido difícil se libertar dos pesade- sobre a existência de Deus (da qual sem-
los recorrentes com os quais sonhava pre duvidou). Com 14 anos leu 
quase todas as noites. Olhou em volta, Nietzsche pela primeira vez, e decidiu 
seus olhos se adaptando à escuri- que já era hora de matar aquele 
dão de seu quarto, vislumbrou a velho senhor barbudo, que des-
porta entreaberta. de sempre controlara sua vida, 
Sentou-se a beirada da cama, e que havia levado embora a 
controlando a respiração antes maioria das pessoas com as 
ofegante, e procurou em volta quais chegou a se importar, in-
pelo par de tênis surrado. clusive seu primeiro e único 
Calçou e se dirigiu a cozinha. amor,  Sophia,  que havia 
Estava a casa vazia. Olhou o relógio conhecido no ultimo ano do ensino 
do velho microondas, 02:30 de uma fundamental.
sexta-feira fria. Abriu o armário em bus- Tornara-se um niilista, adepto da des-
ca da caixa de remédios, sacou uma car- crença absoluta.
tela de analgésicos (único remédio que Em meio aquela fragilidade hostil, a 
lhe amenizava as terríveis dores de den- qual foi designado a viver, respirava 
te). Ingeriu duas pastilhas que desliza- mal. Cansara-se de seu meio.
ram até seu estômago, embaladas por Sentia-se oprimido. Mas o tipo de opri-
um gole de saquê, que jazia esquecido mido sem revolta. O pária. O rei dos 
no fundo de sua geladeira semivazia. sem-situação. Em meio a toda aquela 
Estava desempregado havia mais de perfeição, o descaso consigo. Gritava. 
dois meses. Havia trabalhado em quase Era tão intolerável a rotineira visão de 
todas das poucas pequenas indústrias de todos os dias. Que passavam e sempre 
sua cidade, que era do tipo “cidade- sem sua ordem prosseguiam.
dormitório”, perto da capital do estado, Em meio a todos sussurros enfurecidos 
porém longe de ter um desenvol- de sua mente, dirigia-se ao es-
vimento significativo. pelho, e nada mais deferia ao 
Costumava dizer que essas tais próprio reflexo do que foda-
indústrias te contratavam, te se.
exploravam em caráter de Não choraria, sabia dos peri-
“experiência” e depois te da- gos. Jamais sorriria, pois nun-
vam um kit; “kit-fode”. Rua de ca aprendeu.
novo. Havia encontrado a verdade co-
Quando jovem frequentava a igreja mo mulher.
por obrigação, e constrangia seus pais E como homem, odiava ser controlado 
quando questionava publicamente o pa- por um pinto.



Que raramente não usa a mulher como necessidade de levantar a cabeça e tragar 
fuga. mais profundamente aquele ar viciado, 
A homogeneidade do barulho e do silên- mistura de monóxido de carbono com 
cio deturpava seu raciocínio. Precisava um toque de oxigênio.
de dinheiro. Precisava pensar. Precisava Sentiu-se pior. As pernas amoleceram de 
sair. súbito, mas evitou a queda.
Fechou a porta atrás de si, mas antes se Conhecia muito bem aquele lugar, a rua, 
lembrou de não esquecer a garrafa de o colégio, as calçadas... Durante os 
saquê. Um belo gole, longo suspiro. Saiu últimos anos o havia evitado.
sem rumo, a porta destrancada. Sua visão se turvou, já não focava lugar 
Subúrbio mal iluminado pelas luzes dos algum, perdeu-se dentro de si.
postes, que piscavam provocando Se por ventura um transeunte qualquer o 
zunidos; televisores reluziam na maioria avistasse naquele lugar, a essa hora 
das casas, alienação em massa. deserto, o rosto pálido, seus olhos 
Aquelas pessoas, pensava, mal azul-acinzentados mal seriam 
tinham o que comer, e se notados devido a dilatação 
deliciavam todas as noites nas exagerada de suas pupilas; 
festas da alta sociedade no daria por certo que nele não 
programa do Amaury Jr. havia qualquer sinal de vida, 
Esqueciam seus débitos, suas excluso o fato de estar em pé.
doenças, enquanto viviam as Sua mente foi invadida por 
aventuras e desventuras da sons e imagens de outrora.
protagonista da novela das oito... O mesmo lugar, o mesmo colégio.
Não suportava a ideia, não conseguia Era o dia em que revelaria seus 
fantasiar, tão densa sua realidade. Seus sentimentos, abriria seu coração, e no 
pés sempre cravados ao chão. s e u  í n t i m o ,  s a b i a  q u e  s e r i a  
Apalpou os bolsos a procura de seu correspondido.
maço de cigarros. Restavam-lhe três. Lembrou-se de todo medo e insegurança 
Acendeu o primeiro. que sentiu. Preferira escrever uma carta, 
E na tentativa de fugir dos ruídos e pes- revelando seus sentimentos à jovem 
soas indesejáveis, evitou o centro da ci- Sophia.
dade, e locomoveu-se às margens. Antes de soar o sinal, posicionou a carta 
Caminhou sem ser notado e sem nada estrategicamente em meio às folhas de 
notar. Pensamentos obscuros e confusos. seu caderno. Podia ver tudo em câmera 
A mistura de álcool e analgésicos, essa lenta... Saíra primeiro... Atravessou a 
sim, fazia-se notar. rua... Ficou de frente para o portão.
Caminhou durante aproximada- Ela saiu. O avistou e sorriu. 
mente uma hora, sem ao menos Atravessaria a rua para se 
se dar conta de onde estava despedir... Três passos, algo 
indo, e nesse meio tempo cai ao chão...
esvaziou a garrafa. Abaixa-se curiosa, apanha o 
Sentiu-se tonto, até então envelope, reconhece a letra.
caminhara observando apenas È tomada por algum tipo 
o chão, mas agora sentia a estranho de euforia, enquanto



enquanto tenta decifrar os de enxergar melhor, tudo 
garranchos da primeira parecia mais nítido. Ouvia 
linha... Sorri... Antes de agora o cantar de grilos, e 
prosseguir, queria olhá-lo como cantavam alto!
mais uma vez. Ergueu a Sentia-se leve, muito leve, 
vista, e teve tempo de ver como se tivessem tirado 
um rosto cheio de terror, e todo o peso da Terra de seus 
ouvir um grito desesperado. ombros. No auge de todo o 
Não veria mais nada. Suava frio, declínio, teve a percepção que 
ainda imerso em suas lembranças. poucos sábios tem, que ao tocar o fundo 
Aquele último olhar, expressara mais do poço, não resta outra saída senão 
felicidade do que jamais sentira até subir.
então... Percebeu que até então, ele próprio 
 O sorriso... havia sido seu pior inimigo. Criara e 
O caminhão em alta velocidade fugia da alimentara os fantasmas que lhe 
polícia. O impacto e o som que assombraram todas as noites até então.
produzira... A mancha de sangue, que se Toda a fuga em nada resultara, pois não 
arrastava por muitos metros... O se pode fugir de si próprio.
corpo retorcido sobre a faixa Aquela rua parecia-lhe agora 
de pedestres. como outra qualquer. O fato 
Atirou-se sentado ao chão, de tê-la evitado tanto 
justamente como fizera no tempo era a origem do mal.
dia fatídico. Ainda em es- Nascia o dia. Nascera de 
tado semiconsciente ,  novo. Levantou-se, sacou 
acendeu seu penúltimo ci- seu último cigarro e decidiu 
garro por reflexo condiciona- que caminharia, mas agora 
do. sabia seu destino. Jamais 
Frenesi caótico de pensamentos... olharia pra trás, aos mortos seu 
Choque, dor, culpa, amor, a morte, san- suposto descanso, e a vantagem de não 
gue, sangue, culpa, desespero, fuga, cul- ter de voltar a morrer.
pa, sem-saída... Escolheu viver.
Dejà vú. Sentimentos repetidos em um Naquela manhã, renascido das cinzas, 
samsara* com o peso de 36 infernos. caminhou rumo à luz e vislumbrou seu 
O que viria depois? reflexo.
Imergiu com furor de volta a realidade, Nada disse, mas pela primeira vez, 
como que para fugir de um pesa- sorriu.
delo, e como alguém que esta-
va se afogando e consegue 
voltar à tona, abriu os olhos 
num suspiro claustrofó-
bico, o cigarro esvaído em 
cinzas.
Silêncio. *Do sânscrito, 'ciclo que 
Inspirou, e teve a impressão nunca para.



                           E faço um aviso à você que lê

                          Que não se engane nem se iluda

Essas palavras não tem rumo

Nascem do nada

Caminham por tudo

E morrem lá longe

Não pergunte onde

Não conhecem métrica ou simetria, sem nexo

Não falam de amor, nem de saudade, nem de medo

Nem de morte

Sem assunto

Desconexo.

Sobre Nada



eu dei pra ela um amor que eu não tinha.
eu sei, eu sei como. eu sei que não podia tanto quanto devia.

eu sei. mas mesmo assim eu dei.
eu dei por que sei que ela precisava mais que eu.

eu sei que não havia, por isso inventei.
mas isso não se pode chamar de mentira, porque é verdade.

e verdade por verdade...só depende de quem acredita.

eu acreditei.

eu acreditei nos olhos, e perdi a fé.
acreditei na matéria, na ciência.

eu peguei a pá, desandei a pé.
duvidei do destino, perdi a paciência.

doei tudo que tinha, abri minhas gavetas
revirei os armários, os meus bolsos

escondi meus cadernos, ignorei meu passado
e preenchi o mundo dela.

o meu esvaziei.

e no meu vazio, a cheia dela me inundava.
passaram-se carnavais

sua luz de lua crescente me cegava.
apagavam-se os sinais

minha estrela distante quase não brilhava.
mais, mais, mais, mas

me sentia minguando...e de tão leve e entorpecido

parecia que flutuava.

cheguei a estratosfera
vi o planeta nascer

o sol raiar
a noite cair

e o ciclo recomeçar
mas aí começou

começou a faltar ar
então sua voz era apenas um grito

violento, imperativo



parecia que queria me ferir
me isolar
me banir, me bater
me impedir de querer
eu só queria, eu só queria você
eu só queria morrer (como pude terminar onde comecei?)
ou então acordar (como pude terminar onde eu errei?)

você nunca quis perder, mas não soube como ganhar

mas era só a queda, a minha queda.
o voo inevitável rumo ao eu que ignorei.
o mergulho. meu inexorável retorno ao que
jamais deixei de ser. é, eu voltei.
eu. aquele. que. não. consegue. viver. dando. amor.
sem. receber. um pouco. ao menos. de. calor.

então finalmente o seu fio desenrolou.
rompeu-se o velho e mórbido silêncio.
e o frio me despertou, o apetite de algo que não seja sem sabor.
o gosto pelas velhas e boas e doces palavras. os vinhos e a música.
a curiosidade em sentir de novo o que pode ser o amor.
você tem fatos para o que quer que seja.
a licença poética de ligar as 3 am pra investigar a distância
que você mesma criou entre o que você faz e o que deseja
o que eu faço longe da tua corrente
ou que maré é essa que me arrasta pelo rio
e faz querer me deixar levar pela correnteza.

mas eu não tirarei meus olhos da bola novamente
eu não quero mais as certezas nem as celas
você sempre me enrola e depois corta o fio.
eu já não vejo mais beleza nesse meu sacrifício
eu já te dei vida, pequena, um novo solstício
e não quero mais esse stand-by, não quero mais
precisar de airbags a cada conversa
não quero mais olhar teus olhos parados tentando me parar
como se fossem braços, eu estou indo embora, amor

só mais 15 passos.



Nós. Os bonecos de massinha.
Moldados à imagem e semelhança de uma criança brincalhona, com um senso de 
humor muito peculiar.
Chove, e ao que me parece, já havia água antes de tudo. Pairavam coisas antes de 
distinguir-se trevas e luz. E depois, o Verbo. Ah! o Verbo! Existe livre-arbítrio maior 
que o Verbo?
O que dizer? O que você quiser, o que você ouviu, o que você acha interessante 

repetir. Mas a repetição...é realmente o inferno. E eu 
não estou falando de cola, ou qualquer outra coisa que 
te faria pensar que tudo é recorrente. Eu digo o "oi, 
tudo bem?", sem resposta, porque ela não importa, 
você só tinha que perguntar. Por que?
Quem tem resposta pra pergunta primordial, em todos 
os idiomas e lugares? O Porque de tudo. Não há, e eu 
nem quis te perturbar com isso. Só passou pela minha 
cabeça, mais uma vez.
Enquanto isso brincamos. Pelo menos eu brinco, eu 
brinco de andar no parapeito. De rir na cara do perigo, 

tipo o Simba. Pode ser que eu me foda uma hora ou outra, mas tanta gente se fode 
fazendo tudo tão 'certo', se esquivando de qualquer risco que por ventura você pense 
estar distante. Eu vivo.
E no sétimo dia, eu percebo que não há descanso.
Ainda que por vezes tudo isso me soe como um grande platonismo 
instalado. Todos vivendo de idealizações, se apaixonando, 
ignorando o que de fato é real.
"Seria a vida nada mais que um sonho, dentro de um sonho?"
Cedo ou tarde você desperta, assustado, abruptamente. 
Provavelmente sozinho. Você pode tentar dormir de novo, e essa é a 
tendência mais comum. Ou então você calça seus sapatos, e caminha 
porta afora, pra ver o que está acontecendo, se parou de chover.

Abrir os olhos



Por quê expor feridas se você não gosta de dor? Quem não 
gosta de dor?

Às vezes tudo que precisamos é sentir alguma coisa, não 
é? Destruir faz parte do processo.

Quanto maior a estrutura, mais belo e gratificante e 
doloroso é vê-la cair ao chão. Ou abaixo dele.

Se penso é porque dói e se escrevo é porque tá me 
machucando e se eu estou dizendo é porque você está 
cutucando a porra da ferida, e se então eu me calo, é 
porque eu realmente cansei de sangrar por você.

As coisas mudam vertiginosa e inesperadamente 
rápido demais, e por vezes sinto-me um tanto quanto 
esquizofrênico.

Já me livrei de diversos sinistros, ressurgi das cinzas 
algumas vezes.

Porém a sombra mais obscura com a qual me deparei até 
hoje é a Dúvida. Ela turva a visão, e ecoa. Envenena, 

deturpa.

A Esfinge e sua sentença maldita. E eu, ando milhas e milhas e 
milhas, e sempre caio nesse corredor. Eu não sou o único. 

Ninguém foge de si mesmo. O passado nem sempre é tão distante e 
o sabor de um bom café logo se esvai.

A pergunta ainda ressoa, silenciosa, aqui dentro. Pode ouvir? Quer ver?

Escrever é a arte de moldar a verdade



"A estrada coberta por uma névoa branca, muito 
branca, contrasta com o vermelho-alaranjado de 
um sol ainda sonolento. E eu, semi desperto e 
completamente sonolento, contemplo, do lado 
de fora da janela, os reflexos do que me é 
também inerente: luz e névoa, também a sombra. 
Vivo no agridoce limiar entre o sorriso e a 
lágrima. Caminho entre a dor e o êxtase, e 
carrego hematomas e cicatrizes de tudo. Na 
ponta dos dedos os versos. Orgasmos. E a morte. 
Na parede do meu estômago, cápsulas de 
melancolia estouram aleatoriamente, eu não 
escolho. Luto contra uma overdose, a medicação 
controlada, por vezes tudo foge do controle. 
Soprar o blues Charles, quem pode soprá-lo?
Uma taça de vinho pra tentar desfazer, dissipar 
ou diluir o que me aflige. Não que funcione. Mas 
eu gosto de pensar que sim.”"A estrada coberta 
por uma névoa branca, muito branca, contrasta 
com o vermelho-alaranjado de um sol ainda 
sonolento. E eu, semi desperto e completamente 
sonolento, contemplo, do lado de fora da janela, 
os reflexos do que me é também inerente: luz e 
névoa, também a sombra. Vivo no agridoce 
limiar entre o sorriso e a lágrima. Caminho entre

"A estrada coberta por uma névoa branca, 
muito branca, contrasta com o vermelho-
alaranjado de um sol ainda sonolento. E 
eu, semi desperto e completamente 
sonolento, contemplo, do lado de fora da 
janela, os reflexos do que me é também 
inerente: luz e névoa, também a sombra.
Vivo no agridoce limiar entre o sorriso e a 
lágrima. Caminho entre a dor e o êxtase, e 
carrego hematomas e cicatrizes de tudo.
Na ponta dos dedos os versos.
Orgasmos
E a morte.
Na parede do meu estômago, cápsulas de 
melancolia estouram aleatoriamente, eu 
não escolho. Luto contra uma overdose, a 
medicação controlada, por vezes tudo foge 
do controle.
Soprar o blues Charles, quem pode soprá-
lo?
Uma taça de vinho pra tentar desfazer, 
dissipar ou diluir o que me aflige. Não que 
funcione.
Mas eu gosto de pensar que sim.”

Luz, névoa e sombra



não sei se o mundo reflete meu cinismo

ou se sou o próprio reflexo

ainda me pego perplexo sob o

colateral da verdade que contra-ataca

sem piedade no meu imo

e quanto mais me aproximo

mais me perco do caminho e

mesmo se me acompanham

no final estou sempre sozinho

sempre.

O Inferno Contra-Ataca



Insônia ad
infinitum

Madrugada adentro, mais uma, minha 
mente respinga.

Barulho, resíduo do não-realizado e 
som de chuva. Desperdício, paralisia, 

palavras recorrentes.
Mentiras, remendos, olheiras. Sono 

forçado, sonhos intranquilos, despertar 
dolorido semi-angústia, do tipo: "e 

agora?".
Olhando no espelho meio que lesando. 

Ao redor das pupilas, auréolas cor de 
cobre. Ou ferrugem. Ouro-de-tolo, por 

favor não se engane, não se encante. 
Doeria mais em você.

Vó Maria fazia paçoca no pilão e 
fumava escondido.

Vó Cecília me achava sempre magro e 
saía caçando coisas pra eu comer.
Quando encontravam-se, falavam 

sobre remédios.
E eu aqui, no banheiro, revirando isso 
tudo. No cu da madrugada, cara, nesse 
mesmo lugar eu já parei de fumar, fugi 

pra longe, suicidei, prometi, jurei, 
meditei, descobri verdades absolutas, 

chorei de desespero, gritei em silêncio, 
disse pra mim mesmo diversas vezes 

que toda essa merda ia mudar, mas 
quando apagava exausto e acordava 
assustado, tudo já estava perdido e 

fodidamente igual. Lembranças 
daquele garoto promissor. 

Aquela lembrança promíscua das 
noites etílicas, tudo passa dando nós na 
garganta.
Não desatam facilmente como o 
cadarço da garota dos olhos de 
tempestade; não é tão simples como 
duas orelhas de coelho entrelaçando-se 
e passando pelo vão e pronto. Não. É 
febril, frio e calor ao mesmo tempo. 
Homogeneidade sádica até pra um 
masoquista.
Sobre as seringas na gaveta e a nova 
cicatriz, apenas souvenires.
Sobre minhas abstinências, umas eu 
lamento, outras não. Às vezes dói. Mas 
continuamos caminhando não é? 
Mesmo que por vezes em sentidos 
contrários e querendo agir justamente 
ao inverso.
E segue. Eu enxugo suas lágrimas, 
você me abraça forte, nada importa.
E tudo segue.



E pela janela do veículo coletivo,
Contemplo o isolamento, tão comum nas grandes cidades.

O ritmo incessante e caótico...
Impossível viver aqui sem ter pressa.

Aqui se corre atrás dos ponteiros, dos ônibus.
Aqui se esbarra.

Não se iluda, o contato é cotidiano e inevitável. Impessoal.
O vidro entreaberto, eu sinto o vento.

Sirenes.
Meu silêncio interior envolto em toneladas de decibéis.

Sinto-me em casa, mas não consigo dormir.
Até amanhã, cidade que corre.

*sobre sampa.



Na perversão dos meus pensamentos 
loucos

Minha sanidade se esvai feito vapor

O que sobrou se corrompeu

E me corrói.

Sobre o amor?

- Quando me lembro, é quando dói.



Eu 
a n d o  

em dese-
ncontro co-

migo mesmo. L-
endo nas entrelin-

has, eu interpreto e perc-
ebo tudo o que não é dito, 

tudo o que é omitido, e perceb-
endo isso, eu compreendo o motivo 

de tanto silêncio. Me contradigo tamb-
ém, porque mesmo não anuindo à esse tipo 

de postura, me mantenho passivo, engolindo 
seco o impulso de gritar pra todos que tudo está er-

rado. Mas estaria julgando e influenciando e depois n-
ão saberia o que é real, de qualquer forma. Silêncio. Eu se-

mpre achei que liberdade era primordial pra se lidar com coi-
sas como o amor e tal. Aí me pego querendo que alguém simples-

mente me prenda e me diga que não sou de mais ninguém, porque sou 
apenas dela. Trancado na segurança da sua caixa em forma de coração. 

Mas não. Eu continuo por aí, ao acaso. Me sinto tipo uma puta às vezes. Sem 
a parte boa da coisa. Cigarrinho pós-coito e asco. Mas mudança é a regra máxima

                                                         de tudo. Espero.



Dez da manhã, e os girassóis de mentira na sala apontam para 

os mesmos lugares de sempre. Lá fora os sons de pássaros e 

vizinhos que falam gritando. O céu é uma grande cortina, cor 

de pérola.

Sobre o clima, mormaço, talvez um prelúdio das pancadas de 

chuva de verão. Sobre o verão? Esquece, o sofá está ótimo.

Meu despertador ao contrário diz que devo dormir, e meu 

gravador de voz mental repete frases na minha cabeça. 

Desliga.

Penso se devo ir em frente, ou simplesmente enfiar o dedo no 

backspace, como tenho feito quase todos os dias; poupá-los de 

toda essa verborragia.

Mas vou seguir, minha sessão de descarrego, esse 'Fala Que 

Eu Te Escuto' matutino e solitário. Por insistência mesmo, 

coisa que me falta nos momentos oportunos.

Bem, depois do Carnaval, essa coisa que acontece uma vez 

por ano, como uma espécie de fenômeno climático, 

astrológico; tudo fica diferente durante quatro dias.

Excessos. Desperdício. Descontrole. Desvairismo.

No fim, apenas cinzas.

Não se leva nada do grande bacanal. Os olhares devassos, 

entorpecidos, furiosos. As bundas, os travestis. Latas cheias ou 

vazias. Anti-respingo de solda. Corrosão. Destruição gratuita. 

Falta de opção.

E de geração em geração, seguimos a tradição. Sem motivo, 

explicação. Apenas seguimos. Estupidez automática, 

consolidada. 2008 finalmente começando. Uma grande 

ressaca. Uma grande baixa no meu estoque de aspirinas, mas 

ok.

Depois disso tudo, resolvi me exilar. Cansado das pessoas, do 

vazio das pessoas, das suas dependências estúpidas, dos seus 

interesses medíocres e de toda uma série de coisas que me 

fazem acreditar que tudo é uma grande perda de tempo. É 

cíclico. De tempos em tempos eu me retiro, e tudo que quero é 

minha cama de dia e meus livros à noite. Uma boa tempestade 

de preferência.

Meus demônios de estimação ficam putos. Nada caseiros. Eles 

me fodem com vícios. Eu fodo eles com abstinências. E 

seguimos felizes.

Nesses dias, o silêncio me regenera, e minha memória me 

distrai. Guardei meu coração no freezer, só por precaução.



Vou até a janela e deixo que a luz do Sol me toque as costas e os ombros. Tudo que 
sinto é frio. Frio e impessoal e mecânico. Agora as mãos. Minhas mãos um pouco 
maltratadas aos poucos condicionam-se a perder o tato, à esfriar. Não há o que tocar, 
nem a quem tocar. Só um fiapo de luz, pela fresta. Lá fora edifícios, pequenos 
universos de mentiras repetidas à exaustão, transmutadas em grandes verdades
Imensos cifrões. O grande caça-niqueis, banco imobiliário live-action. Todos 
jogando dados.Viciados. Os Dados. E os jogadores, e as freiras e os velhos.

 Tudo isso é o Inferno que criamos, e o mais próximo do céu que consigo é o 13º andar 
desse prédio. Esqueça o Shakyamunyi, o Nirvana é opiáceo, pura ilusão, e Jesus 
tornou-se o narcótico mais vendido do mercado. Agora o Sol...alcança meu rosto 
frio, e transpassa meus olhos com seus raios, como se me pedisse pra esquecer.
Eu pisco e esfrego os olhos, tudo está no mesmo lugar, menos as sombras.

O frio e as sombras



Nada bluesSom de nuvem caindo nas telhas
O céu sopra algo nada parecido com blues

Parece som de presságio, ou algo menos trágico
As janelas se debatem, enquanto os céus se partem

Em degradeés de azul
Como se fosse um subterfúgio
Pra correr pro lado contrário

Fugir de casa rumo à tempestade
A chuva é um refúgio

E hoje não existe horário
Porque você está farto

De olhar pro teto do seu quarto
Nauseado

E ver tudo girar
Mesmo parado

E do discurso pervertido da televisão
Que jorra sangue na sala

E tenta te enfiar no cu
O novo super produto de espremer limão

Então você sai
E se não tem amor, procura uma garrafa

E se tem, procura duas
O cumulo nimbo avisa que as estrelas são suas

Que hoje o céu não tem lua
Que hoje o que lhe resta é a rua.



quando as noites se arrastam rumo ao dia
em um strip-tease em câmera lenta
sob a luz branca e cega de uma enorme lua
pessoas se encontram e se perdem
se cospem e se despem e se metem
se comem, e se amam
se escondem, se abrigam
em plena rua, a plenos pulmões eles gritam
e uivam quando ela está no ápice
quente, louca e nua
então sempre mais é o que eles pedem
mais, mais, e mais dela que não é minha
dela que já foste tua e de todos
que vagam sempre procurando algo ou
alguém que possa ser usado, absorvido
inalado ou dissolvido antes que o dia queime
as retinas e revele toda sujeira
toda a insônia e toda infâmia rotineira
alvorecer de toda insânia
esconderijo dos poetas e suas olheiras
mas ela...a noite, sempre volta
então eles recomeçam a correr atrás delas
das puras sujas, das putas puras
das casadas e das donzelas
novas danças e carícias se consumam
até o dia raiar e eles começarem
novamente a morrer...enquanto elas dormem
os poetas de olhos vidrados fumam folhas em 
branco
ao som dos estampidos
as mães choram seus filhos e os doentes 
pedem cura
as crianças pedem o leite que seca nos peitos
e a vida continua...

Circus noir



Autobiograficamente abstrato.  Palavras desencontradas sopradas pelo 
vento, esvoaçam como pó
Da folha nasce a flor e o fruto, que quando morrem caem ao chão 
Para nascer de novo
O que há então além do todo? Todo esse que surgiu do nada
Que não viera de lugar algum, pois sempre estivera lá
O que há de errado no errado, quando na verdade o que é certo varia
E por quê insistir em paradoxos, confeccionando limites
Quando podemos transpo-los e reduzi-los
Não quero rótulos, eu quero conteúdo
Me chame como quiser se quiser

Quando quiser

Mas chame

Tenho fichas pra jogar, pra perder

Num blefe violento

Porque, nada é mais deprimente

Do que

     Perder

           Aos

             Poucos.



Já sentiu 
como se algo dentro de vo-

cê estivesse trincando à ponto de te fa-
zer pensar, ou temer, como se fosse explodir em 

mil pedaços de repente num estrondo surdo em meio 
àquele silêncio medonho, que dá vontade de gritar? Então.

Em meio à crise, a catarse. Paralisados, nossos medos ganham 
forma e terreno. Assustados, eles nos transformam em expectado-

res, e, atônitos ainda assistimos à nossa vontade sendo reduzida a pó. E 
não pense que é um processo demorado, por vezes é tão rápido que nem 

nos damos conta, como pequenos hematomas de dia seguinte. Se identifi-
cou com algo? É, talvez você esteja doente, porque sim, conformismo é um 
desses males modernos dos mais destrutivos, é o câncer da alma, a aids da 
mente se preferir, o ponto é que ele te chupa cara, até te definhar. Aí você tenta, 
sessão de descarrego, daime, yoga, cocaína, niilismo, abstinência, promiscui-
dade, e toda essa merda e esquece de olhar pra dentro, você se esquece de 
quem você é e já não sabe quem quer ser ou o quê. E talvez seja tão simples. 
Foco e paciência. Consciência, paixão. Faltam-me atributos ainda, mas lo-
go terei o material necessário pra tecer meu casulo e criar asas. A Lua 

não cresce em uma noite, mas quando amanhecer você pode abrir sua 
janela e alçar vôo. Ou não.

Sobre gritos e silêncio



      Calendário
Havia acabado a energia elétrica 

em toda região, em função da 
forte chuva, então quando 

Lou acordou, saiu 
desorientado rumo à 

cozinha a procura de 
velas. Acendeu duas 
sobre a mesa, o que 
iluminou o 
calendário de 
frutas silvestres de 
sua mãe. Dia 15, 
figos.
Uma data especial. 
Abriu a geladeira e 

pegou uma daquelas 
garrafas de 

'champagne' que 
sempre sobram das 

festas de fim de ano, e ao 
som dos trovões, fez um 

brinde solitário em homenagem 
à ironia das coisas.

Depois foi pra cama, e dormiu sentindo-se 
um pouco melhor.



Ela andava confusa em seu refúgio sombrio.
Tanta coisa havia acontecido em tão pouco tempo, pessoas adoráveis surgiram, 
enquanto algumas desejáveis tinham decidido partir. Buscava o equilíbrio, mas 

faltava um pouco de risco pra que tudo acontecesse.

La luna

Ele andava meio perdido no meio 
daquela luz toda.

Tinha medo de se aproximar muito, de 
se sentir novamente entregue a 

sentimentos que, desconfiava, fossem 
passageiros, mas que deixariam marcas 

eternas. Procurava conforto, algum 
recanto pacífico onde seus medos não o 

encontrassem.

Certo dia, os dois se encontraram, e foi 
como um eclipse, lindo e efêmero.

Decidiram então realinhar seus astros, e 
sempre que possível, orbitavam um ao 

redor do outro, e prometeram que assim 
seria até que as estrelas caíssem.

Se caíssem...



Eu tenho tentado sorrir, mas dói. Como se essa licença me tivesse sido tirada, como 
se o rasgo na minha cara fosse costurado, como se parecesse algo sempre simulado. 
Nunca os cigarros queimaram tão rápido e ansiosos por evaporarem me 
consumindo, nunca os consumi com tanto asco, me sentindo obrigado a ser tragado 
pela fumaça que finge me aliviar e me levar com ela pra longe, para o cume do ar.
Eu tenho tentado viver em paz, sem escolher um lado, sem ignorar meu fardo, sem 
esquecer meu passado mesmo sendo tentado. Não consigo mais ser tão dissimulado. 
Ser eu no palco e fora dele um ator. Ser contaminado pela descrença alheia, ser só 
mais um idealista a afundar nessa coisa movediça, nessa areia composta dos restos 
dos sonhos de gente que desiste. Eu insisto. Eu existo, acho.
Eu tenho sido incapaz de amar mais. Tenho o que veio antes e o que vem depois mas 
não sei o que fazer agora nesse limbo de existência, o meu eu. Eu esse que não 
aprende a se prender, continuamente se desprende com excelência, deixando coisas 
pendentes, caindo eternamente feito estrela cadente com um brilho fosco de abajur 
a n t i g o  d e  u m  t e m p o  d e c a d e n t e .
Esse eu deveria ser outro. Deveria ser o que os outros veem. O holograma. A pintura. 
O intelecto, o charme, os olhos, a cultura, o som, o beijo, o abraço, o estilo, a pica 
dura. Mas não. Esse eu é outro. Esse aqui é mais real, mais perdido. Esse aqui tem 
dúvidas e dentes a menos. Tem a doença de sempre querer uma cura.
O n d e  e s t á  a  c u r a  a f i n a l ?
Pra minha EQM constante, qual a solução pra esse eu que não consegue deixar de ser 
uma tristeza ambulante, um pedinte mendicante que não consegue dar amor? Eu não 
posso fingir felicidade, se tudo que sinto é dor, não posso despertar estando chapado 
n e s s e  t o r p o r .
Sinto que não posso esperar a salvação chegar, nem a loucura passar e muito menos 
minha vida naufragar. Sinto que não posso me entregar a algo que me consome, que 
me engole e me vomita todo dia e nas noites me mastiga devagar.
Sinto que disse e disse e disse, sem conseguir explicar. Outra vez falhei.
Sinto que sendo inúti l  então dizer,  talvez seja melhor calar.
Calei. 

Explicações (uma tentativa)



Alguns violinos destonantes e distorções de guitarra
Microfonia e gritos

Experimentalismo, algo muito etílico, insPirado
Uma sinfonia

Antes fossem esses dias insípidos
Ao menos amargos, ao menos melodiosos, mas não

O gosto é de ferrugem e bolor e silêncio
Especialidade da casa

Marasmo, torpor
Dias cheios de calor vazio

O vai e vem dos que não tem aonde ir
E o senta e espera dos que não sabem o que querem

Eu quero
Sair

Para ouvir algo além do som do espancamento
Surrado por samsara, respirando sem autonomia

Brincando de apneia forçada, provocando desmaios
Morrendo alguns segundos, dispersando a dor

Um dia, dois dias
No terceiro pode arder, lacrimejar

Muito sintomático, mas não adianta correr, Jesse Owens
Não existem causas

Não há o que explicar.



Rafa acordou tarde demais pra aproveitar tudo o que aquele belo dia de outono 
oferecia. Já eram quase quatro horas da tarde, e os meninos já deviam estar voltando 
da caminhada que marcaram na trilha do pico dos urubus, também conhecido como 
pico 10, o melhor pôr-do-sol de toda a cidade.
Permaneceu ali em seu quarto, sentada em sua cama, fitando o espelho a sua frente. 
Tinha os lábios ainda vermelhos do vinho barato que havia jorrado noite passada. 
Como dizia um de seus amigos metido a poeta, "nenhum vinho vem sozinho". Vinho 
vagabundo, pensou, quase sempre traz é a ressaca moral no encalço, e o bicho pega 
mesmo no dia seguinte..."É, acho que era isso o que ele queria dizer..."
Mas a noite passada já estava longe, não havia do que se arrepender. Essas noites 
frias não perdoam, e cada espaço vazio torna tudo mais gelado. Rafa não gostava 
exatamente das pessoas em geral, mas o calor que vinha delas agradava, e também, 
elas eram ótimos anteparos diante do vento cortante.
Acendeu um cigarro, e pensou no que faria essa noite, no que faria pra mandar seu 
pensamento pra longe do caminho ao qual ele sempre acabava se dirigindo. 



 Feito um míssil teleguiado, depois de umas garrafas de mentira del 
valle, iam direto na direção daquele cara que vivia em uma página já 
virada. Por vezes sentia raiva de si mesma, e em suas tentativas de 
entorpecer aquele sentimento que não a abandonava, ("maldita 
nostalgia!"), ela por vezes acabava mirando e atirando em algum 
desavisado que cruzasse seu caminho. Isso lhe concedia uma certa 
liberdade, durante algum tempo, mas logo o interesse se esvaía.
Ninguém ali parecia ter algo realmente importante para dizer. O 
cigarro se desfaz em cinzas antes que ela se dê conta. "É, não importa 
quantos desse você fume, eles nunca te deixam inteiramente 
satisfeita". Era mais ou menos o que ela pensava em relação aos 
homens. Por isso, às vezes gostava de brincar com as garotinhas 
também. Nada sério, curtição mesmo. Às vezes você bebe demais, e 
quando você percebe, já está dançando em cima da mesa com as 
garotas, ou trancada no banheiro com a dona da casa. Mas tudo isso 
passa, e no dia seguinte, é melhor procurar algo pra acordar nessa 
cidade sonolenta... Então depois de um belo banho em ritmo de jazz, 
ela se arruma, enrola um cigarrinho e sai pra ver o mundo enquanto a 
noite cai.
Fones no ouvido, ela acende e caminha em direção a cidade. Escolhe o 
caminho mais solitário, o que significa menos olhares indiscretos e 
uma menor probabilidade de encontros indesejáveis, a brisa bate 
suavemente, nos cachos negros dos seus cabelos que se movem no 
groove dos seus passos, enquanto os últimos resquícios do arrebol se 
dissipam na imensidão azul marinho do céu.
Suas pupilas dilatadas e olheiras de buraco negro sugam o resto da luz 
que o dia deixou, e ela caminha tranquila nas sombras. Não importa o 
que vem pela frente, não importa o que os outros pensam, não, nada 
disso importa. Tudo está em paz agora, enquanto sua boca seca e seus 
lábios trincam. Apesar do brilho em seus olhos, a verdadeira fagulha 
permanece invisível, segura e protegida dentro dela. Apesar das 
tentativas, nada seria capaz de detê-la.
Outra noite começava, e ela segue caminhando, com sua sede 
insaciável de vida e vinho.
Um último trago, logo ela teria companhia. Virando a esquina 
encontrou o poeta caminhando em sua direção, trazia uma garrafa. 
"Nenhum vinho vem sozinho" os dois disseram juntos, e riram antes do 
primeiro brinde da noite.
Caminharam abraçados em direção a mais uma celebração.
Comemorariam a inspiração do tédio que possibilita que hajam 
motivos para celebrar a ausência de comemorações.
Era só mais uma noite fria de outono, mas eles nunca deixam nada 
passar batido...



Deusa encarnada em sua irresistível forma humana
Boca feita de algum tecido celestial
Raros são os que ficam impassíveis ao seu toque macio
Seu gosto surreal testa a sanidade dos escolhidos
Confunde seus sentidos e desperta seus instintos
Os olhos hipnóticos tornam impossíveis os movimentos
Durante a eternidade que duram tais momentos
E suas vítimas cedem e gozam de tal tormento.
Sua presença é feito um fenômeno da natureza
Furacão nas cabeças dos garotos; vendaval
Corrosão no ego das mulheres, vulcão em erupção

Engole os homens descuidados com seu magma e
Causa taquicardia no coração das estátuas

Derrete calotas polares e inunda as cidades com a
Divina Beleza, e os prédios tremem enquanto ela

Caminha com volúpia, na mais suave delicadeza.
Qual mistério, que segredo guarda em tua intocável profundeza?

Que monumento poderia superar a inexplicável simplicidade
Da tua grandeza?

Pobre dos que se pensam sábios para decifrar
Pobre dos profetas que tentam prevê-la

Pobre dos felizes que podem amar-te sem nunca tê-
la

E pobre dos poetas! Ah...pobre dos poetas
Cheios de platonismo e tristeza, que 

vivem
Para eternizá-la em seus versos, 

sonhando inspirá-la
Para depois soprar ao mundo 

tuas maravilhas
De menina-mulher com 

ares de deusa
Deusa das deusas.

Platônica



céu azul, luaR crescente e logo noite,
lua de sorriso amarelo minguante,

me lembra o mel de noites distantes,
mas logo as estrelas caem...

e me sinto incompleto e radiante!
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