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"A verdade só existe na
dualidade, pois no início a
emoção nos faz acreditar e a
realidade duvidar... depois,
em dança, se invertem."

Meu Momento de Agradecer...
Por não ser um Poeta e me arriscar.

A última caneca de Coca-cola termina. As últimas palavras teimam em
não sair... É hora de dedicar. Mas a justiça é uma pressão que não quero
ter de lidar por isso dedico apenas a quem sei que não precisa, não tem
vaidade nisso, não se sente inflado... Dedico a Carol Elir e Bazinga
(minha família).
Outras pessoas que
realmente merecem tudo de bom são D. Helaine (que me incentivou
escrevendo poemas há muito tempo) e Manoel Serra (que me empurra
para o novo como um
trator).
Não posso esquecer Alexandre de Carvalho (Suas poesias me inspiraram
a escrever, obrigado aprendo muito com você sempre!) e Aparecido
Raimundo de Souza (que me mostrou o caos literários que me consome
até hoje)... As vezes as pessoas não tem coragem de dizer o quão as
outras são importantes em suas vidas... EU TENHO!
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Meu Momento de Saudade...
De quem hoje é um pedaço de minha alma.

Tive 2 MÃES: mulheres modernas, provedoras, artistas, guerreiras,
goleira dos times de futebol, desenhistas, cientistas, agitadoras
políticas, presidentes de torcida... e que nunca precisaram de mimimi
ou piedade para serem respeitadas, mulheres de aço!
Vocês colocaram em mim o vírus da dúvida: De um lado a Artista Maria
Lúcia (Minha Mãe) que sempre disse que o belo ajuda ao entendimento
em um mundo mais soft e do outro a Cientista Franci (Minha tia) que
me disse que até acordar envolve ciência para tornar o mundo mais
belo e suave. Belo e Suave, de duas formas diferentes. E quem falou que
existe um caminho certo?
Em tudo que faço, ouço as duas, muito duro e frio, muito passional e
fervendo... Esse livro é para provar que aprendi o melhor das 2... Sem
ser melhor que nenhuma das 2.
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Meu Momento de me Desculpar...
Por fazer um salseiro entre Matemática e Poesia

Começo pedindo desculpas... Mas esse foi o trabalho mais
estranho da minha vida. Você vai entender:
Primeiro, esse é meu 28º Livro, porém o primeiro de caráter NÃO
TÉCNICO e pensei: “que tal deixar fluir!?” e foi isso que aconteceu...
almocei e comecei... 6 horas depois eu estava com 99 estrofes, cada
uma com 5 linhas, todas estruturais... Quando fui reler o flood, percebi
que não sou tão livre assim... INCONSCIENTEMENTE, criei regrinhas e
charadas no meio das poesias para tornar mais interessante, totalmente
SUBLIMINAR.
E ai me respondi, pode um Matemático abandonar a lógica para viver da
ilusão poética? Não, como bom vira-lata que sou, misturo música com
álgebra, poesia com algoritmos, pintura com metodologia de pesquisa...
Eu sou assim, o senhor do Caos, o mesmo caos que tento catalogar...
um conjunto de tentativas e erros artísticos, uma consequência sem
causa, ciência sem experimentação, universal da parte, específico do
todo, vou do particular para o geral e volto em um click, me apaixono e
desgosto das minhas próprias hipóteses, danço com os dados e leio as
pessoas... sou uma MIXtura!
Foi realmente um desafio interessante, abrir o lacre da limitação e
romper o muro que divide ciência e sonho... e criei um mundo novo pra
mim: A MetaPoesia.
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Iniciando
Algumas Linhas!!!

Descobri que escrevo para aplacar a dor
Dor de existência sem razão
Razão de busca por acalanto de alma
Alma que fraqueja a cada dia
Dia que se consome sem descobrir qual razão temos para
estar aqui.
Sobrepondo palavras não vejo a verdade
Verdade que nem sei se quero aceitar
Aceitar que sou imperfeito e incompleto
incompleto como meus versos que se somam se sentido
Sentido de vida que não jaz em palavras que
correspondem a verdades incompletas
sem sentido.
Impossível precisar o vazio do dia seguinte
Seguinte como meus planos que não geram frutos
Frutos de minha incapacidade adestrada de não ser feliz
Feliz por ignorar minha prisão moral, em um mundo
amoral de sonhos desfeitos.
Desfeitos e seguintes, frutos da infeliz razão de não
sermos capazes de sonhar.
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Viciado em sucesso sem entender que a vida tem fim.
Fim que está cada segundo mais próximo.
Próximo, ordem que resume minha vida.
Vida, quatro letras sem sentido.
Sentido soltado! Viciado em ser segundo, o que resume
um perdedor.
Crio por necessidade de provar minha necessidade ao
mundo.
Mundo que não me escolheu como porta-voz.
Voz que me foi tomada por minha mãe.
Mãe para que por mais que faça, jamais será suficiente.
Suficiente ao mundo é a necessidade de voz, tomada que
liga o hoje com o jamais.
Desejo: o esgotado alívio do meu sofrimento de ser.
Ser Humano, limitado, incapaz, tento gravar meu nome.
Nome da honra, da ciência ou da fé, eternizar o que
ficou de resto.
Resto apenas eu, para entender o que ninguém quer
enxergar.
Enxergar que limitado pelo nome o Ser Humano deixa de
enxergar o resto e também de entender.
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Me enlouquece a biografia dos grandes escritores.
Escritores que compito por um roda-pé na história.
História que não contei com minhas frases.
Frases de um Picasso, surdo, viciado e amante da morte.
Morte dos grandes ideias, cercado de páginas rasas,
balbuciando frases de efeito.
Dinheiro para mim é apenas moeda.
Moeda de troca, troco palavras e engano pessoas.
Pessoas que temem a realidade nua da certeza do final
Final de novela, feliz, mais ainda sim um final... ponto.
Ponto sem volta, optamos trocar pessoas por moedas.
A imagem seduz em espelho das maravilhas.
Maravilhas de um mundo falso com sorrisos e ensaios.
Ensaios escritos, palavras com objetivos, teleguiados.
Teleguiados, Televigiados, Teleescravos... Segue cativo.
Cativo daquilo que seduzo com um sorriso, com uma
palavra...
Nada tenho e nada quero além do Simples
Sim, please, quero aplacar o demônio em minha alma.
Alma perdida pela razão que ignora a fé, mata Deus.
Deus que nos esqueceu como uma criança mimada.
Minada a fé que não tenho em razão perdida.
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A humanidade se repete com originalidade falsa.
Falsa modéstia dos que copiam conceitos.
Conceitos, Preceitos e Preconceitos em sintonia.
Sinfonia de mentiras que geram os paradigmas
Para digna humanidade que copiam preconceitos
transformando a ciência em mentira.
Não entendamos as limitações como realidade.
Real idade será quando amadurecermos na superação.
Super ação de sonhar e realizar sem temer.
Tener valor, tener razón e tener camino.
Caminho pelo qual entendemos a realidade dos sonhos
em aquarela.
A população ignorante, se limita a opiniões sem ciência.
Ciência sem saber, Saber sem razão, razão sem força.
Força tua mente com especialistas de coisa alguma.
Algumas palavras perdidas para o crítico.
Critico opiniões com força demolidora em prol das
palavras em que mente.
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Méritos aos vencedores, títulos aos heróis, mentiras.
Mentiras que disfarçam as reais intenções.
Intenções de Segunda... vivemos de meias.
Meias Verdades e Minhas vontades.
Heróis de Terceira disfarçados de verdade, sem talento
e repletos de vontade.
O poder das palavras sobrepuja o poder da razão.
Razão entre Saber é a divisão do perecer.
Parecer negativo para humanidade um passo pro Escuro.
Escuro como a noite que cai em véu, Féu em dose.
Dose suas palavras para não parecer humano enquanto o
obscuro cai do Céu.
Evito a calma e a tranqüilidade.
Tranquila idade que não chegarei para desfrutar do
tempo.
Tempo que irá me furtar a lucidez e a coragem.
Coragem sim, mas nunca o soluço de quem não entende
o Mundo.
Mundo que evito, fora de meu tempo, que sabe furtar a
lucidez de quem acha que entende.
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Sem motivos perdemos minha geração,
gera ação de refutar verdades e acreditar em mitos
Minto com a facilidade de padre, que acredita no que
não consegue ver.
Ver a morte de Deus e por incapacidade de criarmos
algo melhor
Melhor optar por reascender essa mentira.
Sem justificativas ou missões nos tornamos saudosistas
do que nunca existiu
Existiu apenas em nossas frustrações de hoje que no
empurram para um refúgio
Re-Fujo e novamente fujo para um lugar onde a
mediocridade não me toque.
Não me toques e o politicamente correto nos define.
Define o medíocre que justifica suas frustrações
fingindo escrever.
Precisamos de um sentido para vida.
Sentido de sentir e não de direção, para não sermos
gado de corte.
Corte, profana a carne e nos inunda com frivolidades da
nada haver
Nada haver com os motivos dos iluminados de antes
Antes que seja tarde precisamos nos doar vida, vida de
gado, vida profana.
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A receita do sucesso não existe como o a felicidade
também não.
Não como resposta, mas sim com ausência de pergunta.
Pergunta para quem é feliz o quê ele precisa para viver.
Viver a ausência de medos que congela nossas visão.
Visão de sucesso, hoje, não é ser feliz, mas sim comprar
o que os outros não compram.
O Homem sendo a medida de todas as coisas nos
compara sempre
Sem pré... disputamos e não contentamos como.
Como um... acumulamos e não contemos o pesar.
Apesar... Tudo acontece sem razão.
Ração do Ímpeto. Com, sem ou apesar medimos e
comparamos, tempo que perdemos.
Idiotas dominam o ‘conhecimento’ sem racionalidade e
sem compromisso.
Compro, omisso, as verdades que me empurram goela
abaixo.
Abaixo a mediocridade dos que acreditar saber.
Saber que citar fontes imaginárias e instituições sem
importância geram confiança.
Confiança que perdi no compromisso de informar.
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Creio no Homem, mas sou oprimido e como um covarde
finjo crer.
Crer que existe um sentido na vida e uma equação para
o universo.
Universo de mentiras estatísticas que nada provam.
Provam do doce gosto do poder enganar e controlar
com muito Poder
Poder dizer o que não crê, estatística estática
sentido do mau gosto do perder.
Personalidade virou ignorância e apatia agora é ética.
Ética que nos impõem em padrões que não podem ser
alcançados.
All Cansados, desistimos. O combate é dizer o que
podemos dizer.
Dizer o quê a um mundo que não gosta de ouvir.
Ouvir o sussurro dos fracos que procuram respostas no
que não podem vem
Sopra um suspiro de verdade no hábito de ignorar.
Orar pela ciência e o que não pode ser comprovado.
Provado por quem vende ações na bolsa da fé.
Fé é acreditar no homem e exclusivamente nele.
Nele, a quem temos ciência sem verdade.
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Se não fosse o tempo seria o Medo.
Medo do desconhecido e também do conhecido.
Conhecido sistema de supressão da índole humana que
desiste antes das tentativas.
Tenta! Ativa as formas do sucesso em sua história.
História humana repleta de desconhecidos engolidos
pelo tempo.
Se não fosse a claridade seria a escuridão.
Dão medo sim, mas o medo que aprendemos a controlar.
Controlar é a função que o mundo lhe impõem os que
optam pelo superficial.
“Super"... a pessoa que dribla as limitações para fazer
acontecer sem desculpas.
Desculpas que eu peço por lhe expor o controle que te
torna escravo.
E se não fosse o cotidiano seria o inesperado.
Inspirado na ilusão de controle julgamos criar critérios
para o Mundo.
I-Mundo das coincidências no qual assistimos os
segundos.
Segundos, perdedores em ‘controlar’ o incontrolável.
Incontrolável vontade de gritar ao Mundo que sua Ilusão
seria o ‘Se’ e não o ‘Foi’ .
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Se não viesse por meio da Emoção, seria via Razão.
Razão da divisão entre Somos/Queremos = Parecer.
Parecer contra a sociedade que traveste sentimentos em
nome do politicamente correto.
Correto e político não se misturam são faces opostas.
Postas em mesmo verso (e prosa) a sociedade goza de
uma pseudo razão. Judas da emoção.
Não é pela Verdade pois os homens preferem a ficção.
Fricção de corpos, pele nua, carne crua, toque leve.
Leve me daqui e esconda sua exposta vergonha.
Vergonha suposta é a de não amar em nome do Poder.
Phoder com força, Phoder com jeito, de forma
escondida, leve nas palavras verdade na ficção.
Jamais seria pelo conteúdo, nem mesmo pela forma.
Forma um leitor de qualidade, fustiga a televisão.
Visão míope, cativo, programado, medo da boa praça.
Boa praça que esconde um abusador com má intenção.
“Intenção jamais foi um dos meus motivos”, seu leitô,
pois nun conhessú o conteúdo.
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A desculpa seria o frio no verão, no inverno a depressão.
Dê pressão e receberá em violência de matador.
Mata dor em mim, peço de joelhos... hiperativa mente.
Mente e finge não ver: ser dominado em rumo.
Rumo para o esquecimento de mim com força de
desculpa.
Acredito na mudança de atitude que nasce na alma.
Alma penada e pelada pelas obrigações que nos prende
pelo exemplo.
Exemplo a ser seguido, copiado e que baliza as posições.
Posições de guerra, guerra por posições, de nada
importa a razão mas sim a minha opinião.
Opinião sem valor copiada, pelada de atitude, não
reflete o que acredito.
Rodo a obra procurando as palavras exatas.
Exatas como a matemática que nada explica, só complica
e faz viajar.
Viajar não funciona mais, pois minha prisão é minha
mente e as barras não posso envergar.
Envergar os códigos dessa matrix, mas no frigir do ovos
nada de Neo no Universo.
Unir em verso que não funciona, que nada explica, em
constante obra... o caos.
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A estrela que brilha tá morta sem rotação lua está torta.
Torta de mentira que tentam explicar o que não carece.
Encarece o bordado, tira do riscado, não define o
pecado.
Pecado, pecadinho e pecadão formas de enganar a
população sem rosto.
Rosto morta, mentira, tira... rá!
Luto contra minha natureza.
Natureza morta pela inépcia humana e pelo torpor
Por a mão na massa, cabeça no chão e os pés nas nuvem.
Nuvem de informações que prede e cobra.
Cobra criada na cabeça humana... deu no jogo do bicho.
Fecho meus olhos para ver melhor que me cerca.
Cerca Lorenzo, rodeios de semântica e sem direção.
Direção sul, tranqüilidade dos que deixam a vida tocar.
Tocar o som que toca a alma que tira da toca e faz
acontecer.
Acontecer é ver a melhor direção para nossa vida.
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Meu corpo cansando quase em coma.
Coma-me, digere-me como a um punhado de nada.
Nada para a margem que se afasta de mim... corrente.
Corrente como as que me prendem às regras do sem
sentido.
Sentido único: Afastar-se de mim.
As preocupações me chamam, como pagar a conta?
Ah! Conta como foi seu dia, me mostra seu extrato.
Ex-trato interessante, se perdeu nas lacunas da lei.
Lei do mais forte, KO fria realidade sobre o romântico.
Romântico, interessante, dinheiro na conta... mas falta
algo: Mais preocupações.
O que define a humanidade é o problema.
Problema seu, Problema meu, problemas de rico,
‘Pobrema’ ... ausência de uma Super visão.
Supervisão de que presta mais atenção a não, que ao sim
e esquece o Talvez.
Tal a vez que sucumbi ao tempo e propõe a saída.
Saída honrada em vez do que não presta a nada... a
ausência que se define.
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Vivemos o imperativo do "a pagar".
Apagar nossas memórias, defeito, nossos destinos...
Destinos que não planejamos logo sedentos de saber.
Saber acatar que não decidimos apenas acatamos.
E cá estamos, hiper ativos na constelação de perdições,
na certeza de destinos que não desembrulhamos em
delírios em neon.
Somos substrato do pó do inexistente, perdidos entre
moléculas do incerto.
In certo é o que nunca estaremos, rompemos,
quebramos, pré-cisamos...
Precisamos daquilo que nunca poderemos provar.
Provar o gosto de um instante de paz.
Pais de uma revolução, poderemos enfim o que não
podemos... existimos no inexistente.
Entre curvas e linhas, o tempo desafina.
$10 é a Fina malha, da trama que trama contra a trapaça.
“Tá! Passa” eu sei que passa palavras sobre o Papel.
Papel principal, teatro da vida que a saga nos prometeu.
Prometeu acorrentado sofremos entre e contra, mas
passa, recuperamos, para sofrer de novo.
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Minha guerra é contra o limite, os padrões.
Patrões do saber, do viver... tangem o homem-boi.
Boi de piranha, cimento do império e Versão.
Ver são o a comarca doente sem uma nova ideia.
Ideia simples, saber-viver minha nova versão.
Vejo o rosto da mudança.
Dança da heterogenia juvenil de quem acredita que tudo
pode aquele que tem um sonho.
Sonho de padaria, massa dura para chegar ao recheio.
Re-Cheio de boa intenção, moeda forte no inferno.
Inferno é chegar no rosto antes juvenil e ver sem sonho.
A tudo enfrento até ver sua face.
Fá Sí em acordes lindos de dissonância rara.
Rara inteligência de palavras pobres e versos dobrados.
Dobrados que cortei para pertencer ao universo que
você criou pra mim.
Pra mim a palavra é rara, acordes do sono! no momento
que a voz se cala... TUDO!
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Piro na fantasia de um dia ser super-homem.
Homem que chora para te fazer feliz em meu passado.
Passado a limpo, vivo sem me prender as convenções.
Convenções dos caretas, dos poetas, dos índios, dos
excluídos.
Excluídos os meus dia de rara felicidade, vivo. homem...
morto vivo.
Peço pela lógica, peço trégua, imploro.
Exploro minha capacidade de adaptar meu corpo ao
castigo da falta de saber.
Saber, sem saber, perdido em transações.
Transa ações hoje, mendigo amanhã, poeta do lixo.
Lixo-me para as certezas e me liberto no não ser. Ser
Humano sem corpo, evolução lógica.
Nos corrompemos por migalhas de um “sucessão”.
Sucessão de erros desencadeados pela inabilidade de
dizer Não.
Não-Convencional é a medida da pós-modernidade e
portanto a nova prisão.
Prisão de Ventre, Ventre livre, fortalecida na
necessidade de fazer o inédito, mesmo sem
querer.
Querer sempre uma nova vitória, que é a nova prisão,
por erros de medida e proporção.
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A variação de tema, escrava de quem escreve a obra.
Obra-prima, tia, avó. onde excesso é qualidade.
Qual idade é a correta para ouvirem, os jovens não tem
experiência e o velho insensatez.
Tez com espinhas, data de validade. Rugas marcas de
vitórias.
Vitórias onde o excesso de fala não tem não cria a
verdade escrava da palavra.
Tememos a medida, incapacidade treinada, avaliações.
Avalia ações de correção para o novo rumo.
Rumo, eu para o desconhecido.
10 conhecido, 11 perdidos em meu caminho.
Caminho só, ações só, o coveiro do juízo tira medidas.
Esmagado sinto escorrer.
Correr contra o tempo.
Contra-tempos de uma história épica de todo dia.
Dia rréia de sonhos em relógios de ponto.
Ponto Final. Sinto-me contra o tempo na parede como
relógio parado.
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Pedidos e ordens, fluxos e papéis, fatos e trapos.
Tragos que transformo no sofrimento de um proletário.
Pro "Letrário", troca sua juventude por dinheiro.
Dinheiro sujo, Quanto custa o sorriso do seu filho?
Filho da Puta... contabilize o valor da hora extra trocada.
Impulsionado, sigo o fluxo da siglas insignificantes.
‘Ficantes’ do sucesso, flerto com Vitórias na cama das
derrotas.
Rotas de colisão entre minhas convicções e meu o
momento onde me vendi.
Vem distante o tempo em que eu era limpo.
Limpo minhas gavetas e sigo na super gravidade da
cama.
Me movimento e luto para despir isso
Desperdiço minhas ilusões e talento.
tá lento o desenrolar de nossa cena.
Sena, Quinta, Quadra... o segundo lugar é o primeiro
perdedor.
Perder... dor. Luto... dor. lento caminho das Ilusões . Ser
feliz... dor.
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Por um fio, um segundo mais lento... tempo sem sentido.
Sem sentidos no limite e sentidos oprimidos.
Comprimidos, jogado no chão sinto a tensão.
Atenção aos avisos que se perdem na bruma do instante.
Instante acordado no fio do bigode, limite do amanhã,
cinto de asteróides em um horizonte de eventos.
Sente a péle desbotada atropelada pela realidade.
Real idade que omitimos.
Mentimos sobre nosso passado.
Passado, havia eu por pessoas, "que comum".
Comum de dois, sente que ironia, o Real que era nosso o
custo levou... a que custo.
Somamos problemas e esquecemos da razão de ser.
Ser Humano perdido em cheques e folhas.
Folhas secas que caem sobre a rua de concreto.
Concreto ou Abstrato.
Trato como razão aquilo que temos perdido sobre o que
nunca foi substrato.
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A regra imposta para vencer é como Subtraímos.
Traímos convicções e vendemos no acreditamos.
No Acre estamos, no mesmo barco, todos.
Tolos discutem o sexo dos anjos e a forma do diferente.
Diferente é como nos estamos diante do mesmo.
Parei de pedir e comecei a tomar.
Tomar a vida em gole largo.
Largo meus fracassos e sigo em frente
Enfrente seu medo e esteja sentindo.
Sem tino, sigo a vida sem pedir.
É meia noite, chave na porta
porta níqueis vazio, sonhos desfeito.
Dez Feito, mas sem noventa por fazer.
Fazer o que? É a vida que suga a vontade no caminho.
Caminho sozinho com mais cem, vazio bebo da noite.
Me perco entre o "boa noite" e o "desculpa".
Desculpa para não ver a realidade de escravo.
Ex-cravo na ferradura, hoje mula de carga.
Carga elétrica que me alimento da polêmica em Rede.
Rede que durmo hoje, para entre ver se caio nos braços
de Morpheu ou de Alceu.
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Mais uma noite sem fim.
Fim de finalidade, de razão.
Razão que nos falta, animais espreitando na mata.
Mata minha alma destrói meus sonhos.
Sonhos de Ícaro, voar sem fim, enganar a falta de asas.
Palavras que escuridão traz, áspero e difícil.
Edifício de preconceitos e padrões. Luz apagadas.
Há pegadas onde sigo as mentiras da sociedade.
Sociedade Limitada, onde nunca impera a confiança.
Com fiança saio de traz do Pré e sigo para a imensidão
no nada.
Todo universo na cabeça de um prego.
Prego onde troquei sonhos por dinheiro, empenhei.
Empenhei e nunca paguei pelos crimes que cometi sem
machucar ninguém
Ningame over. Esse é minha síndrome de Cassandra, a
falta de crédito.
Crédito que perdi no prego, crédito que movimenta os
crimes...crédito que troquei por fama.
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Peço por férias, férias de minha constante cobrança.
Cobrança de meus débitos, de coisas que não devo.
Devo me preocupar se não viverei para ver?
Ver é a maldição? Ver o mundo em cores cinzas.
Cinzas de minha existência, coisas sem valor para mim.
Frágil dependo do lúdico para manter a mente veloz.
Vê Luz, que cega como a escuridão dos paradigmas.
Para Dignas pessoas o limite é o da coragem de não
entender que a verdade lhes é mal dita.
Maldita obra inacabada e focada no sofrimento
Sofrimento: o limite que dependo, por ser mais frágil
que um belo momento que nos cega.
Letras que escorrem do papel.
Papel que representamos nessa peça surreal de mentiras
cotidianas.
Quantas dianas, Cassandras e Antígonas precisamos
para valorizar o Hoje.
O jeito é incorporar o personagem e deixá-lo assumir
nosso perfomático escudo.
Escudo: peça que nos protege para que possamos
acreditar na alquimia de nossas letras.
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Acredito em tudo que não posso.
Poço de vida, poço de água, realiza meu desejo?
Desejo, Pecados, Manias e Taras.
Taras da balança, Tara Leigh Patrick que vira Electra
Electra pôde em seu desejo perder a vida para ter
Agamenon.
Não acredite em tudo que Vês.
Vez e outra há um erro, além do ouro reluz o cobre.
Cobre de quem não faz nada.
Nada em direção à margem.
Margem de erro não te coloca em outra direção a não
ser certa.
Como sempre, tenho fome.
fome de bola, toco e vou.
Voo pelo mundo ruma a direita.
direita que se sempre soou torta.
Torta de Climão... Direita, Esquerda, Uper, Toco sempre
o gongo soou
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Sou a decepção do Mundo, Ah tá!
Ata que consta meu desprezo por sua ótica.
Ótica onde contornos e borrões se tornam expressões.
Espressões, xícara após xícara, para escrever.
Escrever, como me consta, para o Mundo não ler meus
borrões de café sobre a página infértil.
Gota a gota, palavra que espremo.
Exprimo a falência do supremo da minha raça.
Raça vira lata, vira página, viro mais que ínfimo.
Íntimo, Público, Perdido, Fraco, preciso de aprovação
Aprovação, palavra do supremo sub servir, sou sem eiranem-beira.
Busco conforto na forma.
Forma de Bolo, tento replicar
Réplica de mim mesmo, plagiando o que já disse e em
looping reflexivo e repetindo.
RAP TINDER, palavras perdidas em relações do rodízio
de emoções.
Emoções em confronto, me enrosco, entro no bolo, no
rolo, na briga com meu inimigo imaginário.
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Vou ao Encontro do contrário.
Contra rio do perigo. Sou todo torto.
Torto que pra mim é Granja é Quinta.
Quinta que é feira, noite de perder noite
Noite que me abraça quando a encontro já pra lá de
torto.
Confuso e torpe tento refletir.
Refletir a beleza de seus olhos como um escudo de
Bronze.
Bronze que me deixa louco, cor de verão.
Verão, todos verão... Menos eu.
Eu que tropeço em palavras, me perco em beleza,
enlouqueço por menos.
Meu passado é sujo e você me manda lavar à Mão.
Lavar a mão virou sinal de amor, assim como fez Pilatos.
Pillates pirrados procurando um poste.
Poste o que quiser sobre mim, nada será curtido.
Curtido em Carvalho, embebido Barbosa, Amor de
Nogueira, Sobre Salgueiro... eu sou o samba.
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Não me diga coisas Más.
Mas me diga coisa a Mais.
Mais notícias de ontem novas sobre o você Inventa.
Inventa a cura para a Solidão na Multidão.
Multidão que insuflada sabe das coisas, cria notícias,
mais coisas que o filósofo, ignorância intelectual.
Açaí e Crossfit são as novas cocaínas dos descolados.
Dez colados é a moda, um no outro, sem personalidade.
Personalidade tá cheio agora... virou Celebridade que é
Rei na tela.
Tê-la onde durmo e com meus medos de ser Eu.
Eu e minhas novas antigas, cheias de pretensão e
nenhum resultado, mais frequência que moda.
Te injetei na minha veia, agora é amor Venoso.
Vinoso nas noites de amor, onde te saboreio no Tinto.
Tinto Tudo Tirando... Entorpeço e tropeço.
Peço: não me deixe amar sozinho hoje, não há justiça.
Justiça sentimento duro onde inventei o tocar, o amor...
o Tudo!!!
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Na dança da vida perdi meu Assento.
Acento que é Grave, na dor Aguda e na fé de aço.
Asso na Fogueira que criei para voar mais alto.
Auto estima, te abandonei, criei espaço para compaixão.
Com Paixão perdi a fé, criei e abandonei tudo que fiz até
hoje.
Tic Tac o resultado começa a apressar.
Apreçar sentimentos e emoções, e isso me arrocha.
Arroxa tipo Barney, em tons de Tanus, a me cassar.
Caçar palavras: desfecho medíocre para os Represas.
Re-presa, começa por exigir das emoções um cárcere,
da falência sentimental representada pela ausências de
Vinícius e Tons.
Sorvo de sua longa Calda.
Cauda longa em sala cheia de cadeiras de balanço.
Balanço que é Patrimonial, Emocional e que me prende
em uma Cela.
Sela para cavalgar o instinto e invadir o bosque das
maravilhas.
Maravilhas de Mulher, Longa vida, Cadeira Cativa,
prende minha atenção.
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Você é nota cem.
Sem dúvida o melhor para nós.
Nóz moscada, especiarias e camadas de tempero.
Tempero o mundo com seus sabores e lambo os beiços.
Beiços que "balanga" na cama das pimentas com o
melhor do Gourmet.
Pessoas vem te cultuar no paço.
Passo e rapasso no passo elegante de criatura de Bolero.
Bolero que vestes de forma divina, precisa.
Precisa ser tão linda assim?
Assim como são as Pessoas, é você criatura divina.
Na fila para te amar eu sou o sexto.
Cesto de provações, me perco entre os piores, acordo.
Acordo desfeito, pois você me pôs e Xeque.
Cheque sem fundo...me mate!
Mate que você fila do meu Chimarrão em inúmeras
provações até tocar o fundo.
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Te tenho e me queimo pois, não sei esperar cozer.
Coser na agulha o que já foi rasgado e hoje está lasso.
Laço que une e que nos olhos invejosos foi tachado.
Taxado como seu amor... entre várias tem um valor.
Valor pessoal sei que hoje é como relicário em seus
olhos.
Assim sabendo, vou te saudar.
Saldar a dívida com a imortalidade e te dar que é de Vós.
Voz minha, agora sua, para dizer a todo que ouve.
Houve entre nós um fruto, furto e pecado... tudo existiu.
Existiu dúvida, assim também teve dívida, dizer, fazer...
só não, nós!
A juventude é um trem que não volta para trás.
traz tua bagagem, sua vida, seus defeitos... espreme e
me coloca num vaso.
Vazo pelos olhos, vazo pela alma, vazo e agora, vazio
com meu extrato.
Estrato de Kevlar não me deixa entrar... Blindada não
saber amar.
Amar é trem desgovernado, não inventário de defeitos e
nem não medição de Alma.
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Troco minha paz para que possa ser minha cocha.
Coxa que durmo, sinto, mapa da mina.
Mina você realmente é criou uma Era.
Era pra ser você mesmo. Se é Hera, guardiã, joga teu
leite no ar!
Ar de superioridade sem paz, te sinto frágil, imagem
falsa que criou e não engana ninguém.
Os Deuses te criaram para expiar.
Espiar somente uma vez bastou. Para me deixar extático.
Estático me mantive, em segundos de Plutão. Perdi o
senso.
Censo de homens em sua cama, de amores em sua vida e
momentos de espera.
Espera ai! tenho direito a te amar, pelo menos uma vez,
mesmo que por segundos, terceiros..
Eu existo no seu mundo, quero ser inserto.
Incerto quanto a porta que abre e o rosto que olho.
Olho de Hórus que tudo vê, não importa o "sobre".
Sobre a mesa, que sobre apenas quinquilharias. Tudo
perdido.
Perdido por um, perdido por dez... quero tudo quanto
for meu.
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Eu devo ter algum acerto.
Acerto o que me falta e parto para o combate.
Com, bate, sem, apanha... Tudo está na regra do jogo.
Jogo alto, jogo bruto, jogo de mentir, jogo de damas.
Damas a quem devo tudo, do meu parto até meu choro.
O futuro te tem em meu caminho.
Caminho só, há muito tempo. Todos querem dividir o
que são.
São quando curado da saudade crônica de um tempo
mais leve.
Leve tudo que tenho, me dobre pequeninho e bote no
bolsa.
Bolsa de valores morais futuro, dividir opções, crônica
de tragédia anunciada.
Em segredo jogos os dados.
Dados que coletei e que nada valem em sua nova regra.
Regra que atrasa, adianta, vida que surge, tempo de
medo, momento em que cedo.
Cedo ou tarde, minha vida será sua... em mãos e atos.
Athos seu segredo de Winter agora para mim também
me dá medo, dragão da alma.
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Pasteurizo para ser Séptico.
Cético de que você um dia vai me aceitar como sou.
Soul que roubou, Súcubo, me perseguindo como Cervo.
Servo feliz e orgulhoso do amor que me prendeu.
Prendeu para ser um dia como um ser livre.
Não entendo a demora em me empossar.
Empoçar o chão de lágrimas, não me faz em você
experto.
Esperto são os que usufruem e te ex-traem.
Extraem o que você não sabe dar sem compensação.
Compensa a ação de ser o que os outros são? Não me faz
sentido.
Me desculpe se te amo com intensão.
Intenção essa que nunca tive, cai no conto da Profetiza.
Profetiza ai, vai ter futuro ou esse amor será vivido?
Vivido, não sou, mas a juventude me permite a prender.
Aprender como se nunca há gabarito para o amor?
Acabou! Vou abrir me livrar do Ás.
Az, voo baixo, fora do radar, atingindo objetivo e
evadindo da posição.
Posição de submissão. Algo novo: não estou mais afim.
A fim tudo termina, assim como a mais bela Ária.
Área limpa, Manga curta, objetivo novo... Atacar.
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Não quero externar a cerca de...
Há cerca de uma hora comecei a escrever.
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