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O nascimento do verso



                           

          talvez um dândi
                                                                               talvez um nômade

                           

                                                                               
mas nunca unânime

     purpose of  life
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posfácio precoce

...abstração atrás de abstração
e eu de cuecas
concreto
sujeito oculto de um predicado preguiçoso
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         operação
                         (exercício de abstração nº 1)

subtraio dessa angústia
o desejo
e o resultado é vazio
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             peregrino involuntário de mim mesmo

percorro as ruínas de meu corpo e alma 
deitado no divã de pregos do faquir psicanalista

ele me oferece um trago do famoso charuto de freud
fumamos até o toco
e nos sentimos muito loucos
com aquela bituca na mão

psicocanalizo-me numa mesmasturbação mental
regada a incesto e decadência
e meu superego
de pênis ereto
sussurra em meus ouvidos:
– cautela! prudência!

abstração atrás de abstração 
e eu sobre pregos 
concreto
batendo minhas asas no futuro do pretérito

                                                   épico
                                                         (exercício de abstração nº 2) 
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Pensou em dar o título Transversal do Ego à sua autobiografia.
 
Considerava-se um escritor liberto da escravidão das sintaxes, o que não lhe 
impediu de tatuar em seu pênis a inscrição SOU LIVRE.

Tamanho era o seu talento, que fez parecer uma performance teatral o 
escândalo de sua ex-mulher no restaurante.

Sabia, como ningúem, sussurrar e surrupiar delícias. O pé-do-ouvido de 
suas amantes era o terreno de sua poesia vadia.

Minha palavra tem o poder de uma lambida
Abracadabra, abre-te sésamo, ave maria!
Minha palavra tem o poder de mover montanhas
O que dizer de uma calcinha tão sem tamanho?

A seu respeito disse o poeta

Não há telefone que não seja convite
Não há Deus depois de Nietszhe
Não há personagem que não seja verdade
A  verdade mais bela  que existe

Mas eis que veio a voluntária decrepitude.

Decadência sem elegância:
da poesia utilitária a serviço do sexo ao cultivo de cachos de som e 

pedaços de frase em pomar tecnológico;
da  magnanimidade do projeto LEVE O TEATRO AO LOCAL ERMO  (em 

que encenou o monólogo POR QUE SOU ASSIM? nos locais mais inóspitos, 
sempre com ninguém na platéia) à reinvenção de rituais dionisíacos 
marcados por

.  Interatividade compulsória
.  Eucaristia à base de bife bovino 
.  Iconoclastia ao som de música pop
.  Exibição de nus gratuitos
.  Aplausos de pé de uma platéia constrangida

Em se matando o ator, podemos dizer que se salvou a personagem?

Que semelhanças guardarão entre si o Herói Hesitante e o Dj Egoísta?



 será que o feng shui
              (pronuncia-se “fon suei”)

 funciona?

 deverei anotar em meu diário de mago
 todos os acessos de fúria infundados
 aos quais me entreguei, não raros?

 será que o seu signo tem a ver com o meu?
 se  sim, que tal convidá-los para um jantar a quatro
 e procurarmos no kama sutra alguma sugestão que nos leve,

          enfim, às vias de fato?
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Ao acaso, a gente se encontra pela rua. 
Você me oferece um dos biscoitos que comia.
Aceito.
Curiosidade em sentir o sabor de sua boca.

Trazia também junto ao corpo um presentinho de seus alunos,
uma rosa.
O dia, atrás de nós, muito branco.
Penso então no argumento do poema japonês:
 
para você
sem colhê-las
todas as flores do mundo

Insight tardio.
A tarde urgente já havia te levado.
(Só sobrou o biscoitinho).  

Olho para trás, o dia muito branco.
Para você,  silenciosos,  todos os poemas do mundo.
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caminhar a dois só
vai ser possível se
for cada qual pelo
próprio caminho
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o norte do poema é onde o sol
se nasce
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mulheres

desistir
desestar
let it be

deixe estar

desestabilizar
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egoistmo

todos os dias
     são na verdade

um dia só 

o Dia

começa pela manhã 
e se recolhe com o pôr-do-sol

todos os homens
tomados de amor
são um homem só

que não me doa o dia
se não for eu o cara
que se recolhe à noite
junto aos seus lençóis
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surpreendo seu nome em meu caderno                                                         
(em minha letra, sua versão definitiva)
pronto censuro-lhe a presença
fica no lugar uma nuvem de grafite 
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            SOBRE O AMOR

                       PREENCHA AS LACUNAS

O bom de namorar é que quando vem o frio tem um 

pezinho pra esquentar o meu e meu pezinho tem um pezinho pra 

esquentar o dela.

Sobre namorar, o ruim é que quando quero ficar sozinho e 

ouvir um bom jazz no fone de ouvido o telefone toca. E o jazz, o 

fone, o fumo e eu temos que ficar pra depois.

Sobre ficar, eu penso que a nudez é uma questão de tempo. 

E que o corpo é uma questão de espaço.

Sobre o beijo, eu penso que são páginas e páginas para 

única palavra. Duas línguas: ora sim, ora não, ora não, ora sim, ora 

sim, ora são, ora sim – oração.

Sobre o amor eu acredito que seja a ruína deliciosa de um 

homem.

Sobre a paixão o ruim é que dá uma vontade danada de 

beber.

Sinto-me feliz quando o mundo me sorri.

Sinto-me triste quando quando se confunde com 

enquanto.   

                   43



45

     foi na festa rave
     que o meu olhar no seu
     pela primeira vez  

          por mais de dois segundos 
            se manteve

     e como respeitosamente
          percorreu todo seu corpo

     até no tênis parar
     percebo que a chuva
     à maneira de woodstock

           deitou lama sem remédio
     ao magnífico reebok

        Não fouvesse verticalidade, haveria movimento?, pergunto 

a mim mesmo, físico-poeta que sou. Cai a chuva, sobe a lama. 

Motivos misteriosos da seiva. O céu, pleno de futuro, é o abismo-

convite. Pop: “você com essa lama na calça parece uma caneta bic 

que estourou”.

        Nos tempos de forró subia muita poeira. O resto era segredo 

de calça jeans.
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João tomando café na cantina. Ana desesperada com a 

prova de matemática. João pensando no quanto Ana fica mais 

gostosa quando está desesperada. Ana tentando demover João 

de sua petulante tranqüilidade. João esquece de tudo nos poucos 

segundos que dura um gole de café. Ana só pensa na prova de 

matemática. João esquece de tudo quando pensa em Ana. O 

beijo: matemático, com gosto de café.

Ana diz que vai cair geometria. João diz que só sabe 

equação. A reta é a menor distância entre duas pessoas. A pessoa 

é a menor distância entre duas palavras.

 



                     amor roma romeu

procuro anagramas inéditos para a palavra amor
penso, penso, logo desisto 
quisera eu minha poesia não precisasse disso
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      tem gente que lê thomas hobbes
             gente que fuma cannabis
             gente que ora pro nobis
             gente que dá o forébis

 
                                                                   

                                                                       ter      tem
                                                                        ser      sem
                      tecer o livre vaivém 

                                                               tentar
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Escrevo roteiro para filme pornô piegas
ambientado na capital de los angeles
las viegas.
Não consigo realizar por falta de atriz.
Só eu batendo punheta não dá filme.

Escrevo poesia belíssima com letra ilegível.

Escrevo porque a página cheia de rabisco parece uma televisão fora do ar.

Escrevo porque sou gostoso.

53



Leio tudo que me caia nas mãos, desde que não me caia das mãos.

Meus olhos se acostumaram ao movimento,  lêem da esquerda 

para a direita. A página parada e as palavras imóveis são 

responsáveis pelo movimento da leitura. Quando vejo coisas em 

movimento (cinema), meus olhos ficam parados.

As palavras são miniaturas infiéis das coisas. 

Transam com qualquer um.

Meus pais não gostam que eu escreva. Sabem que só escrevo 

palavrão, indecências, sodomias, incestos, sacanagens em geral. 

Por isso me proíbem. Disse a eles: a voz que sai de minha caneta 

não é minha .

 –Então passa essa caneta pra cá.
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        Os esquivos porquês de uma obra de arte

Sobreponho várias telas de Picasso em um programa de 

computador. O resultado lembra o logotipo do Corinthians.

Toco o disco do Balão Mágico de trás para a frente. O 

capetão reclamou do calor (péssima dicção).

Três palavras paralelas encontram-se no infinito para 

juntas formarem uma só frase (VOCÊ POR AQUI?), fazendo ao espaço o 

mesmo que se fez à cueca que virou pano de prato.

Executo as melodias da nona de Beethoven ao contrário, 

partindo da premissa de que tudo que vai bem volta bem.

Seria capaz de causar uma ereção na frase a tensão 

magnética entre uma palavra e outra?

Penetra surdamente no reino das palavras. Ouve-lhes 

cada fofoca, quem comeu quem. Transa com a palavra ovo. Joga 

amarelinha sobre “reviver”. Bosta fede quando mexe, caixa de 

abelha também. Isso para mim é perfume.
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                                         Situações

Geraldo é um mosquito. Caiu no pega-mosca. Tinha um 

encontro com Joana. Joana, então, arrumou outro namorado. Será 

feliz com ele até que algum dos dois caia no pega-mosquito.

William Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. William, 

Romeu e Julieta aparecem no final com champanhe na mão e traje 

de gala, felizes da vida, como em último dia de novela.

A galeria de arte está em silêncio, todas as luzes apagadas. 

Ninguém no recinto. Paisagens, personagens, moinhos e 

assinaturas estivessem no mesmo quadro talvez fossem mais 

felizes.

O sinal está fechado e o burro empaca. O trânsito está um 

horror e eu estou nem aí. Também empaquei.

O sonâmbulo acorda nu no meio da rua. Conflitos entre o 

espaço íntimo e o espaço último. Engraçado: semi-ereção.

Três ratos famintos no quarto fechado. Nada de queijinho 

com azeite e orégano. Nada de baratinhas. Nem uma ratoeira de 

onde tentar salvar o queijo. Nem uma ratoeira com que se salvar, 

por via da morte.

Geraldo, Joana, três ratos, o burro, eu, paisagens, moinhos, 

personagens, assinaturas, Shakespeare, Romeu e Julieta, o 

sonâmbulo, o pênis – estivéssemos no mesmo escuro o quadro 

seria mais feliz. 
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dias há que
ao acordar
certifico-me se não teria perdido na noite algum dente 
onde resgatá-lo, pérola perambulando intacto?
a noite não conhece ondes

preciso sair de dentro da minha boca, onde dentro dentes

61



o silêncio do escuro
(ser anjo ou não
questão de rarefação)
conde drácula no espelho
sendo todo menos tudo
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o testemunho silencioso
(inútil?)
do número da página

poeira simbólica
prenúncio da invenção do cinema
com um pé no meio, outro na mensagem
faz da linha do tempo um poema

Presença marginal em cada página que escrevo
posso trazer no peito algum amor que não percebo?
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               myself

           ardem minhas hemorróidas
           minhas emorróidas arden
           ardem minhas 

 hemorróidas

           pain is life
           ferida flor sexo
           preserv dor-
           flex

    
    o sangue é quente para aliviar a dor

          
           adoeço pra morrer
           porque quero morrer 
           sent   
           indo

                          

67



mal estar no estômago
causado por quê não sei
prenúncio de um inferno
que ainda visitarei
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      canção-retorno para o artista morto

                                                                     dedicada a wally e itamar

rompestes os laços da matéria
para povoar os lapsos de memória

signo insigne
presença de uma ausência

preparo o videocassete
a fim de reter-vos em mídia analógica

(se a câmera rouba a alma
a televisão a devolve. Corpo-quase?)

linha da vida:
stop/play/pause



    Transcendência

Desviar é minha dança
Encontrar pelo caminho
Dom Quixote
Sancho Pança
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             Todo esforço é vau

  Guimarães rosa, pétala por pétala
  Pesar em passar a página
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leminski,

tudo que eu faça seja

tudo que eu seja ouça

tudo que eu diga diga

tudo que eu ouça seja

poesia



        prefácio póstumo

    meu livro de poemas é livro solto, livre
    há muito não atendo à urgente necessidade
    de forjar em cada verso um novo insight
    e de me libertar da escravidão das sintaxes

    ser um punheteiro da linguagem:
    eis o meu pior defeito
    e minha melhor qualidade
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                          How Strong

usar minhas armas

(um poema na ponta da língua para cada situação
isto demostra o quanto sou forte)

ou não



Quanto a mim, sou um ex-católico escatológico. A definição 
é vaga, mas a sonoridade é precisa. É preciso que assim seja. E, se 
for o caso, amém.

Sempre perdi minha carteira de documentos, involuntaria-
mente. Apenas à minha inconsciência concedi o prazer da relapsia. 
Hoje não: vou deixar minha carteira nesse banheiro de bar por 
querer. Quero ser conscientemente relapso.

Leio meu futuro pela disposição da bosta na privada. 
Aleatório,  nesta vida, só uma coisa: tudo, nada. Aliás, alia jacta est, 
a sorte está cagada.

Santo Egocêntrico. Testemunha da palavra impronunciada 
de Deus.
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  A voz dos deuses

                 Os deuses estão sempre em silêncio
          O único que fala demais nessa porra aqui sou eu.                                             
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