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Sinto que preciso
                           
                                rondar a casa,

           vasculhar armários,
                                 gavetas,

cheirar as camisas,
                        
                                encontrar,
                                           
    pegar a arma,
                                           abrir o livro,
                              
 deixar cair o bilhete
                    lido pela manhã.

Passional
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Alegria é a luz da alma
que espelha o amor de seu coração.

Alegria é o nascer do Sol
que alimenta a  Mãe -Terra.

Alegria é a correnteza da fonte
que beija o solo e engravida a natureza.

Alegria é a chuva que banha o ar
e desperta as sementes para a renovação de toda a natureza.

Alegria é a ternura da mãe que reflete de seu coração a luz do arco-íris, 
a vibração do amor pelos filhos.

Alegria é o sorriso  da criança que toca a alma
pelas coisas simples da vida.

Alegria é servir um pouco de água fria
e uma palavra de coração.

Alegria é levar  esperança aos corações
sombrios da vida.

Alegria é criar Deus o homem para
sonhar, idealizar e realizar.

Alegria é a lição de vida que gera
a coragem no chão da alma, renascendo a fé.

Alegria
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Correm nas calçadas, descalços.

Iguais.

Como se buscassem o melhor segredo

das rosas azuis, que teimam em dobrar

a dureza do tempo.

Pulam as cercas e os riachos

antigos, como se dançassem nus 

aos domingos, durante a novena.

Só pra comemorar a abolição

Daqueles dias de dor e opressão, tantas.

Celebrar o sorriso do sol

abençoando o namoro das borboletas

com os primeiros brotos de feijão 

e Maria.

Amam doidamente como se não

restasse mais nenhum segundo de vida,

e em todas as praças, roças e quarteirões

uma multidão ocupasse a vida, feito palco

agora outro, de um infinito

querer bem.

Feijão e Maria
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sinto a fome de mundos,
o ausente da casa de todos os tempos
e aquela voz que dizia que tudo ia passar,
que não sentiria mais medo.
essa voz se perdeu

e ainda que,
passos perdidos,
as ruas estreitas do lugar espaço,
a primeira imagem,
o resplendor dos olhos em sol,
abria o céu
e o que caía não cabia nos cestos
e tínhamos tanta fome
de universos paralelos
e de palavras-vida,
mas era tudo o não.
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E por que sentia ódio em cada silêncio
Por que decidiu apenas não dizer,
Fiz morrer-me

E depois dos tempos das palavras sem tempo
quis matar-me.
não havia tempo.

tentou ser homem ante o fogo,
quis dançar,
quis sofrer,
quis calar o que não diz

furor imenso para as gotas de álcool
e ainda sim, nada podia parar a distância.
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agora se mostra em lugares
de pernas e gozos
entre o liso
e a aspereza do toque.
projeta-se em espelhos
nas proteções de tela.
desnuda-se do caroço
em alta resolução
eu.
onde não se lê.
incrustado em linhas
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Beije-me ele com os beijos da sua boca;

porque melhor é o seu amor do que o vinho.

Para cheirar são bons os seus unguentos; 

como unguento derramado é o teu nome;

por isso as virgens te amam.

O meu amado é para mim um ramalhete de mirra; 

morará entre os meus seios.

Como um cacho de Chipre nas vinhas de En-Gedi

é para mim o meu amado.

Eis que és formosa, ó amiga minha, 

eis que és formosa; os teus olhos

são como os das pombas.

Eis que és gentil e agradável, ó amado meu;

O nosso leito é viçoso.

Qual o lírio entre os espinhos,

tal é a minha amiga entre as filhas.

Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs

porque desfaleço de amor.

A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça,

e a sua mão direita me abrace. 

O meu amado fala e me diz: Levanta-te, amiga minha,

formosa minha, e vem.

Quem é esta que sobe do deserto,

como colunas de fumo, perfumada de mirra,

de incenso, e de toda a sorte de pós aromáticos?

Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que, se achardes o meu amado, lhe

digais que estou enferma de amor.

Cantares de Salomão 
(fragmentos)
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A casa iluminada de sol

Amanhece

Como amanhecem os pássaros

 

O sol ilumina o chão de terra batida

Ilumina uma antiga peça de barro

Do mestre Ulisses de Itinga

 

Ilumina as paredes gastas

As frutas sobre a mesa da cozinha

As roupas jogadas sobre a cama

 

A casa iluminada de sol

Desamanhece em auroras

 

Depois anoitece

Confeitando estrelas

A CASA ILUMINADA DE SOL
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boa viagem meus amigos
que todos os dias
pegam esses ônibus lotados
que vão para taguatinga,
gama, planaltina...

boa viagem meus amigos
que vão em pé, sentados,
dormindo

sonhando chegar em casa
antes da novela começar
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E com sua força arrasta pequenos arbustos 
E cava no chão duro um sulco que lhe servirá por caminho.

Alguém provido de sabedoria,
Desvia o curso da água

Para que ela lhe serva de bebida e fonte de energia.
O moinho, construído abaixo da casa,

Aguarda os jatos de água 
Que farão mover a engenhosa máquina

Que tritura o milho, 
Transformando-o em subprodutos.

É a vida brotando do nada,
E encantando os olhos

Que vêem da aridez do pasto nascer a água.
Enquanto isso, a água continua a brotar,

A cortar o pasto, a se encontrar com outras águas,
A formar o ribeirão, a gerar energia, 

A mover o moinho
E a matar a sede do homem.

A água brota nas grotas que salpicam o pasto
Generosamente esculpido.
Aqui e ali uma pedra, grande ou pequena,
Enfiada na terra, circundada pela vegetação que serve ao gado.
O pasto, forrado pela grama, é também cortado pelo veio
Que escorre e faz nascer, no brejo,
Vegetais e arbustos que protegem a nascente.
O fio de água desliza pasto abaixo,
Abrindo caminho entre pedras e mato, 
Contornando ilhotas, criando miniaturas de arquipélagos.
Encontrando com a água de outras minas
Que também brotam no pasto,
Aquele fiozinho ganha força 
E já se pode ouvi-lo descer numa cascata de pedras e mato.
O barulho das águas é acalentador, pois
A natureza é mesmo perfeita em tudo o que faz,
E aqueles fios d'água continuam seu percurso e com outras águas,
De outras nascentes, vão formando um estreito ribeirão,
Que deságua pasto abaixo,

ÁGUA
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há nos seus olhos

uma gargalhada ingênua

de correntezas verde-azuis

lambendo as margens

como se fossem os setecentos amores

que transitam as avenidas

da sensualidade dos teus metais

é um trago só

de poesia

um traço 

tangenciando o batom

Trago de poesia
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brasília nasceu

de um gesto primário

dois eixos se cruzando,

ou seja, o próprio sinal da cruz

como quem pede bênção

ou perdão
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Rabelais não leu Mishima.

Kafka não leu Drummond.

Flaubert não leu Bukowski.

Sólon não leu Petrônio.

Heródoto não leu Huidobro.

Racine não leu Augusto dos Anjos.

Victor Hugo não leu Kerouac.

Safo não leu Camões.

Luciano não leu Rimbaud.

Baudelaire não leu Freud.

Apuleio não leu Lautreámont.

Homero não leu Bashô. 

Pessoa não leu Rosa.

Machado de Assis não leu Adorno.

Pound não leu Torquato.

Parmênides não leu Dante.

Oswald não leu Leminski.

Shakespeare não leu Maiakóvski. 

Ts´ao Ts´ao não leu Peirce. 

Odorico Mendes não leu Haroldo.

Cruz e Souza não leu Burroughs.

Gregório de Mattos não leu Verlaine.

A vida é assim mesmo. 
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Volto hoje a ver as cenas
que a História me assombrara
Não são pessoas que carregam agora
É a dor do desemprego
É o peso da exclusão
É a opressão das cidades
É a limpeza do mundo
em suas mãos calejadas
em seus corpos cansados
esculpidos ainda meninos
carregando cargas
maiores que o peso esperado

Hoje não mais
escravos de senhores
ainda carregam a elite
são escravos de um sistema
que arrebata dignidade
e distribui
cada vez mais dores.
Será que percebem
que não é opção?

Quando era criança
me indignava
com fotos e fatos
de pessoas humildes
transportando liteiras
carregando a elite
pelos caminhos

Meu coração pequenino
questionava:
Como poderia existir,
trabalho tão vil?
pessoas obrigadas
transformadas em instrumento
sem vontade
desejos esquecidos
esquecerem que eram gente?

Carregadores
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Feitura de intervalo

buraco de tiro

de vagina

de olho com sol

de dor que trespassa.

que aparta

que estica.

ontem desfeitos os castelos areia nos olhos,

salmoura n'água.

casca dura

subcutânea cicatriz impressa

em gramatura 120

preto marrom branco

delicadamente cuspidos

nos preâmbulos dos lugares de sempre aqui.

Hiato
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I - Desodorante antiperspirante
contra todos os suores,
contém:
três mililitros de 
paciência, ciência,
consciência.

II - Para após o banho.
Antes e depois.
não deve ser ingerido
nem tragado.

Evita o câncer axilar,
Micoses e sudoreses
Post alcoólicas.

III - Se bem usado diminui
corrimentos, substitui
unguentos e mantém a aparência. 
Não é encontrado em qualquer
Pharmacya.
Não há número hum,
nem dois.
Fórmula chinesa de 
aplicações regulares:
depende de cada caso.
É antipsórico,
em geral.

IV - Encomendar com o autor.

Reclame
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Que os gatos no antigo Egito
eram muito estimados, 
quando havia um incêndio
eram logo retirados.

Que num aparelho pesado,
mais que o ar, um brasileiro
realizou um grande sonho
de voar; foi o primeiro.

Que as algas são vegetais
aquáticos e excelentes
adubos, e em alguns se encontram
iôdo e potássio, presentes.

Que o mel é um alimento
que passa à circulação
sem deixar qualquer resíduo.
É um poder, sem discussão!

Que o suco de uva contém
propriedades minerais
sódio, magnésia, cálcio,
fosfato e outros mais.
E, por isso é um bom tônico
a combater a fadiga,
em equilíbrio harmônico.

Que no Brasil os primeiros
poços de petróleo foram
abertos lá em Candeias,
na Bahia que adoram.

Que o Mar Morto não tem fauna
nem flora, porque suas águas
contêm grande quantidade
de ácidos sem “anáguas”.

Que a esfinge propunha enigmas
aos visitantes, em Tebas
e devorava os que não 
davam a resposta correta.

E a Édipo ela propôs:
quem anda em quatro pés
de manhã, e sobre dois
ao meio-dia e sobre
três à noite, bem depois?

E Édipo respondeu:
é o homem pois se arrasta,
no chão quando é um bebê,
caminha ereto na idade
adulta e quando é velho
numa bengala se apóia.
O monstro ficou furioso
no mar se precipitou.
Eis um conto fabuloso!

VOCÊ SABIA...

continua...
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Que Eros é deus do amor
dos romanos conhecido,
como o mais belo dos deuses,
também, chamado Cupido.

Adônis jovem de Bíblios
de uma grande beleza,
ferido por javali,
por Vênus foi transformado
numa anêmona enfim.
É símbolo efeminado.

Que Ocasião para os gregos,
naquele tempo e idade,
alcançava grande êxito,
deusa da oportunidade.

Que Olimpo monte da Grécia
de deuses e deusas morada
bem mais perto de Tessália,
região muito adorada.

Que Pandora, Eva dos gregos,
ganhou de presente uma caixa
onde estavam encerrados
todos os males do mundo.
Veio habitar a terra
casou com Epitolomeu.
Ele abriu a tal da caixa
algo horrível aconteceu:
os males se espalharam
por todo canto do mundo.
Só ficou a esperança
na caixa, bem lá no fundo.

Que Têmis ou a Justiça,
filha do Céu e da Terra,
numa das mãos ela empunha
uma espada e na outra
sustenta uma balança.
Envergonhada dos crimes
que na terra praticavam
refugiou-se no Céu,
em busca de segurança.
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crie coragem 
e troque de nome:
cidade jk

que talvez assim o mereça
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Se nas curvas do coração, derrapam meus sonhos

e se precipitam sem fim

Das pistas do pensamento decolam anseios e pousam suaves...

e pousam suaves dentro de mim

Ter um dia após o outro, ter meus pés inquietos

Ter motivos pra ser pouco. Ter desejos e ações, sem vetos

Correr atrás, querer ser mais. Sem atropelar ninguém

Sem esquecer o amor, a amizade e o querer bem

Se o brilho de outros olhos ofuscam as vontades

E elas se esbarram “meio assim”; com a força da minha voz

Se rendem, acatam, enxergam e seguem em frente...

...e seguem em frente, enfim.

Ser meu pai e minha mãe. Ser guardião do meu destino

Ser o filho que nunca veio, ter o meu próprio caminho

Correr atrás, querer ser mais. Sem atropelar ninguém

Sem esquecer o amor, a amizade e o querer bem

MAIS
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chove

(ou será alguém aguando o mundo?)

chove 

(ou será alguém que chora muito?)

chove

(ou será alguém com seu descuido?)

chove

(ou será alguém cuspindo tudo?)

chove 

(ou será alguém chovendo junto?)
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Amor é um fogo que arde sem ser ver;
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer;

É um não querer mais que bem querer;
É um andar solitário entre gente;
É nunca contentar-se de contente;
É um cuidar que ganha em se perder;

É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata, lealdade.

Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo amor?

Amor é um fogo que arde sem se ver
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Para aprender

alfabeto

ou qualquer outro

dialeto ou objeto

não basta estar alerta

não basta o concreto

Para aprender

e transformar

conhecer em saber

não basta decreto

muito menos resolve

ficar quieto

em atitude correta

Para aprender

qualquer coisa

que lhe afete

marque, transforme

e se construa projeto

há que circular

o afeto

Para Aprender
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joga a chave, meu bem

joga teu coração, meu bem

joga teu bem, meu bem

joga o síndico também

joga logo o jorge

joga o bloco, meu bem

joga a janela, meu bem

joga o pára-quedas também

joga teu corpo, meu bem

antes que o porteiro

avise o zelador
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não faço pouco caso
desses cacos que cato 
às vezes até me corto
nesses desacatos 
ou então levo choques
e me tombo com o baque
mas depois junto tudo
tomo logo o meu rumo
aí faço o meu rock
com frases de pára-choque
me desligo 
me descuido
me perco num segundo
vim de longe
sou um qualquer
peço carona pra quem vai a pé
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Lábio da lua

Lambuza lábio

Do lobo,

Todos os uivos (e

nenhum),

Cilada em cio

Seu meu seio.

O tísico coração do avô

Pulsa pó de minério de ferro

Presente de Minas

Minas de reis

Que não

Salomão

O tísico coração da avó

(re) cria histórias

com sobriedade de mestre Griot

Por aqui

Nessas luas e luandas

A preta mina(s) em mim

Recusa a pátria que não lhe pariu.

Mr. and Miss ouvem vitrola no jardim.

Corpus I
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Mães com suas bolsas
Vigiam os brinquedos,
Entre a alegria e o medo,
E que ninguém as ouça.

Mães às suas crias lançam
Certo olhar de ternura e erro,
Ensaiam um discreto desassossego
E o interpretarão com ânsia.

Mães reservam à infância
O que lhes cala na voz e peito,
E se traduzem em água e planta.

Mães se refazem no tropeço,
No átimo abarcam suas crianças,
E sussurram a elas o segredo.

AMOR DE TODO DIA
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Olhando este mar de longo

Esta praia

Onde afundo meus pés e minhas mãos

Penso na chegada dos homens d`além mar

 

Não

Nada disso poderia dar certo

A coroa portuguesa queria porque queria

O pau que tingia tudo de vermelho

 

Queria as frutas os pássaros as mulheres

Queria também o trabalho escravo dos homens

Queria sua alma desprovida de vícios e pecados

Sua crença sem Cristo nem Deus

 

Chegaram saquearam apoderaram da terra sem males

Depois foram embora deixando a sífilis e a gripe como herança

TRISTE BALNEÁRIO TROPICAL


