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A casa é humana

PÉRICLES ALVES DE OLIVEIRA

A casa é humana

Bom Despacho-MG. 2016.

Um pouco sobre mim.
Algo de poeta.
Algo de quântico.
Algo de niilista.
Algo de sonhos descrentes.
Algo de louco.
Algo de tudo.
E um pouco só de realidade.
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PURITANAS
Puritanas
sõ siriqueiras, jogadoras,
promotoras de eventos e imagens
pelas ventas,
são arrogantes
com suas falsas luzes,
são satânicas
em suas escondidas
sombras:
ciriqueiras,
babadoras de hastes
de anjos:
o cão
já enterrou uma dúzia
e essa classe maldia ainda
o fustigam com suas
bundas sujas!,
P.S. Sem inferências!

9

A CASA É HUMANA

CHOVE
... e chove,
e chove sem parar,
alagando-me
todo o ser já afogado;
mesmo
estando por um fio
minha vida,
a chuva
intermitentemente
continua:
isso
é que dar abrir o peito
e o sonho pra anjos
e pra luas!
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FLOR AMARGA
... incediaste,
além do corpo, minha
alma:
oram anjos escondidos,
masturbam-se fantasasm
todos os dias,
as flores abrem seus
botões ao jardim,
e nenhum deles
parece perceber que a morte
está iminente:
incendiaste,
além do corpo, minha
alma,
e, agora,
terei de me virar,
nas gélidas escudidões,
com o diabo!
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INGLÓRIO É O AMOR DOS ANJOS

... surgiu
como uma pura
flor,
e me fez chuva,
raios e tempestades
a todo vapor,
maravilha
de pureza plantadas
com voláteis
palavras,
quando,
o bicho pegou, virou brisa
e foi voar nas estrelas
com anjos sem
pudor,
e eu fiquei
ali, no meio do relicário
das areias, em plento deserto
vazio!
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VERDE-OLIVA
... luzes,
toneladas de luzes
jogadas
com palavras aos ventos
e ares:
vez, em quando,
pegam desprevenidos
algus urubus
e canários,
que lhe
bebem, à farta, durante
os dias e, às noites,
pagam caro!
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O SINOSO SILÊNCIO DOS DEUSES
... é muito
sinuoso o silêncio
dos anjos e dos deuses
(deviam
falar mais, deviam sorrir mais,
deviam amar mais,
deviam foder
mais,
tais quais
nós, seu semelhantíssimos
sapiens!);
como ser
um homem perante
uma situação
assim,
sem que
lhe haja tropeços,
pecados e algumas visitas
a boêmiaa sombras,
onde os demônios
zombam e comemoram
o sais da terra
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e nos aliviam,
contemplando-nos, os ávidos
amores e desejos?

15

A CASA É HUMANA

O QUE NÃO SE PODE VER AO MEIO DO DIA
... artesãos,
artesãos de sonhos,
de amores, de cores e de dores
com palavras voláteis;
desde menino
mato paassarios, masturbo-me
escondido
e sei
como á o final das ilusões,
das concupiscências vadias
e das relvas iluministas:
sem abrigo
de qualquer lua ou sol,
um frio vazio!
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O AMOR AO FIM DA VIDA
... se eu nunca
soube o que é o amor
como já me disseram por causa
de minha visão pessimista
dos anjos
(os quais,
devo dizer, foram os que
sempre me foderam mais com suas
luzes avessas);
estou capaz,
no silêncio e na franqueza
comigo mesmo,
e isso
será um eterno
segredo),
de dizer, pelo menos,
de quem mais gostei e, sobretudo,
a quem mais odiei!
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PERANTE A MORTE, COSTUMAM-SE ACOVARDAR
OS MAIS NOBRES
“Pai, ajuda-me”,
“Pai, perdoa-me”
“Pai, cura-me”
“Dai-me forças, Pai”,
"Ajuda-me a arrumar um emprego
melhor, Pai”,
“Mate ele
aquele a quem amo)
em meu coração, Pai,
porque sofro
demais”;
dizia ela,
em suas sublimes orações
de todo dia;
Ao fim,
e sem forças, ainda digo
que meu Deus não é assim,
um servo para mim;
É rei
e Deus. E ponto.
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SEMPRE ASSIM
... desde sempre,
deste antes,
após os delírios das
superfícies,
mesmo sabendo
das quedas recorrentes
e das asas a serem constantemente
quebradas
(e já ao término
desta vida),
ainda,
como quando era menino,
persigo
o sonho dos voos sublimes;
se não quiserem
um cão assim no paraíso,
penso que
terei de tentar sobreviver
no inferno vazio!
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O RIO
... o rio
adentra a floresta da qual
não mais vai
sair,
só ele a pode
desvirginá-la de suas copas
e sombras,
só ele epode
lhe carregar o peso
das folhas mortas que se espalham
aos chaos alagados,
só ele
pode revigorar o que
há dentro da própria mata
senciente,
só ele
pode tocar e resistir
aos próprios espinhos e às próprias
pedras baixas,
e só ele
pode passar pelo próprio
e agunstiante vazio,
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sem reclames
e com todas as suas dores
e segredos guardados!
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SINAIS
... os sinais
da Estrada estão-se
apagando,
não há
mais sequer uma placa
de aviso
para alertar
o cão do mar que está
amargo
e da insubstância
do verbos, dos sonhos, dos desejos
e das vesanias e das imagens
estendidas!
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DE QUE VALE A VELA?
... como pode
alguém dizer que escreve
poesias e que nao quer sonhar
e sofrer de quedas
seguidas,
se o poema
nada mais se faz com asas,
com escuridoes, com angústias,
com amores
e com dores
do campanário de idolatrias
e dos teatros mambembes
da vida?
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INDECIFRÁVEL
... não olhe,
demasiado para o cão,
quando
escrevo, posso ser-me,
posso não
ser-me,
posso
ser o lobo que come
a presa,
o herói
que salva a princesa
indefesa,
o anjo
que leva os perseguidos
ao paraíso,
ou o puto,
fazendo uso dissimulado da poesia,
que te comerá, se bobeares,
a um leito!
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UMA FLOR-NÉVOA EM BOM DESPACHO
... ela
de minissaia e com a calcinha
branca aparecendo,
sentada
num banco da Praça
da Matriz,
recitando-me
um lindíssimo poema;
pouco depois,
fora-se apressada:
deste então,
fico admirando, brigando
e gosando
em folhas e telas
brancas!
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FANTASIAS, DISCURSOS E NADA MAIS
Ave maria,
Pai nosso, Pe. Libério,
São Pedro,
Santo Antônio,
São joão,
E aos demais
anjos e Santos chamam
as jabuticabas e as flores
dos canteiros
(incluindo
a chamada também
a Santos tios
mortos):
quando
as coisas se arrocham para valer,
lombram-se e gritam
meu nome:
o cão desgraçado
das sombras e das trepadeiras!
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AO FECHAR DAS CORTINAS
... é o vento
que vem soprando,
é a vida
que se vai indo,
entre
as sinfonias das águas,
entre
a nostalgia dos mortos,
entre
as esperanças dos porvires;
mas o importante
não é a poesia, a filosofia
ou a putaria,
o importante
é não se esquecer que temos
humana abnomalia,
que o vento
vem tocando, acariciando
ou tempestuando,
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que o tempo
vai levando, até que tudo
se finde,
inclusive
as cicatrizes
mais dolorosas, tristes
e frias;
e, das antes
janelas abertas de nossas casas,
restem apenas cacos,
destroços e vazios!
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NÃO HÁ O QUE O SER POSSA ESCONDER
... quando
se usa o ego para estabelecer
qualquer coisa com
mistério,
não se
pode falar de sonhos, de amores,
de ilusões, de masturbações
ou de fodas
vadias:
o que
há é a sobervia à espretia
e o jogo a ser jogado, com impiedosas
metáforas que derrubam
e matam!
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HERANÇA
... nasci,
como vós todos,
da porra ejaculada
de um spiens
e, assim sendo,
por herança, pois, um sapiens
humano sou,
e vem alguns
me enchere o raio do sacos
e me dizerem que são
anjos puros?
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STAGE DE VIE
... não
é que eu seja assim
tão sacana
e puto
como dizem
por aí,
é que,
no deserto ou na solitária,
onde os anjos só pairam acima
das nuvens;
ao chão
os cães bebem até água suja
e comem muitas merdas
já defecadas pelas
luzes!
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O SANGUE DA VEIA SAPIENS
... aqui estamos,
ora cuspindo luzes,
ora defecando merdas,
ora se punhetando
com corpos
em uma web can ou
em uma cama;
aqui estamos
inafiançavelmente como criadores
de deuses e de demônios;
mas nunca
assumindo, em si, a húmida, fria
e fétida genitália
dos bosques!
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TIRA DEUS DESSA!
... andava
perdida por caminhos
largos,
a foder
com canarinhos, urubuzinhos
e lagartos,
até conhecer
um homem a quem quis
fazer seu deus
(e isso
foi sua maior falha!):
não deu outra,
enquanto fodia com santos
diabinhos,
ele lhe
traçava as fúcsias
e os jambeiros que lhe restariam
ressecados!
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ENGOLE A SECO
... grande
besteira nossa
foi pensar
que imagens e ilusões
movem
sequer uma palha
da alma;
eu garato
que a palavra foi
usada volatilmente
em vão,
e a única
coisa ao teatro figurado
só servia para levanter paus
e melar xanas!
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NO MEIO DA MATA NÃO SE VÊ ANJOS NEM
COBRAS
Eu,
o niilista cão,
vós,
os inspiradíssimos
poeteiros
anjos:
que
diabos, afinal,
vêm le rem minhas
sombras?
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VOSSOS OLHOS BUSCAM O QUE NÃO HÁ AQUI
... se o deserto
é anunciado como deserto,
se as sombras
são anunciadas como
sombras,
e se me
chamo de cão niilista
punheteiro,
pseudorrealístico,
abnormal de nascença,
um constructor
de imagens como eu queira,
um dissimulador
com palavras voláteis;
e se vindes
me ler ainda assim mesmo,
não reclameis mais de pagardes
pelo pedágio!
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OS PALHAÇOS DO CIRCO!
... o amor,
do qual vejo tanto falarem
por aí, tem uma
vantage,
que os medrosos
nunca contam a quem juram
amar só com a palavra
volátil
(nos céus,
nas camas
e nos brejos;
ao dizerem,
fogem e se escondem
de verdadeiras quedas
e dores!
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VAGALUME É COISA DE ANJO BOIOLA!
... degraus
inalcansáveis são
feitos para retardados
bastardos
ou para
cães infernizados
como eu:
os anjos,
os puritanos e os heróis humanos
gostam já é do jantar
servido!
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ONZE E MEIA
... só perante
Deus, Cristo Jesus,
querida,
eu me
dobro os joelhos;
e ele nunca
me disse que havia anjos, ídolos
e mitos na terra,
diante
dos quais o cão deveria
se curvar em cintilantes
glórias!!
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PORTAS, BAH!
... fechaste
as portas e as janelas,
disseste outrora, salientando
que me amava e que
só minha eras;
mas esqueceste,
baby, de que toda porta
é como vagina,
tem a chave
certa doada a quem quer
quem nas caladas noturnas
as abra!
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A HORA DO SONO ETERNO
... quieta,
nada mais se move
na casa,
é noite,
está escuro e os anjos
estão dormindo:
quieta,
quieta,
quieta,
para não
acordar ninguém,
não queremos que eles
chorem:
já estamos
quase chegando no corredor
da morte!
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QUANDO A ÁGUA SE TURVA SEM ESPELHOS
... às vezes,
quando a gente chega
à beira do precipício
negro,
a gente
olha para o céu e diz:
“Meu Deus!;
às vezes,
o espaço do que está abaixo
do que se supõe
acima
é tão curto
que fica tarde demais,
e como dizia
o velho safado que, nesta
hora deve estar morando
com o diabo:
“... não há
nada pior do que ser
tarde demais!
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QUANDO A MORTE POUSA NUA
... lá fora
brilha um sol,
bem,
não sei bem,
para
mim não parece
mais um sol,
mas
o chamam de sol:
e nele cantam,
amam e fodem às esquinas
de suas luzes;
bem,
eu não sei por que
todo mundo vai ao sol
assim
e eu tenho
me vestido só de molhadas
cinzas!
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POEMAS PERDIDOS
... antes fora
uma luz no fim do escuro
túnel,
depois
quis clarear o céu
e a casa toda,
sempre
falando de puro
amor,
de Deus
e sobre ajudar
as pessoas:
até escreve
razoavelmente bem,
mas a noite vence com a escuridão
quando, só aos cães,
são atiradas
as coisas, as dissimulações,
as espetaculações ao teatro da vida
e os versos ruins:
e assim, decreto,
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pode ser chamada de poesia,
mas como evita a autoanálise
e o auto-olhar diante de algum espelho
fiel,
não passa
de um delírio, vindo de uma
prisão miserável que
apenas quer ser
pássaro!
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ÁGUAS NEGRAS
... noite alta,
noite fria,
noite sem lua,
noite
de ausênias e dores,,
acabado,
sufocado,
angustiado,
última
e derradeira noite
de tortura:
um grito
solitário e sufocado:
não nascerá novo
dia!
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FUNDOS ESCUROS
... ele lhe creu
(no amor e no sentimento
regozijado)
e foi traído
e a ele foram
contadas estórias de outras
libidos,
novamente
ele lhe perdoou e creu
e lhe foram contadas estórias
de um Deus bondoso,
mais uma vez,
ele lhe creu e lhe foi dada uma luz
tão fausta que o levou
ao abismo!
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SAPIENS OU ABNOMALIA MONSTRUOSA?
... sapiens,
humanos, todos humanos,
sem exceções:
elucubram,
julgam,
condenam,
matam,
deixam,
enquanto festejam
e fodem,
seus irmãos
e seus templos morrerem
de fome,
fazem
guerras para ver quem
ocupa os tronos,
às virgindades
das coisas, polui, estupra,
reinaugura:
humanos,
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insanos e abnomai humanos,
a única espécie
senciente
que poderia
fazer realmente a diferença,
e não faz!
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O TORPOR DOS ANJOS
... quando
alguém procura a luz
e não acha,
geralmente
cai em desatino
e se entremeiam
a infernos sem nome:
perdidos,
vão aos desejos sem norte,
aos amores vãos, e às fantasias
que consomem:
sempre
jogando a culpa nos outros e dando,
assim, nomes a suas próprias
escuridões, tingidas
de branco!
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MÍOPES POR ESCOLHA
... qualquer
um se espanta caso
se olhe perante um espelho
autêntico,
ao nele
verem coisas que assustariam
até ao diabo;
por isso,
em vez de olharem-se
com a franqueza necessária
a ver tudo,
postam
seus abnormais e miseráveis
olhares aos espelhos
dos outros!
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VIVAM MELHOR NO INFERNO SAPIENS!
... não existe
esse negócio de príncipes
ou de princesas,
de luzes
ou de sombras de outros
seres,
de amores
ou rancores elucubrados
de outros:
o que existe
é nosso centro e, dele,
a capacidade para entender
que o próximo, como nós,
tem qualidades
e defeitos,
e a capacidade
(e a responsabilidade)
para doar o que queremos que
nos reflita!
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AS MARGENS SÃO SEMPRE LARGAS
Penso que,
se estás angustiada
e te sentes vazia,
deves te fazer
novas asas,
que o tempo não para,
nem perdoa prolongados
cochilos;
e tua dor e solidão
podem ser uma fonte
para sublimes composições
poéticas,
para confecções
de novos voos
em dorsos de canários
menestréis,
ou para quedas maiores
junto a águias negras
canibais,
que sobrevoam
as carcaças do caminho
em busca de vítimas
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para devorarem
em seus ominosos
ninhos;
tenho certeza de que,
deves te fazer
novo par de asas,
mas sem olhares
para o céu, para o sonho
e para a vesania
onde atuamos um dia,
que, nesse palco,
foste morta
de tal modo que,
nem que se removam
infinitos,
poderias retornar.
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SOMBRAS E ESTILHAÇOES DE LUZES
Não é que eu
não saiba lidar
com soberbos vermes
e com fulgas flores,
até porque
estão abundantes
por aí,
mas pensei
depois de algum
tempo:
o que ganho,
afinal, montando no dorso
de uma vaca
do mar?
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VÃS TENTATIVAS
Não adianta esperar
pelo sonho
sublime,
não adiata esperar
pelo amor
perfeito,
não adianta esperar
pela esperança
concretizada,
nem adianta esperar,
sequer,
que o corpo e o verbo
anoiteçam
em favor
de um cândio
enlace;
que os céus
sempre se quebram
em outros cantos,
que os amores
sempre se embriagam
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em outros encantos,
que as esperanças
sempre deságuam
em rasos presentes
que os corpos
e os verbos
sempre escorrem
suas porras
nos discursos
e nos leitos.
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UMA VIAGEM SEM RETORNO

Trocaste um sonho
já amarelado por uma visagem
além-mar;
a caminho,
seduziam-te os ventos
onde outrora
andou Adamastor,
e isso foi o que
me contaram as lendas, os mitos
e os fantasmas
– que também
navegaram o mesmo mar
com igual lavor – ,
para que
fizessem-me cair a mim,
seu maior opositor;
mas outra vez;
viram-se eles, o gigante e tu,
fulga flor,
naufragados
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entre os mil mundos
encantados,
onde tudo
lhes apetece em grande
fulgor;
sem conseguirem
destruir o único que vos pode revelar
a grande verdade:
por vós mesmos
nada sois nos regozijos
lendários
além de frutos
incautos e espúrios
de abnormais
sapiens.
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FIDELÍSSIMOS ESPELHOS
... antes,
em criança,
eu temia a escuridão
com seus fantasmas vindos
de todos os lados:
hoje,
depois de ter visto reflexos
espalhados de minha
alma,
amores
e fantasias plantados
por todos os lados, como se
fossem pés de chuchu,
a subirem as cercas
e devaneios
quebras em violências
e construções abstratas
dos sapiens,
tenho medo,
e muito mais medo que antes,
é do que eles podem fazer
com suas imensidades!
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SOLO TORPE
... ser negro
e complexo parece ser
minha sina,
tenho forte
ligação com o inconsciente
e com o abstrato
humano,
sei de coisas
que nem sabem de si
mesmos,
e isso
deveras assusta, sobretudo,
os que se julgam mais
nobres e puros:
mas eu
não ligo para estereótipos
clarificados ou para puritanos
de resguarda,
eu apenas
me coexisto na abnomalia
conotativa do
sapiens!
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REALIDADE ALTERNATIVA
... em minha
realidade alternativa,
não sou ninguém,
sou apenas
o reflexo dos amores, dos desejos,
das fantasias e das insânias
das confeiteiras
de luzes aos chaos
e às lamas;
mas mesmo
sendo apenas um reflexo,
sou fiel às luminosidades caídas
que estão esparramadas
pelos chãos!
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SOB O CÉU, HÁ CARDUMES DE ANJOS NEGROS
Eles, os incautos amantes
que já se moveram por entre (e como)
tantos anjos, mitos, lendas, pássaros
e pedras sapiens,
pintaram-se de estranhos
e exíguos lumes, como que pudessem voar
eternamente sobre os próprios
precipícios,
mesmo sabendo
que os traços delineadores dor “ser”
são formados, inexorável
e inalienavelmente,
por imperceptíveis,
mas escuras aquarelas.
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SENCIENTES PONTES
Os espelhos sapiens
não absorvem bem as próprias refrações,
por abnormal condição de suas
espúrias imanências;
não obstante
refletem(e muito bem) os voos sem asas
e as recorrentes quedas dos demais
filhos e filhas da terra.
E isso é um fato
de extrema importância, pois só assim
é que se pode conhecer melhor
ao que chamam de “ser”:
quando se repara o conjunto
de espectros negados, entre turmalinas e carvões
que se escorrem (misturados)
pelas superfícies.
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FONTE APÓSTATA
.... embriaguei-me
de uma fonte já por muito
ceifada,
cheia
de labirintos escuros
e com uma córgo lhe correndo
a cheirar enxofre,
nela,
criavam-se esperanças
e incertezas como as de um suicida
à beira do precipício:
flertei
o cao iluminado
de um anjos, com suas avessas
pétalas de sabedoria,
falava
de abstrações, de insanidades
e de explêndidas quimeras
particulares;
empírica
em seu próprio reino cheio
de metáforas vazias,
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a mendigar
aplausos e masturbações
de outros egos
frívolos
e a manusear
mastros dos veleiros
dos mares
bravios,
tentou
me ajudar com a palavra,
com a mesma palavra que nunca
a salvou da própria
hipocrisia!
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POESIAS
... falam
de poesia como se fosse
uma bela melodia
dos deuses;
pois
eu vou dizer o
que é uma verdadeira
poesia:
fantasias demais,
delírios demais
mentiras demais,
dissimulações demais,
dúvidas demais,
metaforizações demais;
e, com toda
franqueza, verdades
de menos!
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O MISTÉRIO DE UM DURADOURO JARDIM
... há 22 anos
com uma única flor,
e provavelmente para o resto
da vida com a mesma
flor;
e nada
de falar benzinho,
mor, momor, e o escarcéu
colorido dos amantes
frescos;
do amor
não se precisa falar demasiado,
melhor nada dizer
em palavras
e deixar
que o estar e a jornada
silenciosamente
por si falem!
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O CONTRASTE
... virgens e puritanas
que já gemeram sob hastes
aos brancos leitos,
dizem-me
de paz, amor e respeito:
putas
que igualmente se deitam,
por profisssão, sob as mesmas hastes
e nos mesmos brancos
leitos,
sem nada
me dizerem,
ensinaram-me mais
sobre o afogamento aos oceanos
inverossímeis,
sobre
os singulares caos
dos desertos
e sobre
o verdadeiro peso
da vida!
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O MENINO-CÃO DE BOM DESPACHO V
... gosto
da noite, lembro-me
dos inícios das noites
de minha infância,
a rua em terra,
o cheiro de fumaça aos fornos
que ficavam nos fundos
dos terreiros,
as mulheres
que cozinhavam e recolhiam,
dos varais, suas roupas,
das queimadas,
das peladas, dos rouba-bandeiras,
das ilusórias namoradas,
com seus sorrizinho
de anjos que caíram no mundo
sem saber o que o mundo
era;
gusto da
puerícia de minha infância
perdia,
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da noite,
do início da noite esfumaçada,
como que se comemorassem,
a todo momento,
sem culpas
ou pesos, em bela nudez,
a vida em quimeras
fragmentadas!
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ENTRE O MAR ETERO E O CALVÁRIO TERRENO!
... entre
o paraíso eterno e bom
que pregam
e a dura
lida que há nessas
terras;
prefirai
e lutai por esta, porque
daquele nada
se sabe,
e talvez
não se possa ter alguma
lamparina sequer
acesa!
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AINDA DESERTO
... estranho,
meio louco e esquisito sim,
até no verão
dos bichos esquecidos,
sou inverno,
até nos sonhos
das mais belas e sublimes purista,
sou inferno,
indecifrável
de frente e verso,
mas ainda
tenho um pouco de pó das estrelas
e das demais paisagens,
mas este pouco de pó
restante também é estranho
e complicado
– é um segredo –
até que
descubra (ou não)
quem enfrentar luzes, chuvas
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e tempestade ao meu
lado.
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O MITO NÃO SOU EU
... eu, o cão,
aprendi uma coisa
na vida,
quem muito
fala de luzes, de sublimidades
e de purezas,
assim
como para os sátiros
e as ninfas,
nunca
lhes faltará o que fazer
com as bocas e com
as línguas!
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FLORESTA ADENTRO
... um escorpião,
quando pica, faz imediatamente
doer,
o que nos
leva a reagir a tempo
a seu veneno;
mas um anjo,
a porra de um anjo,
quando pica, administra,
aos poucos, o maldito
o veneno,
quando se
percebe, já não há mais
o que fazer!
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EXTREMO EXTÁTICO PERIGO
... 22 anos,
uma flor linda,
linda, lindíssima,
com cheiro
de carinho e pureza:
um sonho,
um encontro,
um milk Shake;;
eu em meus 46,
encontro-me novamente
vibrando,
em desalinho
num caminho de sonhos
pueris,
numa
amizade sincera
entre um homem que mora
ao deserto
e uma linda
rosa de jardim!
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UMA LUZ NA ESCURIDÃO DE MEUS SONHOS
... só há
um jeito de se
amar, dependendo
do momento,
quando
as distâncias,
sejam de que tipo forem,
vigoram entre os dois
amantes,
deve-se
manter a pureza,
mesmo que a carne não
se faça presente,
beijar
o vento, deixar o lament
e, mesmo que a morte
a um leve,
e manter
no coração o silente e eterno
contentamento!
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A ESTRADA DA VIDA
Enredados
em voos incautos, em alucinações insanáveis
em esperanças vagas e em todo tipo
de atuação ao grande
teatro da vida,
e aprisionados
entre coisas que fabricamos (ou que alteramos)
e ocasos que se perderam entremeio
a nossas vívidas e sencientes
luzes;
caminhamos,
sem sequer compreendermos muito bem,
o que é que realmente fazemos
aqui.
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OBSCUROS REFÚGIOS
Há dias em que,
como a querer (e como se possível fosse)
me desexistir, disto-me da comum
estrada
e me obscureço
em cada pensamento,
em cada palavra e em cada gota
de sonho ou de insanidade
derramados:
nesses dias,
até minhas poesias se tornam demasiado
negras,
tais quais as soturnas sombras
em que (vanamente)
me abrigo.
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SEM RUMOS
... eu bem que
gostaria de saber por que os alucinados
puristas insistem
tanto
em ensaiarem
à sinuosa luz de minhas retinas
e em fazerem constante e espetaculoso barulho
a meus ouvidos,
se lhes conheço
os mais íntimos, secretos e obscuros quartos,
onde escondem seus mais absurdos
e abissais segredos.
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FAREJADORES DE VULVAS E CLOACAS
RECANTEIRAS
Há tantas ilusões incautas,
desvarios incontidos e concupiscências febris
às velhas mentes
poéticas,
dissimulados
em açucaradas poesias e comentários,
publicados e regozijados por entre os invisíveis
e obscuros limites das lumes
gentilezas,
que, às vezes,
chega-se a ficar claro a pequenez de velhos
masturbadeiros, farejadores de jovens
vulvas e cloacas
que se vendem
por afagos verbais (em forma de elogios
perfumados) a seus insípidos
poemas.
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INCONSPURCA
... vagarosamente
cavou abismos de luz
tão profundos,
com
suas fantasias
e absurdos,
que
precisou encontral
alguém
a quem
depositar seus lixos
mais imundos!
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ESTA ÁRVORE
... casamo-nos,
mesmo com a desaprovação
e o falatório de vários
anjos disfarçados,
que viam
em mim o diabo;
casamo-nos
há vintte e dois anos;
e vamos em frente com amor,
fé e coragem,
provando
que os puristas estão,
com suas retinas azuis,
muitas vezes,
enganados!
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URGÊNCIA
... um sonho urgente,
uma música urgente,
um poema urgente,
um último amor
sob uma lua secreta, urgente,
uma nova nascente,
ligeira e predestinada já ao fim,
onde corra limpa água
e puro amor
na urgência
do momento!
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ANCESTRALIDADE
... não,
definitivamente
não somos nada mais
do que nossas retinas abnômalas
sencientemnte
veem:
quando elas
se fecharem, acabar-se-ão
as luzes fluorescentes, os abismos
escuros
os sonhos
e as fantasias absurdas
e todo espectro sapiens que fora
pregado faustamente
no apagamento!
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O QUE APRENDI SOBRE O SER
... cada momento
que passamos toca de alguma
forma nossas
vidas;
pois
trocamos e compartilhamos
coisas em todos os lugares
e a toso os momentos;
dizer
que só habitou um lugar,
que nunca amou em mais de
um leito ou sonho
ou que nunca
fodeu, mesmo solitariamente,
com a mão em
trabalho
é coisa
só dos mais nobres
e dissimulados puristas
plantoneiros.
que falam muito
de suas fluorescências,
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mas não gostam de carregar
sombras e cargas!
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ATALHOS
... dizem
que sou cão,
que sou sombrio,
que sou sacana,
que sou
um puto de um masturbador
de imagens frívolas,
que sou
isso e que sou aquilo;
tudo, tudo,
tudo só porque eu sempre
me ando tentando
pegar atalhos!
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O MENINO CÃO DE BOM DESPACHO VI
“Vai tomar
um banho, menino!”,
gritava minha querida mãe,
em minha infância
perdida:
era uma
ordem quando me chegava
todo molhado de suor
e chuva da
rua;
de lá
para cá, foram milhares
de sujeiras, de orgasmos, de perdimentos,
de enganos
e de banhos,
sem que eu nunca conseguisse
lavar a porra da insana
mente!
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FARDO
... ali estava eu
no deserto, sentindo o peso
enorme do mundo;
ela apareceu
com angelical ar e dizendo
que não queria
matar:
nos dias
seguintes foi encontrada
entrando na casa
de um anjo,
com um saco
preto, onde enterrou o cão
e também seu próprio
passado!
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NUM MUNDO DE FARPAS E DE ASAS
... em deserto,
sim, ando-me e me calo,
deixando-me
falar só no que chamam
de poesia;
e ao deserto,
cavo abismos e largas
e estranhas estradas que não
se colocam entre
as margens,
mas digo que,
como a pedra não tem culpa
de quem a remove
para ser atirada,
o cão
não tem culpa,
se, quem entra em seu deserto
cheia de esplêndidas e ilusórias imagens,
queimar-se!
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PECOLA
...“Estou bem,
mãe!”,
dizia
a ela, após chegar
da praça de esportes,
por onde
havia me esgueirado
escondido,
com uma
baita dor na nuca,
gerada pelo
cascudo
de um gigantesco
anjo protetor
do clube:
desde então,
aprendi a contemplar a lua
de meu quarto
escuro
e a lidar
com esses nobres anjinhos
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em sapiens caricaturas!
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CICLOS MENSTRUAIS
... em meus
sonhos, eu não tenho
uma boca presente para
beijar,
e beijo;
em meus
sonhos eu não tenho
um corpo ardente para
transar,
e transo;
em meus
sonhos eu não tenho um real
Anjo para amar,
a amo;
em meus
sonhos eu não tenho um parque
de diversões para brincar,
e brinco:
assim
me faço, sob a suspeitosa loucura
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quer supões de mim,
com fragmentos
de minhas próprias sombras!
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10:59. SÁBADO. 3 DE SETEMBRO DE 2016
... é tarde
demais para qualquer
coisa:
vida vã,
vida curta,
vida fria;
exausto,
preciso ir ao sítio
sentir o cheiro das rosas
e das rubiáceas
que,
sem nada dizerem,
brilham e incensam meus amores
imprecisos,
meus desejos
incandescentes, minhas quedas
concisas e minhas dores
incisas!
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TENTATIVA DE FUGA
Ando tentando
expurgar severos fantasmas
e legitimar alguma
causa,
com a cansada
esferográfica
a escorrer ferrugens
nos entalhes embranquecidos
dos papíricos.
Entre os espectros,
há estridentes e dolorosos ecos.
ressoados de castiçais
de ouro;
em mim,
uma encastelada demência
que se revolta contra
a luminosidade
dos espelhos.
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DESDE SEMPRE
Desde sempre,
os homens cultivam asas
que não têm,
a sobrevoarem
abismos
e a perseguirem sonhos
de vôos
com máscaras cosidas
a cetim
e verbos talhados
a ouro;
mas, além dos sorrisos
e dos riscos
de seus semblantes
aquarelados
e de seus gestos
enredados,
há fantasmas invisíveis
e dores silentes
sob os superficiais reflexos
de todos os espelhos
do mundo.
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O DOCE DA FLOR
Vê, querida,
o outono passou,
e teu ego continuou
singrando pelas demais
estações.
Quando chegou
o engerelado inverno,
congelaram-se-me as asas
em tuas correntes
de ouro;
mas quero
que saibas que,
mesmo em angustiante
e dolorosa morte
nívea,
tudo de mim
– o que viste e o que
nunca creste –
continua sendo apenas
teu.
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O SINCERO SILÊNCIO DAS SOMBRAS
Quando se
perde a consciência da sinceridade
dos silêncios e das sombras,
as coisas costumam
tomar sentido a ilusões e tremeluzências
tão faustas e vãs
que, a seu tempo,
escorrem-se por amargos rios, em direção
aos próprios e vazios
precipícios.

101

A CASA É HUMANA

INCONSCIENTEMENTE INSANOS
As iludidas emoções
não controladas; os erros de escolha
a se derramarem em cântaros
ferventes de leite:
há espíritos de loucura soltos,
a se escorregarem na superfície lisa das
palavras,
com grande poder de retóricas
e metáforas;
há fomes proibidas
e insaciáveis de anjos, que se movem
escondidos
entre sombras e há métricas floridas
por entre de sonhos
e de jambos.
E assim, com cheiros
de sóis e de navios distantes, continua ela
a navegar rasgando geografias
de terras e mares,
totalmente alheia
de que há também lágrimas desertas
e um infinito rasgado em meio
àquele arco-íres outrora
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perdido
e uma silente vontade
de se destruírem novas alvoradas,
enquanto me caminho
ao último andar.
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O AVESSO DO CÉU
Ao espelho
quebrado, vejo pingos de sol
refletidos como gotas
d’agua;
às frinchas
das entrebordas, ainda ouço
ecos passados a ressoarem,
com mágoa.
Vergo o corpo,
sangro a mão ao tentar separar
somente os cacos rosados
da vaca;
quando percebo,
enfim e dolorosamente, que também
já me caí em suficientes
extravios
para perder minh’alma.
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NA PENUMBRA
Uma flor de inverno
rasga as vestes escurecidas da noite,
com seus semblante pálido
e com suas insânias
encravadas;
à mente,
traz nacos de asas,
polens e ilusórias demências, em lúdicos
caldos de luzes, verbos
e leites,
com tamanha
esperteza que convence até
a alguns dos mais poderosos imperativistas
e pseudodeuses dos céus
e terráqueas praças!
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PER LA SUA DOLOROSA PASSIONE
Dentro, às profundidades
côncavas do ego, há-nos tantas dúvidas e
brumas
a fervilharem como incandescentes gotas
de ilusões, esperanças, medos
e sombras
que, às frinchas
mais angustiantes e profundas do caminho,
torna-se inevitável não
contemplarmos
– mesmo aos que,
como eu, não tenham em si alguma
fé válida em deuses criados
por homens –
o grande e sublime
exemplo, junto aos detritos da humanidade,
de tua corajosa, salvífica e dolorosa
paixão.
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VÃOS SAPIENS
Dize-me para que
nos valham tantos e tantos anos
nesta inglória existência
de abstrações,
onde nos andamos
em ciclos turvos de lavores,
desejos e ilusões, sempre a trocarmos
– como de roupa – de amores
e dores;
sempre (negando
nossos próprios reflexos) a buscarmos
novos planos, sonhos
e enganos,
e eu te mostrarei,
enfim, o segredo que tanto pedes
sobre o abnormal e espúrio
ser humano.
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SEM CULPAS OU PECADOS
... de nada te culpo,
querida;
na verdade,
eu sempre soube que nunca foste
bem assim, tão pura como
dizias por aqui:
há pássaros
que gostam de cantar escondidos
– à revelia de suas luzes
e de seus perjurados
amores –
em outras quimeras
por onde voam escondidos.
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INDOMÁVEL CEGUEIRA
Não vês?
Não percebes que
não podemos adiar mais nada
para o momento
seguinte?
Não te deste
conta de que cada adiamento,
por qualquer imagem interferente ou
descompasso
que haja ao caminho,
faz-nos nascer grande
angústia ao coração e arder, em fogo bruto,
o sonho à nuvem e a sublime
emoção,
que se vão esvaindo,
entre cinzas e destroços molhados,
aos profundos precipícios
que cavamos?
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ALONE IN THE DESERT
Nem mais tantos céus azuis,
nem mais tantas asas inválidas;
nem mais tantos anjos sensuais,
nem mais tantas demônias menstruais;
nem mais tantas e pazes regozijadas,
nem mais tantas guerras aos covardes silêncios
escondidas;
nem mais tantas danças ilusionadas,
nem mais tantas inércias solidificadas;
nem mais tantas luzes fausteadas,
nem mais tantas sombras escudeadas;
sem mais pensar muito neste
mundo fechado,
vou-me só pelo deserto,
a silêncios e poesias.
E mais nada.
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POEMAS TURVOS
Um poeta crítico
escreveu-me todo entortado,
dizendo que não entende a metade das loucuras
ou idiotices que escrevo;
ora, pois,
isso realmente me alegra,
que não escrevo para agradar a críticos,
a imperativistas ou a poetas
de capas e facas,
com suas nobres
e esplêndidas estórias de ouro e prata, talhadas
a ilusões exíguas e a navegações
de cabotagem.
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UM DEUS DEVE SER APRECIADO COM
MODERAÇÃO!
... disputa
de egos? Mas que porra
é essa?
Enquanto
esses doutores e anjos da poesia,
comentam-se de manhã
para se comerem
em uma can
à noite,
eu passo
de liso nessa lama;
quanto o ego
em questão, baby,
vou ser muito, mas muito franco
com a Senhora,
nunca achei
entre filósofos, entre cientistas,
entre religiosos,entre imperativistas
ou entre amantes de asas
inválidas,
nada, nada, nada
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que me ofereça sequer
a metade da força que se me opõe
ao meu deserto ou
a uma folha
branca!

P.S. Os deuses,
mesmo os cães-deuses, devem
ser apreciados com
moderação!
Thor Menkent
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FREEDOM IS THE GREATEST OF PRISONS
Talvez se o homem não
buscasse
o
trágico
escudo
para
suas
entranhas
chagadas
encontraria
alguma
inocência. Deus é apenas
uma criação do homem
para consolação a seus
próprios
limites
e
fraquezas.”

Apregoa-se a liberdade e o direito a ela
como sendo inerente ao homem, e como se
somente ao homem tal direito pertencesse.
Aprisiona-se parte do Cosmo e da Natureza num
molde negro.
O rebanho que pasta engorda confinado,
os pássaros cantam engaiolados, os gatos se
perdem nos carinhos dos colos, os cães latem e
se tornam o que chamam de melhor amigo. Não
obstante, todos se movem mediante ordens,
muitas vezes, daqueles que apregoam a
liberdade.
E o cosmo se pinta em moldura humana,
sendo definido em regras e cores estranhas.
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Substâncias são formadas, o átomo instável é
preparado para a explosão macabra, e até a
quântica é subjetivada pelo pensamento.
Mesmo nas relações interpessoais, não
há primavera florida. A liberdade, essa
abstração, na o passa de um desejo inconsciente
e vergonhoso. Se o nascimento ocorre livre, a
condenação é imediata e imposta pelas regras de
convivência entre a família e, com o tempo, entre
a sociedade.
O batismo em crenças e em medos logo é
imposto e o “não pode” é uma expressão das
mais usadas na modulação do ser, ainda
engatinhando: “Não pode subir aí”, “Não pode
fazer isso”, “Não pode falar assim”, “Isto não
pode”, “Não! Não pode!”. Um escolhido ousar não
pode. Um olhar diferente não pode.
E a liberdade continua a ser atacada em
ordens diretas: “Está na hora de comer”, “Está na
hora de se deitar”, “Precisa cumprir a jornada
escolar”, “Obedeça e respeite os mais velhos”. O
ensinamento e a educação são confundidos com
ordenação e com o entorpecimento da visão
ampla.
Como ser ou não ser, como ir ou vir
quando se quer e para onde se quer, como sentir
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o que se deseja, como dizer o que se pensa, como
voar como pássaros, senão hipocritamente, se a
própria concepção de liberdade ocorre na mente
imatura, enjaulando as mentes? O ser mais livre,
ainda preso está a correntes que muitas vezes
não percebe. Não resta no homem mais indício
da alma livre. Isso pertence somente ao reino
irrazoável dos animais ou dos humanos
enlouquecidos e dissocializados.
O longo e obediente sofrimento se faz
pelos elos das correntes implantadas pelos
homens em si próprios e em suas descendências:
costumes,
crenças,
desejos,
idolatrias,
dogmatismos e pragmatismos vãos.
O próprio amor, em suas diferentes
nuances, torna-se uma prisão. Por Deus se
dobram joelhos em obediência cega. Não se deve
olhar para as sombras. De um homem e uma
mulher que se amam, o ciúme cega aprisionando
o singelo, e Eros é atacado como se fosse algo
demoníaco, até com a pessoa amada. O amor
fraterno, o mais puro e singelo, se arranha com o
fraquejo humano pelo exercício de poder ou pela
prática da raiva em alguns momentos, em
debates e disputas vãs.
Mas há quem acredite na liberdade
plena, como se possível fosse. Mais creem nela os
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dominadores que os dominados; os pregadores,
que o rebanho por eles cuidados; os pais, que os
filhos; os amigos mais exacerbados, que os de
coração mais calmo; os amantes cruéis, que os
que tentam amar incondicionalmente. E os
deuses (carrascos a tolher a liberdade), que os
servos.
Tragam-me algum perfume para
alimentar minha mente. Quero me deitar às
sombras e descansar da luz violadora. Quero
amar sem medida em cores indefinidas. Deixem
que eu contemple o Infinito. Permitam que eu
me dispa de minha humanidade aprisionante.
Quero ser desumanizado.
Não! Não posso! Estou vestido de calça
jeans e com uma camisa de malha. E o simples
ato de escrever agora me torna refém. Também
como deste pão e bebo deste vinho!
A liberdade é uma hipocrisia. O cárcere
em si mesmo, embora não se possa tactar, é
sentido fortemente por quem o está,
conscientemente, suportando!
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EIS O QUE NÃO SEJA A QUESTÃO
... escrever
é nada para mim,
não sou
de dar valor nem
às mais nobres coisas
do sapiens:
compor
um poema ou bater
uma punheta,
para mim tanto faz,
por isso
nao preciso disputar
egos
ou buracos
sugadores molhados
em cantos ou recantos
figurados:
faço
isso sem pesos
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e com total
liberdade, como se
tivesse jogando,
alheio,
a um
pife-pafe!
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UNA SIMPLE CONDICIÓN DE LAS COSAS
Se reparares bem
sempre formos estrangeiros sob
constantes chuvas,
mais unidos
por exíguas ilusões quebradas
e decorrentes feridas
do que
por qualquer travessia
ou sonho válidos,
aos quais
tantas vezes (sendo menos
que metades)
perjuramos
nos amar inteiros.
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PALABRAS, NO HAY MÁS QUE PALABRAS
Não convém
sufragar demais a palavra alheia;
que, entre os rítmicos
concordes,
costumam
sobrar silêncios sísmicos
às escondidas mãos
cheias;
não convém
regozijar demais a própria palavra;
que, entre as doces macieiras
plantadas com néons,
costuma
haver sombras úmidas
às fundas raízes
dos cernes.
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WORDS, IF TRUE, DO NOT HIDE YOUR OWN TAIL,
BABY
... ouve
o mestre cão,
Baby,
as palavras,
as palavras,
as palavras,
eficazes são
as palavras, baby;
mas podem
ser tão sublimemente
poderosas,
como
avassaladoramente
destruidoras!
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O ECO DE UMA ALMA PERDIDA
Por que tenho
a estranha a sensação
de que, às vezes,
pareces querer
carregar o sol entre
os dentes;
enquanto
me condenas aos rios de sombras
do outro lado
e às doentias
dependências dos humanos
latifundiários, querida?
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CÃO NEGRO
Na estação da seca,
visto-me de falsas fontes de cristalinas águas,
para que andorinhas venham saciar
suas sedes;
e, quando pousam
com seus colarinhos brancos, de soslaio
aprecio-lhes o voo, o encanto
e as carnes.
Ao chegar a estação das chuvas:
tudo se alaga e me viro deserto em imensidões
pluviais,
tão seco que nem bruxas se movem
ao meu lado;
e aí é que percebo
o quão enfermo tenho sido com meus faróis
de néon, por esse grande
mundo desalinhado.
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VAZIO
... de novo,
.noite longa, noite negra,
noite fria:
é tarde demais
para aplacar as cruciantes dores
provocadas pelas chuvas
de fogo;
é tarde demais
para cicatrizar as profundas feridas
abertas pelos verbos
e pelas pedras;
é tarde demais
para ainda esperarmos
(imaginando
– como se fôssemos eternos –
que nos haverá um novo amanhã
e uma nova chance)
que as águas
nos sigam rolando, como se
fossem eternas.
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O FOGO DA PAIXÃO
... um dia
fomos sonhos incautos, fantasias
incandescentes e dádivas
subliminares;
depois de um tempo,
transformamo-nos em chuvas de fogo
e nos escorremos em
turvas águas:
hoje somos uma estória
(de amor) mouca, prestes a sair
deste minguante
caminho
e a ser lançada
à silente e profunda eternidade.
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REFLEXOS SUBMERSOS
Diante dos desalinhos
onde atuais com faróis tremeluzentes,
sem vos percebêreis aos brancos
reflexos sempre refeitos;
admira-me
a falta de sensibilidade para distinguires
entre o profundo
e o virtual,
ou entre o além
regozijado de mares e céus
e qualquer coisa que seja realmente
transcendental;
ou ainda entre
os amores perdidos em vazias possibilidades,
perjuradas e quebrdas
e os próprios caos!
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INEVITÁVEIS VATICÍNIOS
Ventos contrários
de todos os tempos e espaços, a carregarem
imagens, ilusões e insânias
suspensas ao ares;
ondas incertas
de todos os oceanos e mares, a sussurrarem
resplendorosos contos e estórias
naufragados em suas
águas;
imensidões sem pertença,
roubados e dadivados como se fossem vinho,
para que os pseudoamantes bebessem
em honras e glórias
perjuradas;
às superfícies,
em reflexos negados dos cachos negros
que nascem e se metastasiam
escondidos aos cernes,
até os cristais azuis
foram rendidos e usados como
armas às palavras voláteis, para que não
se desnudassem cruzamentos
e quedas passadas,
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e até os pulsares
mais longínquos foram removidos
como farinha, sobre os mesmos
frios mármores
– como em receita
na vã e vil tentativa de se recuperarem
pseudoauréolas primordiais –
em que, um dia,
tudo estará irremediavelmente perdido,
por absoluta impossibilidade
de se reacenderem
faustas tremeluzências,
das dores e lágrimas às almas
derramadas.

129

A CASA É HUMANA

IRRECUPERÁVEIS
Depois dos
alvoreceres tímidos por entre
sonhos e flamas, que parecem se irromper
– com a motorizada palavra volátil –
por pontos eternais;
quando algo
se perde em hesitações entre imagens,
ilusões e perniciosidades
do caminho,
nem contrições, nem dores,
nem lágrimas podem mais se verterem
– dos úmidos e magentos
beirais –
à sublimidade
mágica dos momentos perdidos.
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TRISTE CONSEQUENCIA
... esse mesmo coração
irresponsável, insensato perdido
que tantas vezes se inundou
e te choveu,
agora chora
(angustiadamente) por não mais poder
sequer te dar algum
conforto
ou te expressar sua sincera
dor e nudez.
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OUVE
Não abandones o canto
(nem o encanto),
não afogues a ilha aos prantos,
não desengravides as esperanças,
não desistas dos sonhos:
antes, deixa tudo estar
e acontecer (lentamente) à alforria
do destino;
e, sobretudo,
não atravesses, sem mim,
esta ponte!
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SEM CAIS
... em meio
a um estranho e alucinado
amor,
choveram-se
verbos de fogo muitas e muitas
vezes,
e disseram-se
adeuses muitas e muitas
vezes;
mas, após suas ausências
fugidias (como se fossem eternos amantes
a empinarem luzes
e sombras)
sempre retornavam
à sua casa, até que angustiadamente
descobriram
que o tempo passa e não perdoa,
que o corpo adoece e não perdoa,
que a vida se esvai e não perdoa;
até que tiveram
de se dar com a iminência da dura, triste
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e dolorosíssima morfologia
do último adeus.
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CÃO, EU O CÃOOOOOOO
... filhas
da puta de anjos composicionistas
e iluministas,
dizem que,
em meu recanto literário
e em minhas sombras,
sou um cão;
mas digo
que me estraçalho,
me arregaço e me mato
todo,
em sentimentos
sublimes que não pertencem
ao (como eu) sapiens
humano!
P.S. O desertooooooooooooooooo é a melhor
prisãooooooooooooooo!
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AGORA, OS ANJOS SABEM COMO O CÃO AMA!
Pois
eu estou bêbado,
e sabeis o que penso
e nessa louca
embriaguez?
An ram,
vou latir para lerdes!
Quero
alimentar a gula dos anjos
sem carregar
os pecados,
quero
habitar o paraíso com o charme
de um inferno
sem nome,
quero
ser tua fome violenta, tua vontade,
tua desgraça e teu resgate,
quero ser
tua tormenta para, depois,
ser tua calmaria;
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quero ser
tua cegueira com gosto
de claridade,
quero
comer tua angélica e só minha
vulva molhada;
quero ser
a náusea do seu asco,
mas tamném o torpor de teus
desejos nefastos;
quero ser
teu homem, teu deus, teu ídolo
e teu carrasco:
quero ser
os pedaços perdidos de todas
as tuas pontes por terremotos
sepadas;
quero ser
a mentira da verdade,
só, tão só, para te ter em mim
condenadaaaaaaaaaaaa!
P. S. Loucoooo e
bêbadoooooooooooooooooooooo!
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NOBODY? EIS O CÃO-CENTRO!
... sou pouco
mais que nada a vossos
olhos, porra.
não precisais
nem diser:
eu seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Mas o pior
nunca foi isso,
o pior
é que eu
nos seiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
P.S. Um cão completamente
bêbadooooooooooooo! A loucura é o maior
prazer sapiens!
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“CARO AMIGO, NÃO TE DISSERAM QUE SOU O
CÃO?”
... achas,
porém,, que habitaste
por muito tempo uma prisão,
caro “amigo”,
que tens
lido ao cão niilista;
digo-te
de tua pseudoprisão
ou pseudoliberdade,
ainda
da loucura, da abnomalia
e do apagamento,
soprados
com o forte vento do que
chamam de liberdade,
ainda
não provasteeeeeeeeeeeeeee!
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BEM... BOM... MAL... BEM...
... é isso
sou um rato bêbado,
às duas da madrugada!
Ainda
assim sou meu Deus
e saber disso (que vá pra
puta que pariu,
Sartre)
é uma desgraça;
e quem aqui
não tiver cu que quebre
minha vidraça!
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HUM. AN RAM!
... cão morto,
cão vivo;
... cão morto,
cão vivo;
... cão morto,
cão vivo?
Óh, sublimes
anjos sapiens, não precisais
dizer:
os cães
sempre são mais ouvidos.
quando mortossss!
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
... estou
gosandoooooooooooooooooooooo,
bêbadooooo,
deserticamente isoladoooooo;
aiiiiiiiiiiiiii,
estou, estou, estou
gosandoooooooooooooooooooo!
Solitariamente,
sem pau duro, mas estou,
estou, estouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
P.S. Não se aproximem do cão louco!
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CAINDO, CAINDO, CAINDO
.. sou
o desprezo que de vós
fica além,
sou coro
de lamas, açoites de lâminas,
pesadelos desprotegidos,
sou, dos anjos,
um carrasco frio, cruel
e incorroptível,
sou o vento,
o escondido intento
e o incontrolável ciclone
violento;
sou
quem mais não sei quem
sou:
sou o que
traça o tortuoso caminho
até o pico da colina
e o que
o tenta atingir com fiapos
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de luzes emprestadas!
Que se
fodam os filósofos, os poetas
e os iluministas
bastardos:
sou,
por abnômala desgraça.
o meu tudo e o meu
nada!
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É ISSO!
... Senhor,
meu Cristo Jesus,
encerre
(ou não) a isso,
conforme
tua vontade!
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POESIAS
... certamente
não deve ser isso,
que escrevo seco no deserto,
encharcado na madrugada,
alucinado
em alguns momentos
e com a total
liberdade da expressão
da palavra:
vamos chamar
isso de “uma procura dura,
angustiante e infindável
de uma alma
em sofrimento e de um cara
sem norte!

146

147
Péricles Alves de Oliveira – Thor menkent

POR QUÊ?
... que tempos difíceis
são esses em que se fincaram,
em raspas, teus dias
por aqui;
que tempos difíceis
são esses em que até uma brisa
parece me derrubar
e me ferir;
que inconformidade
(não, não era para isso estar acontecendo!)
é essa com certas vontades
de Nosso Senhor!
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ALÉM
Não tivera sido
apenas mais um sonho:
havia um mar
descontrolado e, nele, o iminente risco
de fatal naufrágio;
e havia asas
cansadas, árvores desfolhadas
roseiras despetaladas e um
tendão estourado;
e havia,
numa sala de espera,
cânticos de tentilhões e de andorinhas
machucadas;
e havia (de resto),
entre as esperanças ribanceiradas,
nós dois,
em um estranho
amor (que não conseguiam entender),
que jamais será
superado.
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AVANTE!
Do voar
por céus fulgurados ao cair
até te espatifares
ao fundo,
das ilusões
que te ofertaram, das chuvas que te choveram
e das pedradas que te
atiraram,
deste cansaço
(do tamanho do mundo),
enfim,
que te prostra,
que te entristece,
que te assuta,
não te entregues ainda;
e não te hesites
(mas nem por um segundo mais)
em crer que, quando a vida
nos deixa,
Deus nos ampara
e nos salva de todas as superficialidades
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de nossas passadas e artificiais
luzes.
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ADÁGIO IN G MINOR
O que é sobre a dor?
... só sei que,
por muitas e muitas vezes.
queremos – para alívio e descanso –
tão somente um eterno
adormecer.
O que é sobre a morte?
... bem, só sei que
queria afagar-te o rosto angelical,
carregar-te o corpo
exausto
e amar-te
com incansável espírito
(como jamais houvera ou haverei amado),
nesse eterno-exíguo
momento.
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NOTÍVAGOS
Quando a noite,
não contente com suas margens,
dilata-se e invade também
nossos dias,
poda-nos as inválidas asas,
ultraja nossa fausta e tremeluzente visão das
coisas
e rasga nossa grandeza pequenez
tranquila.
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A SAPIENS SENCIÊNCIA ABNORMAL
... é lento e silencioso
(tal qual os espetáculos
que se escorrem às escuras e soturnas
madrugadas)
o que, entre lacunas de luz
e saliências de chumbo, nos consome
ao interior do mente
e do corpo:
quanto mais se caminha,
mais vigorosa e lúcida se torna a percepção
de um inexorável e cada vez
mais próximo fim.
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DESTROÇOS E VAZIOS
Sem sossego à nuvem e à arte,
sem calmaria ao coração e à alma,
sem novos plantios à terra
infertilmente árida,
onde – como eu –
sobraram apenas vermes
a ruminarem pequenos cacos
e minguantes sobras;
– o deserto –.
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O ABATE DAS AVES-EGO
Asas quebradas em pleno ar,
estagnadas entre as severas e rígidas palavras
as quais caíram de tuas diluvianas
e turvas águas:
que alagaram a última fronteira,
que se derramaram para além de suas margens,
que se empoçaram ao coração cansado
e à alma acabrunhada,
que nos desnudaram a camuflagem,
que eliminaram nossos portos bem guardados,
que mataram, enfim, nossas mais sublimes
reticências emplumadas.
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HIEMAL
... após este rigorosíssimo
inverno que, há tanto tempo, incautamente
nos temos imposto;
temo (seriamente)
que a primavera nos possa chegar
tarde demais
para qualquer
descongelamento de asas,
querida.
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O GRANDE JOGO DO TUDO OU NADA
... após os sonhos,
as temperanças e os extáticos delírios
matinais
e de, à tarde,
tentarmos apagar
(pelos caminhos e descaminhos que trilhamos),
nossos rastros
abissais;
sempre chega
o sombroso momento da última noite em que,
covardemente, tentamos
retornar,
implorando
perdão e abrigo aos poderosos
e benevolentes braços
do Pai.
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ANDORINHA NEGRA
Mesmo tentando,
de todas as formas, refutar as imagens
que ela teimava trazer
de fora,
adentraram
(vindos de toda parte)
seus heróis consagrados,
seus dons ruans ultravigorosos
e seus heróis consagrados
como também
seus pássaros amados
seus mitos e ídolos aljofarados,
e seus deuses assoberbados;
e de tal modo
(e com tal fulgor e persistência
por ela trazidos)
que não se podia
mesmo haver outra coisa que não
fosse nossa inexorável
morte.
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FUMEGANTE ARAME FARPADO
... persiste-lhe algo
(que não se sabe bem o que é)
ao árido, silente e cruciante
deserto
que o faz ruminar
sonhos naufragados, esperanças
amortalhadas e reminiscências
enfartadas:
tudo devidamente
versificado com os mais fiéis
reflexos de suas
sombras.
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DEVASTAÇÃO
... quando nasce,
ao branco seio da nuvem, o negro
entorpecimento,
ela se insana,
e reclama, e desbrava com seus trovões
os ares de todos os meus
céus,
e se faz cair
em salgadas lágrimas que me inundam
as quimeras, as florestas
os desertos
e os esconderijos
secretos.

160

161
Péricles Alves de Oliveira – Thor menkent

MURMÚRIOS E INTEMPÉRIES
Pra que
essas flores todas,
com seus doces venenos carregados
aos extáticos polens,
e essas asas todas,
que vivem a (invisivelmente) ruflarem
para acordar céus
e sóis,
diz aí vai, pra que
essas incautas ilusões, essas fantasias
mirabolantes e essas máscaras
puritas todas,
se a tudo
fazes morrer depois,
com sua irregular e incontrolável
cólera,
em alguma
tenebrosa noite ou em algum
precipício sem
fim?
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AFORISMO FILOSÓFICO
... a única diferença
que temos dos mitos, dos ídolos
e das divindades
que criamos
é que, a eles,
demos inigualável poder, pureza
e sublimidade,
enquanto, ao senciente
e estranho fulcro, mantemo-nos
completamente espúrios
e alucinados.
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CONHEÇO TODO O CENÁRIO
... odiável chuva,
angustiante deserto,
inferno em cinzas:
pontuam-se,
com cetins, as palavras;
penduram-se
flores e cores aos céus
das madrugadas;
fodem-se,
às escondidas, em algum
limpo quarto;
os anjos,
os anjos, falo dos anjinhos
de sudários e poesias
enfeitadas:
o cão
é nada mais que o chamado
leproso e catador de
lixos do pedaço!
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ANJO SEMINAL
... arqueja
a luz com tua boca,
alavanca
a fé das esperança vã,
aos amores e aos calores dos obesos
que se vestem gravitas,
maqueias-te,
penteas-te,
colocas-te o melhor vestido
e vai frequenter
os fluorescentes subterrâneos,
em arritímico êxtase,
às hastes
farpadas e eriçadas,
com suas discretíssimas
falas!
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QUEDAS: E QUEDAS
... quando cai
(ferido) um albatroz abatido
em pleno voo,
rodopiam com ele
taludos fantasmas camuflados
de luzes,
a lamberem o ar
por uma última vez, antes que tudo
se acabe (ao chão)
em branca lamúria.
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PELAS RUAS E TEATROS DA VIDA
... nunca fui justiceiro
ou purista, nem neles cri;
nunca fui pregador
ou catequista, nem neles cri;
nunca fui herói
ou idealista, nem neles cri,
nunca fui poeta
nem sinfonista, nem neles cri:
à estranha morfologia
dos caminhos e dos desalinhos,
a face menos
dissimuladamente sublimista
que encontrei
foi a de um assumido niilista.
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SONHO NAUFRAGADO
... quando cheguei,
quis (juro) montar residência fixa
àquela nossa sublime
quimera;
mas, toda vez
que se me soprava uma morna brisa
ao corpo e à dissimulada
crista,
ausentava-me
para espiar outras ilusões aquareladas
ou para me acabar como
um tosco onanista.
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O ORVALHO DOS LÍRIOS SAPIENS
... à nascente
da túrbida visão sapiens,
voam-se aves sem asas,
cantam-se sublimidades compassas,
comem-se virgens cheias
de graças:
há severíssimos
infernos criados nas terras,
nos céus e por todos
os lugares.
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VARIABILIDADES INTRÍNSECAS: PALAVRA SOLTA
... à nascente
da túrbida visão sapiens,
voam-se aves sem asas,
cantam-se sublimidades compassas,
comem-se virgens cheias
de graças:
há severíssimos
infernos criados nas terras,
nos céus e por todos
os lugares.
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O CONTORNO DO SONHO
... por favor,
chega de tantas chuvas,
querida;
por acaso,
não acharias melhor me acompanhar
em uma nova
valsa,
ao mouco som do
arco-íres?
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QUANDO ESCURECE O CÉU
Quarenta
e oito tiros em sete
vidas minhas;
matou-me nosso voo insensato,
matou-me nossa esperança perscrutada,
matou-me nosso amor angulado:
eis o efeito
de seus céus noturnos
e de suas instáveis e devastadoras
tempestades.
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INEXORAVELMENTE SAPIENS
“Papai,
amanhã de sol, posso caçar –
passarinho?”
“ Claro, meu filho,
mas chagará o dia em que terás
de caçar também
(algum cheiro nobre,
alguma fluorescência legítima,
alguma fruto sem veneno)
às escuras sombras
das noites e às soturnas senciências
dos sapiens.”
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LAIVOS CONTRASTES
... e agora,
que faço neste baile
(de folhas e flores secas,
de ilusões, fantasias e desejos secos,
de esperanças secas)
que surgiu
após aquele grande sonho,
carbonizado com as severíssimas
chuvas de fogo
e com as venenosas
e entenebrecidas fumaças, emanadas
de nossa nuvem
adoentada?
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ABATIDOS EM PLENO VOO
... nosso maior erro
foi imaginar que poderíamos habitar
e nos amar ao sacratíssimo
paraíso,
como se não fôssemos
sapiens em atuada dissimulação,
mas sim anjos de asas
harpeadas.
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ATÉ QUE OS ANJOS OU OS DEMÔNIOS NOS
RECOLHAM
... que vale
o corpo (e dele a boa saúde),
se a alma estiver
adoentada;
que vale
a estada (e a estrada) neste mundo,
se nela nos colocamos como
flores carbonizadas;
e o pior:
que será de nós,
se não nos houver mais sementeios
de singelas esperanças
grávidas?

175

A CASA É HUMANA

UM POUCO ANTES DO ÚLTIMO DESERTO
Três da madrugada,
durante o noturno e ruminoso passeio
pelas ruas e avenidas
da cidade,
alguns fantasmas
tentavam me convencer de que talvez
não me conviesse amanhecer
nas horas seguintes.
E seus argumentos
eram realmente convincentes:
“Você estaria uma vez mais
camuflado entre luzes artificiais, a criar
ilusões, fantasias e esperanças
de toda ordem,
com novas reticências
que desaguariam aos mesmos precipícios
onde outrora você nos jogou”,
salientaram.
Em dado momento,
olhei para a lua cheia e brancamente bela,
fugidia amante dos loucos
e dos poetas:
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havia-me-lhe
(entre os contornos difusos
e em meio a sombras, pedras
e musgos)
em uma cripta,
margeada com todo tipo de imagens enfartadas,
de fogos hasteados, de dores dilaceradas
e de vidas apagadas.
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ARBORESCER DESFLORIDO
... naquela época,
se eu tivesse aceito mudar-me
para teu mar, tornar-me-ia
o próprio naufrágio:
sem mais o incenso
das flores planiceiras, sem mais a cintilante
cadência das estrelas, sem mais equilíbrio
entre terras
promissoras e céus derradeiros
sem mais sequer
alguma esperança de, a novos horizontes,
ruflar uma vez mais minhas asas
alvissareiras.
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O JARDIM DE UMA ANDORINHA DO MAR
... por que será que
(após pintar-me,
a mim mesmo, como nobilíssimo purista,
e me mostrares minha real condição
entenebrecida),
dando-me
somente de tuas purezas imanentes
e de tuas luminescências
vocálicas,
andei pisando
tantas merdas e sombras,
quando adentrei-te os quartos mais secretos
de tua esplêndida morada?
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ARTÉRIA FURADA
Embora os chãos
e os céus se tenham forrado
de esplêndidas imagens
e palavras,
faltou afeto,
faltou companheirismo,
faltou (talvez)
amor;
e nada de ti
se houve faltado: é que tenho a péssima
mania de me dizer
muito,
sendo-me tão
pouco.
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EU NUNCA ESTIVE TÃO CANSADO ASSIM
... é duro perceber
(e de se entender) por que
permitimos
que tudo se nos tenha
passado,
em meio
a todo tipo de dádivas
e de sublimidades perjuradamente
eternizadas,
em meio a todo
tipo de imagens e de luminescências
faustamente trocadas,
e em meio a todo
tipo de abismos e de chuvas,
em choros angustiados
e estouvadas.
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ENQUANTO CAÍAMOS
... dei-te meus versos
mais sublimes: os sem imagens,
os invisíveis,
aqueles que jamais
poderão ser lidos por outros canários
ou por outras andorinhas
autoluziadas;
e, sem que percebesses,
abandonei o ego e (de ser poeta) a soberbia,
e amei-te em absoluta
simplicidade
– e amei-te de verdade –,
tudo para acabarmos
alagados com tua cegueira estúpida,
com tuas sempre incontidas
chuvas.
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DOLOROSAMENTE ASSIM
... porque
tal qual a ave que se arrisca
migrando para nunca
mais voltar,
toda morte
de incautos e sofridos amores
costuma se dar
(embora neguemos,
enquanto ainda no suspeitoso
enlace das asas)
inventando-se
uma nova, fausta e igualmente
condenada ilusão.
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NAQUELE JARDIM ONDE ÉRAMOS O MUNDO
... aquela
flor que um dia plantamos
juntos ainda está
viva,
meio amarelada
e meio tingida pelos pousos
de outros pássaros
e pelos meles
de outras abelhas, igualmente
maravilhadas,
meio esquecida
por nossos frequenteios
aos espetaculares palcos da vida
de afora;
sim, meio seca,
bastante machucada,
meio amarelada de tanto
lhes esticarem as asas
e as genitálias,
mas ainda
viva (na lembrança)
em alguma nossa
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parte.
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UM POUCO ACIMA DO HORIZONTE SAPIENS
... aquele
canto de céu que
abrimos em nosso
telhado,
enquanto,
como sublimes e puros
namorados,
por mais
que caiamos nos dias
de chuvas ou de sóis
às calçadas,
jamais
será apagado!
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CENTELHAS AUREOLADAS
... as asas
que colocamos à mente
para voarmos,
embora
nos provoquem intensas
emoções,
não são,
como pensamos muitas
vezes,
mais importante
que a sola dos pe que nos
sustentam
ao chão!
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O CASTIGO DA DISTÂNCIA
... mas como
ousaram construir o sublime
com tal lonjura,
como ousaram
se amar como anjos, sendo
apenas humanos;
e como supunham
que se comiam e tinha orgasmos
dizendo que era os mais
fortes de suas vida;
enquanto
proximamente ficavam lhes
cantando tantos pássaros
nus?
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OS VERSOS INFECTOS DO CÃO
... sou
constantemente
provado,
mas não
sou, infelizmente,
privado
de ser
um sapiens
humano:
e como
isso (essa abnômala
condição)
é inerente
à minha criação,
sugiro,
quando quiserem julgar
ou atacar,
que consultem
e questionem o Criador
de toda essa
situação!
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CARBONO VIVO
... não me vejo
culpado, nem sinto
qualquer peso com o que
escrevo:
uma moça
passa de saia e diz nos amar,
e os ventos estão, constantemente,
sob os panos a lhe
tocar;
um anjo diz
que sou um idiota, um bastardo
e depois, vai com suas luzes
se masturbar;
a cidade
toda grita e geme enquanto
o sol brilha alheio a suas libidinosas
languideses;
assim,
como tudo na vida,
só não me desfaço na poesia,
por isso, como todas as possibilidades
da vida, ela tanto
vacila!
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MEU DESERTO
... ouço fragmentos
de composições e de canções
estrangeiras,
ouço orações
feitas por santas e anjos
nas igrejas,
ouço,
das mesmas santas e dos mesmos anjos,
extáticos gemidos com as mãos
aos travesseiros;
leio muito
os sonhos das andorinhas
matraqueiras;
quando
me aporto à escapa
de um deserto
sem nome,
veem-me cão,
e eu não me importo
que me vejam
como cão,
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mas digo
que sou apenas, com meu estilingue
verbal, um soberano desértico
de minha própria dor
e melancolia!
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REFRATÁRIOS
O medo de abrir a caixa
e descobrir o que lhe havia dentro
não foi suficiente para que
evitassem a avidez
das retinas:
uma vez aberta,
crispado-lhe ao interior o olhar,
perdidas se deram as mornas canções
e as singelas declarações
de amor,
com que se embalavam
(em suas esplêndidas e míopes noites)
às deambulâncias
luzidias.
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ANGÚSTIAS E GRITOS MOUCOS
... já bati e rebati,
espanquei mesmo com o verbo
(sem dó nem piedade),
como quem
bate inseticida para matar,
de sua semeadura, alvissareiras
pragas;
mas ainda assim,
tenho uma seriíssima dúvida:
após superarmos, enfim,
todas as ameaças de morte e nela
termos inexoravelmente
nos lançado;
fui mesmo o maior culpado
ou foste fraca demais para aceitares (e
resistires)
me amar com meu sombrio
e imanente peso
e, sobretudo,
para assumires esse teu lado
tão tremeluzidamente
opaco?
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SUBITAMENTE
Dia desses,
acordei de madrugada, pensando
ter ouvido teus silentes
passos,
então levantei-me
e me caminhei-me cambaleantemente
– por entre os móveis,
alguns fantasmas agonizantes e toda a lama
escorrida
de minhas terríveis chuvas
de outrora –
em tua direção.
A certa distância,
já te ouvia clamando: “Não se aproxime;
por favor, não se aproxime
mais de mim!”,
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DESERTO VAZIO
Chega
de divindades carpidas,
com seus faróis (disfarçadamente)
sadomasoquistas;
chega
de céus, de mares e de reinos híbridos,
habitados por anjos
parasitas;
chega
de ilusões e de esperanças
(em sublimes imensidades forjadas)
vãs e moídas;
a única coisa
que realmente quero agora
é resgatar a outrora simplicidade
perdida,
longe,
bem longe dos sapiens
dissimuladamente
puristas.

196

197
Péricles Alves de Oliveira – Thor menkent

A QUÂNTICA
Bem, quanto à quântica, permita-me falar de um
duelo histórco, sobre a física digamos clássica, e a
mecânica quântica, mas representada por Einsten
e Bohr.
Não vou dizer muito, pois isso seria tamém um
debate filosófico. Impossível que o pensamento
não entre nessa área.
Então, em certa ocasião, um Senhor chamado
Werner Heisember introduziu equações matriciais
que desmoronavam os elemento newtonianos do
espaço e do tempo, de qualque realidade
subjacente à nossa. Era o início. Outros
entremearam com pensamentos significativo, por
exemplo, Max Born propôs que a mecânica devia
ser entendida como uma probabilidade, sem
causas. Fialmente surgiu Heisemberg que,
juntamente com Born declararam que a
revoluçãoda física havia se completado.
Referiam-se à mecânica quântica. Algo eu
funciona,no undo das pequenas partículo, não de
modo einsteniano, mas como ondas e cujo lugar e
velocidade, juntamente, não podem ser indicadas
com precisão.
Einstem esperneou. Era o monstro da época. Havia
revolucionado
a
física
e
bradou
num
discurso “Deus não joga dados, meus caros!”
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Heisember e Born se calaram, mas não desistiram,
até que realizaram uma experiência chamada de
“Fenda dupla”. Tratava-me de uma chapa de aço
com dois orifícios por onde seriam atirados
elétrons. E havia dois resultados. Se o homem
reparasse, olhasse, seja pelo mecanismo que for,
com lentes ou como for, o sinal do outro lado era
feito por duas tiras onde os elétrons pegavam.
Desprovido de qualquer olhar humano, não havia
mais marcas, os elétros passavam como ondas e
se espalhavam igualmente por todo lugar.
Claro que, ao olhar humano, isso parece meio
insano. Mas Einstem ao saber e com a mesma
experiência refeita várias vezes e com os mesmos
resultados,
rendeu-se.
Então
Eisemberg
respondeu-se. “Sim, Deus parece jogar dados”.
A quântica então revolucionou tudo, inclusive o
pensamento filosófico, porque ela vreve inteiro e
mais nenhum conjunto matemático. E segundo a
quântica é sim ou não, Eternamente vivo ou
eternamente morto. Tudo possível ou não. A
linguagem dos computadores, por exemplo, eles só
existem pois funcionam quanticamente, com a
junção de caracteres, jamais de meios caracteres.
Um poder tão grande que uma simples flutuação
quântica de uma partícula elementar pode ter
origindo noss o infinito universo, porque era sim ou
não. E quando vemos muda o sim ou não só para
o sim. Por isso existimos.
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Concluindo, onde o olhar humano enxerga a
quântica cessa e tudo passa a ser eternamente sim
ou não. Memo nos sonhos tal efeito acontece.

A única dúvida é se o que muda e faz cessar o
comportamento quântico é abnormal mente
humana ou a luz que ele gasta para tentar
enxergar. Se esta luz é suficiente para cessar.
De qualquer modo, mesmo no universo einsteniano
a expansão (entropia) vigora exponencialmente. E
em centenas de décadas cosmológicas nada
sobrará. A gravidade estará vencida por completo
O universo será frio e composto so de partículas
elementares.
Quanticas.
Donde pode surgir novo big bang ou não.
Tudo será possível e nada será possível.
E o homem não pode por a mente aí, senão
interfere com a razão, com a fé ou de algum modo.
Finalizando, claro que se aproveitaram de tal força
e imprevisibilidade para falarem de curas
quânticas, religião quântica, filosofia quântica e etc.
Mas para o homem a quântica cessa diante de seu
olhar, Portanto são todos charlatães a usarem algo
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que não conhecem, nem virão a conhecer, para
ganhar dinheiro fácil.
E isso é bem humano, né?
Obrigado pelas visitas. Volte sempre.
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PERTIDOS NO TEMPO
Fiz um furo
no céu para te abrigar,
minha pequena flor
amarela,
e o tempo se nos foi cruel
entre mariposas, tentilhões, anjos normalistas
e obscenos navegadores
de aquarelas.
Depois de tantos voos
e quedas, hoje (sete de março)
choveu mais que nunca
e nevou mais que
nunca:
e tu a pensares
ser o fim do tremeluzente fluxo
de nossa laiva existência
conjunta,
e eu a perceber
que é exatamente a cristalização
de algo extraordinário:
a perpetuação
– carregando-te invisivelmente
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nos braços – de minha solitária, angustiante
e tormentosa eternidade.
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OUVE-ME, O MEU SILÊNCIO
... não, nem penses
em vir com novas estórias,
em que, como anjo purista, protagonizas
enlaces com demônios
vigaristas;
não, nem penses
em vir com essas novas estórias, as quais
sempre desembocaram em vazios
precipícios;
porque sabes
(e eu sei) que sou, com minhas chuvas,
eficaz mestre em criar abismo
sobre abismos.

203

A CASA É HUMANA

AS JANELAS DO INVERNO
Depois de tantos olhares
perdidos pelas janelas, de tantas ilusões
construídas
em aquarela e de tantas quedas
às passarelas;
depois de tantas luzes
regozijadas (e depois amortalhadas), de tantas
febres
horizontalizadas e de tantos sonhos
extraviados;
ainda não aprendemos
a sequer nos estarmos, aceitando os soturnos
subterrâneos de nos mesmos,
querida?
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O PERIGO DAS RETINAS SAPIENS
Cuidado
(mas muito cuidado)
com o que pensais poder
separar
em escuros confinamentos
de vós apartados;
cuidado
(mas muito cuidado)
com os néons voláteis com que
tentais fabricar
vossos alvos e afiadíssimos
arames farpados.
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O ANJO FIDEDIGNO
... e ela se deitou
por tanto tempo com paus
à rasteira
(pensando
que voava toda alva
com suas asas
de anjo),
que acabou mesmo
foi levando cores, cheiros e resquícios
de porras sapiens
para junto
de seu amado, imaculado
e idolatrado
deus.
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COM UMA VELA ACESA NAS MÃOS
Por mil e uma vezes
disseste me amar, como se isso pudesse ser
uma questão meramente
matemática:
erraste, pois, devo dizer,
já na origem de tua faustíssima
contagem.
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ÁGUIA BRANCA
... vestida, da cabeça
aos pés, com luminescências divinas
e com água benta,
ela lhe pedia um sublime
enlace de asas;
durante o rame-rame,
entretanto, ele quis deixar o céu e lhe penetrar
a extática gruta
purista.
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VEREDAS
Não fosse
ao caminho minha abissal condição,
e dele minha insana
compreensão;
as asas,
os voos e as quedas já teriam
me arrebentado todo
ao chão.
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(IN)CERTEZAS
... gosto de ter
a certeza de que, no dia seguinte,
ainda estarás aqui
(e, quando chovemos
e te ficas tristemente chateada,
isso é a primeira coisa
que perco),
e que continuarás
a iluminar – assim tão puramente –
a minhas ruminantes
sombras;
e que continuarás
a me dar – assim tão candidamente –
de teus sóis, de teus céus
e de teus mares;
e que continuarás
a me amar – assim incondicionalmente –
longe dos espelhos que fielmente
me revelem.
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HIPNOTISMO
Em estranha
hipnose narcótica, circunavegamo-nos
com olhares tão sublimes
como macabros,
encenando-nos
– prévia e paradoxalmente –
aos irregulares e variáveis
fluxos
de outros sencientes,
fantasiosos e excêntricos
centros.
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ENLACE IMPERFEITO
Após o enlace
por entre aquelas sublimes sombras,
ela pergunta:
“Quando é que
nossas noites se tornarão eternas,
enfim, meu amor?”
E ele,
após o extático orgasmo,
mas com o olhar ainda perdido
entre os fantasmas
do passado
e com extrema dificuldade
em conter suas torrenciais chuvas de fogo,
responde-lhe:
“Talvez quando
teu vasto, límpido e diversificado mar
se secar, querida.”
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AS MÁSCARAS AO TEATRO
... libertos
das penas-máscara,
que tal rasgarmos
de uma vez o não-orgânico
e nos desmergulharmos
da ilusória
configuração que demos
às coisas,
querida?
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A VOZ DO PROFETA
À sala de espera
daquele iluminadíssimo paraíso,
era feita uma conferência muito séria
pelo profeta que pregara
sobre a vaidade;
e isso decidiria
quem entraria ali ou quem teria de apresentar
seu recurso ao diabo.
Para verificar presença
decidiram fazer uma chamada pelo adjetivo,
a fim de salvarem (de uma vez só)
a milhões de fiéis
presentes:
chamaram
por nobre, e vários apareceram;
chamaram por honesto,
e vários apareceram;
chamaram
por caridoso, e vários apareceram,
chamaram por bondoso,
e vários apareceram;
e assim foi sendo feito
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(sempre pelos bons adjetivos),
até que só restou um ali, em meio a tantas
luminescências escancaradas.
Então se dirigiiu a ele
o profeta das vaidades, em alto
e bom tom: “Porque não respondeu a nenhuma
das chamadas?”,
ao que o niilista
retrucou: “Mas não ouvi sendo chamado,
não me foi proferido um adjetivo
totalmente adequado”.
Intrigado,
perguntou-lhe o profeta:
“E qual seria um adjetivo, pelo menos,
razoavelmente compatível
com você?”;
não titubeou o niilista:
“Por abnormal condição, somos tão
nitentiados como espúrios
e dissimulados”.
Imediatamente,
toda a antesala do céu estremeceu,
como que se aquelas palavras
fossem bombas alicerceiras:
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AS LUZES SAPIENS SÃO CEGAS
“Indigno!
Negregado!
Infiel!
Está interdido de tudo que reluza,
está exconjurado ao inferno por toda a
eternidade,
pois a casa de Deus não admite
tais turvas proferências!”;
E o niilsta,
incapaz de proferir mais coisa qualquer
(emudecido que estava pelo
castigo imediato),
ficou a pensar:
“Será que, ao outro reino,
além do sofrimento cruciante e inesgotável,
há também tamanha egolatria
e vaidade?”
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CORES E PASSAGENS
... porque
a fatal diferença entre
nossos arco-íres
é que,
aos vossos, mostraram
com sete cores;
enquanto,
ao meu, viram uma a mais:
a negra!
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OS DISCURSOS DOS PURISTAS
... não, não quero
mais saber de absolutamente nada
que venha de vós, puristas e imperativistas
de fluorescências escalpeladas;
calai-vos, pois,
àquele que, por escolha própria e abdicando
de vossas pseudoliberdades
e de vossos incautos
voos,
já lhes está
morto!
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O TEMPO É NOSSO MAIOR INIMIGO
Velho,
ele está ficando velho,
sua pele se racha, suas vistas se cansam,
seu corpo não obedece,
seu pau
vai se desculpando por não mais
apontar o céu à vista
esfuziante;
e isso é algo
de que ele sempre teve
verdadeiro horror.
E tem mais,
é que ele está ficando doente,
insanamente virótico
e carente;
e o que é de tudo o pior:
para sua maior angústia, ela vem toda noite,
tão linda e jovem, tão cheia
de vida
a dizer que o ama assim
(abaixo da rota de seu próprio voo)
esqualidamente velho
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e decadente.
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A ANDORINHA AVENTUREIRA E O TENTILHÃO
CASADO
Ele tem algo
que já é à meia entre as vacilantes pernas,
e ela tem um fogo que é prá lá
de insaciável;
ele tem os dedos e a pele falesiados
pela idade e pelas lidas de entre os acidentados
caminhos,
e ela ainda tem a suavidade angelical
ao rosto e às mãos;
ele tem o coração abalado
pelos apertaços, esfregaços e ofertaços
de puristas cortesãs e de putas faisãs,
e ela ainda tem a sublimidade
das inconspurcas ilusões;
ele tem a alma afundada
em destroços e vazios de tantas quedas por esta
vida
(vil e vã), e ela ainda tem um mar
transbordando;
ele tem quase nada
mais a ofertar, e ela (sem esforço algum)
lhe é tudo em suas derradeiras
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noites à escuridão.
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OS AUTOPROCLAMADOS FILHOS DE DEUS
Eles caminham por sublimes ilusões
e por abissais lareiras, eles inauguram céus
esplêndidos
e esmagam grandes e horizontais
fronteiras,
eles alumiam noites obscuras
e revelam sombras sorrateiras, eles são até
capazes
de criarem demônios faroleiros
e anjos embusteiros:
para conseguirem tantos
e tais feitos, eles se asam, e se voam, e se
salivam
em cantos, encantos e glórias
labareiras;
e depois eles se caem
em irreconciliáveis contradições, e se atacam, e
se cospem
– de seus intrínsecos e profundos abismos –
espessas catarreiras.
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A FLOR E O MARTELO
... como vês,
querida, além das aparências,
sou o elo mais fraco
nessa relação:
és jovem,
és linda,
és pura
e danças,
e amas esplendidamente bem,
como se fosse tua
a eternidade;
enquanto,
apesar de carregar rios profundos
à pele e cruciantes dores
ao coração,
(incapaz de fugir)
danço-te e amo-te, sofridamente,
como se fosse
o último momento
de minha fragilíssima imensidão.
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DA LUZ, DO VERBO E DA CLOACA
Os que propagam a paz
entre os homens
somos os mesmos
que ordenamos, enquanto crianças tentam fugir
em desespero, os mortais disparos
dos canhões;
os que pregam a igualdade
entre os homens
somos os mesmos
que desperdiçamos, enquanto crianças choram
de dor
e de fome, tantos alimentos e tanta grana
às lixentas radiações;
os que regozijam o amor
entre os homens
somos os mesmos
que semeamos porras e desgraças
aos faustos e profundos
uracões;
os que pregam a sublime Luz
entre os homens
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somos os mesmos
que idolatramos as avessas sombras
e vivemos essa imanente,
variável
e abissal
(humana) condição.
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Á ESPERA DA ESTIAGEM
... e esse nosso enlace à nuvem,
tão pleno de sublimes amores salivados
como de severas chuvas
disparadas,
é, afinal,
mais ilusoriamente
hipotético, mais dissimuladamente erótico
ou mais convulsivamente
narcótico,
senhora?
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