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Poeta e cronista, o autor lança seu primeiro
livro impresso, enveredado por suas conjeituras
sobre as relações sociais, sobre algumas
amizades e sobre a política de um modo geral;
um livro que, com toda certeza promete ser
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À Deriva

Fora do Contexto

Só e à deriva, como nau na calmaria.
Uma brisa sequer que lhe alente a navegada.

Meu pai, quando queria se referir às pessoas
que não buscavam evoluir, crescer ou melhorar,
usava do seguinte ditado: “quem nasceu para
dez réis não chega a tostão”.
Com o mesmo objetivo, meu amigo Antônio
Português usava este: “filho de burro não pode
ser cavalo”.
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A Consciência

À Francesa

Consciência não se compra.
Retribui-se, no máximo, a ausência dela.

Cada vez mais, a política do país se assemelha
a um velho prostíbulo, com “serviços” à
francesa.

2001
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À Mão Armada
À mão armada perpetram-se – e assim foi
sempre – os maiores e mais hediondos crimes
contra o semelhante, contra a natureza e
contra o universo.
À mão armada, sim!
Tudo o que de violento se assiste, vem da ação
ou da omissão da mão com a pena armada.
Antes que o marginal assim o seja e empunhe
a arma que nos assusta, outras mãos o
construíram (mãos de homens cultos que
silenciam; mãos de governantes que mal
governam; mãos de homens públicos que se
omitem, se acovardam, se conchavam) e o
conduziram.
Tudo começou assim:
Com um pai sem estrutura – pela omissão das
mãos politiqueiras de Ministros da Cultura,

adeptos de sinecura –, um pai sem emprego,
varando noites ao relento em filas de admissão
e obtendo, se muito, a cabeça molhada de
orvalho.
E os políticos e o Ministro do Trabalho?
Ocupados com o B.N.D.E.S., socorrendo
empresário bandalho.
A mãe?
Morreu ao parir, sem ninguém a lhe assistir.
Saúde?
Talvez no porvir!
Por ora, é o dono do banco a sorrir.
Ao filho – se negaram cultura – darão
escolaridade: um tempo atrás da grade.
Direis que ele é filho da maldade.
E é... A mais pura verdade!
1999
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A Morte

A Política e a Mídia

A mais fiel companheira do homem é a morte.
Ela o acompanha, lado a lado, em cada instante
da vida e estará presente, infalivelmente, ao
final da caminhada.

De mãos dadas, ambos sobrevivem de engodar
o povo, contando-lhe o que aprecia ouvir ou
mostrando-lhe o que gosta de ver.
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Acostamento

Adereços

Muitos dos meus trabalhos em várias áreas,
por falta de dinheiro ou fé, foram ficando
pelos acostamentos da estrada da vida.

Nenhuma relação tem futuro, se o outro for
visto e tratado como adereço.

2010

2010
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Administrando

Aliviando nos Termos

Para a empresa bem administrada, um pequeno
cliente pontual é mais importante que um
grande cliente que não o seja.

O valor do salário-mínimo é proporcional à
responsabilidade de quem o estabelece.

2002
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