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Arte em Movimento...
Sabemos que por mais que queremos as coisas certas, todas no
lugar, fáceis de tocar ou de compreender tudo estará em
constante transformação.
Nietzsche dizia que o homem adoece por tentar acreditar em um
mundo estável. Para os gregos as pessoas deveriam respeitar a
ordem natural das coisas, a ordem cosmocêntrica era
importante para estabilizar o mundo. Os filósofos clássicos
acreditavam que o movimento era a busca incessante do
equilíbrio.
Para a arte, o movimento é fundamental, pois graças às
mutações das pessoas e as transformações do mundo
conseguimos através da poesia como exemplo perceber que é
justamente este movimento, esta inquietação e busca pelo novo
que nos faz única, um ser transformador, capaz de como Cazuza
diz transformar o tédio em melodia.

Dedico a minha mulher,
ao mundo e a todos que não
querem se inquietar jamais.
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Venda as Vendas

Não use vendas,
as venda.
Receita do Ministério da Fazenda.
Espero que você entenda,
que usando esta venda não verá o que terás de ver.
Tem alguém no planalto não querendo votar a emenda,
sim, a emenda constitucional da educação
e você não sabia? Culpe a venda!
Tem policial corrupto, medico sem papel para anotar receita
e criança sem merenda, será que somente eu quero que entendas?
O espaço é infinito e não acredite somente em lendas,
olha que tem alguém que te recomenda tirar as vendas
para enxergar o que antes você não via.
Tenha estômago forte e nem adianta rezar “ave Maria”,
porque tem criança disputando no lixo com
ratos e cachorros a única refeição do dia,
e tem gente na fila do hospital morrendo de pneumonia.
Entenda!
Até a bandeira de Minas te pede para que tire a venda,
antes que tardia, enquanto alguns choram, outros têm alegria.
Não seja também desigual,
aceite os momentos tristes, mas também vá as festas a fantasia,
e se a roupa estiver rasgada, e se você tiver com pouco dinheiro,
uma linha e uma agulha no buraco (deixa p’ra lá),
mas vê se remenda, se não o dinheiro cai, daí não tem leite, arroz, feijão
e sem dinheiro piora sua situação, assim serás
mais um pedinte que não teve oportunidade (ou opção) .
Deixe de pensar somente com o coração e use também a razão,
tire a venda e faça melhor, a venda.
O capitalismo recomenda.
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Onde perde-se a razão
Um dia um sábio
falou que as flores
eram símbolos
de amor.
Mas os espinhos
não facilitavam
e impunham dor.
Um dia eu lhe conheci
e apaixonei
intensamente.
Não quero mais espinhos
e nem mais flores,
só te amar loucamente.

4

Lira de solidão

Anda vazio,
vazio.
Meu coração.
E sente frio,
anda vazio
ecoando
solidão.
Tão sozinho
desacolhido
a espera de um sim
entre tantos
não.
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O renascer do amor

Canto assim porque
o que vem dentro de mim
passa não somente pelo
fato de estar sentindo algo.
Canto porque tu sorris
quando percebes a presença
da minha pessoa
e que teu corpo se arrepia
a chegada do meu.
Assim canto de amor,
entregando não somente
doces palavras ditas
mas sim algo de eterno
como os versos meus.
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Tirania

A vida transforma o
homem em incoerente
e faz com que as
liberdades das decisões
sejam controladas
por uma só pessoa,
assim nasce a tirania.
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Não vejo a hora de te encontrar

A saudade parece ser muita,
mas eu tenho esperança
de lhe encontrar.
Distância,
uns falam da distância,
mas enfim, fico aqui a sonhar.
Não sei se sabes
que te quero.
Espero que isso
sirva para afirmar.
Pode ser que fique por
um tempo assim
mas eu espero.
Espero mesmo
se demorar.
Pois eu sei
que o tempo,
vai nos unir
e não vai mais
nos separar.
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No fim um versinho de presente
Quando me acomodo e vejo o céu
com a compania de um papel
penso que tudo isso não vale nada
porque a poesia da vida
é tão maior, tão mais bela
que deixa os outros poetas sem graça
de expressar o que sentem.
Somente a poesia da vida
para descrever como seria
o tamanho da gratidão de estar
agora sentando neste mesmo local
e escrevendo.
O que faz de especial
estar a olhar ao céu e escrever
somente seria a vida
por me jogar aos teus caminhos
e exitar meus pensamentos
para formar versos que são
um pouco de você.
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Da morte quero teus suspiros

Da morte
quero somente teus suspiros,
teus gemidos,
que não sejam de dor.
Tu és o amor
que reprimi pelo medo
de poder sofrer.
Mas seria desonesto
da minha parte
isso não te dizer.
Da morte quero teus suspiros
e cada vez mais teus
gemidos.
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