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Abstract

Coleção de poemas ainda na estadia superior ou universitária em
Êxodo de idas e voltas na pequena metrópole goianiense, por trilhas e
roncos e barulhos do povão e dos motores dos carros, papel e caneta na
mão o castelo da escrita ia surgindo na sala ou dentro dos coletivos lotados.

1 Austeridade do Sertão

A última fumaça do navio leste, escondia em um sopro, as chuvas de cada gota
em fusão do medo e da pressa de um abraço mais quente e fervente na aurora
esverdeada que foge da velha e antiga morte.

Nunca será de jeito nenhum, cortado em mil pedaços e espalhados na ilusão
por cegueiras que corroem os ossos mais fortes e subindo as escadas de Zaraenla.
Sei muito bem e foi a partida atroz dos cenários que todo olho devora e provoca
as massas.

Anjo da morte tão pálido e esquecido, mau atrapalhado, mau vestido, em um
cangaço de espinhos que penetra as solas dos pés. Beijos forçados na cama velha
e de poeiras assopradas na arquitetura do passado sertão de rosas molhadas a
vácuo.

Onde estão e onde será os cavaleiros?
Onde me deito e adormeço eternamente?
Onde e como será o nov́ıssimo patriota?
São quatro cores: tenho o poder chama o branco.
São quatro cores: tenho a guerra chama o vermelho.
São quatro cores: tenho o racionamento chama o preto.
São quatro cores: tenho a morte chama o verde.
São quatro cores ainda não é o fim, é o começo de uma grande amizade,

mentes que não se perdem na ilusão, mas escalam os limites dos céus.

2 Burilar o gramado

Eu vou leve e fraco, depois de cabelos compridos que destroem dentro de cada
alma que sopra os quatro ventos do leste.
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Pulando no gramado verde tão verde e molhado na corrida de pequenos
saltos no ar.

Urubu com grandes asas negras apoiadas no topo do mastro, com as asas
bem abertas, limpando todo o corpo daquele banho de água fria.

Urubu no pedestal
Urubu escalando o alpes
Urubu não é um animal que assusta.
Na porta da minha casa, notei aquele pássaro tão grande parecendo um

animal de estimação, até agora, mas aparecendo em novembro chuvoso.

3 Avenida

Depois do sol, uma prisão em si desperta em saltos,
colibri no mais fundo mel despejados em nuvens de cinzas,
a moça ainda chora com agudos e pontadas num coração de carne arrepiando

a ânsia remota da solidão entre paredes descoloridas.
Choros e chuvas perdidas,
vestido de máscaras abertas no laser da visão,
despertiço das flores, calmaria dos mares por um último abraço.

4 Parasitado

Não é um holograma que bate forte no chão de vidro, tudo o que há é uma
comédia de pó em pó mas a preocupação é tão suave como as folhas de figo de
uma figueira tão deteriorado e escroto no esquecimento.

Eles tomaram todas as armaduras inviśıveis fora desse frágil corpo de lutas
constantes entre o bem e o mal, eu não estou surpreso com todo isso as águas
continuam a mover à vontade e com força intensa. Talvez você se eleva a partir
da not́ıcia para o amanhecer de tempestades e poeira que dificultam a visão dos
deuses.

Descalço eu vi a cena várias vezes ao dia ser um estranho e abandonado, não
gostaria de fazer uma simulação com os cães, que seria demasiado desumano,
os rostos das colinas são já fria e pensar como muitos que gritar dentro e são já
indo e voltando daqui até aqui em um corpo gelado, indo e vindo no estranho
dos sonhos.

5 Siena

Boca fria e quente do meu mundo
Decadência do estresse chuveiro quente
Lupa de olhos grandes
Agarrado por um aperto de mãos
Eu não escolho ódio, embora eu me sinta tão bravo
Noite, mas os corpos se comunicam muito bem.
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Deslize de loucura abraçando o mundo mais forte.
Quem são as máscaras de gelo?
Quem escapou da brisa?
Crianças carro e uma alegria tensa
Minha mãe segura meu irmão nos braços e um sorriso branco do céu
o fim nunca chega a renascer nos outros olhos.

6 Comece e Pare

Talvez em casa
vou sair de mim
seja num jantar
por trás das luzes
de Néon.
Um toque um detalhe seu
me resguardando dos frutos que não existem
pare de contorcer os músculos do ventre
veja a forma se encontre.
O campo desliza de aventura lenta
a pressa engana a perfeição
por isso se entregue de corpo e alma
aos momentos de solidão.
Até no ninho
até no apartamento
abra o Guarda-Roupa
o que está em secreto é lindo e te veste.
Mais doce que o mel?
Comece e pare
navegando no contorno das ondas.

Ame a Vida!!!
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