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Ser um astro pop, 

é só o que eu espero 

da poesia 



Vou fazer longos poemas 

pra confundir a timeline 

E o cálculo do maquinário 

vai me jogar pra trás 

La no fundo eu vou 

acender um cigarro e esperar 

Que a um dia a morte chega 

e me consagro 

***** 



Penso, eu sei, talvez demais 

talvez de modo insone 

insone, não insonso, 

que cada pensamento 

de nasce madrugada 

adentro é um respiro 
de uma pouco mais 

de vida nesse 

apartamento 

Penso, é verdade, 

e talvez tanto tarde 

a colocar tais ideias 
no papel que elas 

voam sozinhas 

 

Vão procurar quem 

pense menos 
quem permita 

a si os versos 

feitos de uma 

só vez 

 

Assim, sem pensar 
na varanda, 

de tardinha 

 

***** 

 



Um diabrete no 

meu armário veio 

propor-me um pacto 

Queria minh’alma 

rota, a qual entregaria 

de bom grado 

Mas o pequeno era velho 

e danado 

e achando-se astuto 

diante do poeta quis 

vencer-me no palavreado 

Se eu fosse um grande 
poeta tinha me lascado 

Mas sendo um pequeno 

poeta de versos fracos 

prendi nesse poema o 

desgraçado 

Pobre diabo engarrafado 

 

***** 

 



Selfie 

-Ao Pessoa 

 

Eu fico pensando quantas vezes isso foi dito 

Eu, que tendo visto e lido já deveria ter 

calejado 
Mas nunca conheci quem tenha sido surrado 

Quem tenha posto os pés na lama 

Ou, tendo sido humilhado, calado 

É que assim como outro, antes de mim 

Se não me calo é tão mais ridículo 

Sim, sou eu ridículo 
Usando máscaras inúteis 

Parasitismo, é simples 

um reles parasita em meio 

um abundante e belo prado 

Como um inseto encrustado 
num zebu bem formado 

Faz dias que não tenho dispor para um banho 

Para pôr a face nas janelas 

Pra ver o mundo através do sol radiante 

Meus amigos, todos príncipes, tem um 

mundo 
Limpo, lindo e de causar estupor no coração 

Seu mundo não acaba, ó príncipes 

E eu me pergunto, onde há gente por aqui? 

Onde estão aqueles que possam admitir a 

própria vileza? 
Todos prontos em apontar dedos e sorrir 

Não eu, eu que na torpeza me resguardo 

Trago apenas os sujos ao meu lado 

***** 



Voa 

 

Encontrei no caminho uma ave rara 

De ardente beleza e canto gentil 

Como uma citara encantada 

Feita ardil 

Repousou ela nos meus bracos 

Por tão pouco 

E meus dedos, nescios 

A feriram e ela 

Fugiu 

Chorei pedindo o retorno e ela 
então cantando se despediu 

“Pode, homenzinho amar 

O passaro livre que por 

Tão pouco tempo viu?” 

Jurei que sim, esse foi o ardil 
Pois a ave rara nunca mais 

Pousou, e só ouço do céu o 

Seu canto gentil 

***** 

 



Eclítipca 

 

O sol se põe todo dia e eu durmo 

Eu durmo quando raia 

um novo dia 

Não ouço os pássaros 
vejo o clarear 

E as pessoas 

Despertando e se 

Apertando na condução 

O sol nasce todo dia e eu nunca 

Tenho os olhos abertos quando 
Nasce o dia 

E quando a sombra da morte 

Passeia pelas ruas pelas 

Praças e ela tem muitas 

Formas 
São pessoas Despertando 

E se apertando na confusão 

Mascaras tudo são mascaras 

Sempre foram mascaras nessa 

Ilusão 

A ilusão da humanidade é 
A fé que ilude a esperança 

E o amor que se esvazia 

No por do sol 

E as pessoas acordam 

Apertadas na condução 
Despertas agora sabem 

O destino é a direção 

Passeia a sombra da morte 



Pelas ruas pelas Praças 

Um casal se despede 

Por horas 

As pessoas despertas 

Sangram-se e mentem 

É a ilusão 

Não se pede mais que se saiba 

Basta dizer saber essa é a nova 

Mascara e as máscaras 

Sempre foram a condução 

A sombra da morte passeia 

E ninguém mais se importa 
Seguem conduzindo a morte 

Que se tornou presente como 

O nascer e o pôr do sol 

***** 

 



Crow 

 

Seja o canto da 

gralha do campo 

sinal de agouro 

Mal ou bom 
Seja como o grito 

cheio de lamurias 

da banshee 

de penas negras 

aquela que voa 

pelas terras 
frias dos continentes 

acima do equador 

o crow, o raven 

Mas seja o seu pio 

um sinal de esperança 
pois aqui nas minhas terras 

tudo que canta a dor 

também canta a dança 

***** 

 



Trancado no meu quarto desde o dia — Não 

enche o meu saco! — em que o mundo se viu 

por fim — Lá vem merda! — obrigado a 

reconhecer — Cala a boca, retardado! — que 

toda vida é importante — Olha esse papo! — 

mas que nem todos nós nos encontramos no 
mesmo barco —Vitimimimista! — [...] 

— Espera... o que é isso... Tô no meu direito! 

Que ce vai dfazer com isso? Isso é a ditadura 

do politicamente corre... 

Procederemos aos fatos. 

 

***** 

  



Enquanto sonhávamos havia 

esperança vã sim 

mas ainda 

assim esperança 

Do alto de uma torre 

de marfim a esperança 
foi para onde? 

Voou com asas 

invisíveis 

nos seus 

pés 

Ou tornou-se 
a fé que 

no inferno 

dança 

***** 

 



Casal entre os gritos de vitória 

 

No silêncio dos silêncios 

há risos debochados 

e argumentos confusos 

Há vida, feita ao custo de 
outras, distantes 

e nem por isso mais 

ou menos silenciosas 

Num abraço, cheio de ira 

e mágoa e raiva 

descem as lágrimas 
dos que não se amam 

mas que que abraçados 

declamam um juramento 

que jamais poderia se 

manter 

Encontre o espaço 

para o amor na mentira 

e faça do tempo 

eterno 

a eternidade 

na mentira do amor 

Enquanto os corpos 

jazem, pranteia 

E se liberta 

do que virá 

Seja lá o que for 

***** 

 



Vulto de Matilde 

-Para Tatit 

 

Não preciso mais de Matilde 

essa moça que 

indo embora foi 
ganhar o mundo 

É, não preciso! 

estou tranquilo… 

E do luto do 

nosso caso 

nasceu em mim 
um vulto 

O vulto de Matilde! 

E com ele fiz um 

laço 

Já que o vulto 
tem tudo que 

Matilde tinha 

E que eu já 

nem sei se tem 

mais 

Escuta as mesmas 
canções 

Frequenta os 

mesmos lugares 

E é independente 

como me apraz 
E como me recusa 

Se eu digo que amo 

ao vulto ele me olha 



com olhos cândidos 

E é bonito o vulto 

com seus olhos 

grandes e o cabelo 

cacheado 

Admito! Fico feliz 
em ficar triste com 

o vulto ao meu lado 

Ah, Matilde… 

se tu ler estes versos 

me faz um voto 

Não volta que eu 
sou fraco 

E sei que se voltar 

eu que volto a te amar 

mais que tudo 

E maldade isso 
não seria com 

seu vulto 

***** 

 



Não escreva sobre o amor 

Tudo já foi escrito 

Não escreva sobre o amor 

Vai bancar o esquisito 

Não escreva sobre o amor 

O feio vai lhe parecer bonito 
Não escreva sobre o amor 

 

[...] 

 

Idiota, vai que ela lê este livro 

 
***** 



A inspiração desperta-o com um beijo 

 

Que é este ímpeto que  

lhe tirou o sono? 

É o medo da saudade 

Então escreva 
 

Sim! Escreva, ó poeta, 

que para isso veio-lhe a 

dádiva divina! 

Vim, a inspiração, 

perturbar-te o sono. 
Escreve, pois, o verso que te aflige... 

 

[...] 

 

Dormiu de novo ô filha da puta! 
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