Rinoceronte em
Cápsula

Rafael Puertas de Miranda
Poesias

Rinoceronte em
Cápsula

Rafael Puertas de Miranda
Poesias

Rinoceronte em Cápsula – Versão Digital
Rafael Puertas de Miranda
© Rafael Puertas de Miranda
Projeto Gráfico e Revisão
Rafael Puertas de Miranda
Imagem de Capa
Rhinoceros of Albrect Dürer (1471-1528).
Ilustrações
Clipping Net

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Miranda, Rafael Puertas de., 1980.
Rinoceronte em Cápsula , 1ª Edição (Versão Digital)/ Rafael Puertas
de Miranda. – Mogi das Cruzes: s.n., 2010.
ISBN:
1. Poesia brasileira.

CDD – B869.91

Índice para catálogo sistemático:
1. Poesia: Literatura brasileira B869.91

[2010]
1ª Edição
Todos direitos desta edição digital reservados à
RAFAEL PUERTAS DE MIRANDA
prof_rafaelpuertas@yahoo.com.br

Para Raquel, como se dissesse ar.

Perdurabo
Cavaleiro da branca rosa,
tua sombra é pedra
e romanceiro, sina
da seta sangue
que se aproxima.
Fecha o cenho,
dá mão a linha
e curva-te logo,
que o Sol tão cedo
não descaminha.
Nigredo lenho;
o que perdura.
Com o emblema, cala,
com a boca, rinha,
com a espada, cura.
A chaga sela
a agonia.
Sem desconcerto,
forjaste agora
a tua insígnia.
Acácia nova
enxerga o dia.
Ermida certa,
o teu início
é tua via.
Aperta o passo,
o arco o guia.
Centauro cálice,
não tarda a hora
que te confia.
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Inauditos
Tampouco suspeito,
primeiro,
o pregado desgosto.
Porque quem se perde,
nota.
Delgada sombra entorta
o que percebo e,
metade morto,
até o avesso roto importa.
Impedido, toco palavra
inerte,
sabendo fundo
o abismo inaudito que me olha.
A quem compete o esquecimento,
já que a chuva viva molha?
A boca podre cheia
complicação desbota,
quando remédio algum resolveu
minha demora.
Afundo ainda,
bebendo do copo que me sufoca,
seco tato em parede nua
premeditando escora.
A roupa no varal já vomitou a hora.
Suspenso, o meu riso insano
hoje celebrará faz tempo
o pouco do muito que me suporta.
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Palco da noite
Lá vem a neblina,
pairando sombria,
véu ancião.
A luz adormece,
teimosa e vadia;
do poste, oração.
O risco perdido,
socorro ou abrigo,
passagem em vão.
O gume da faca,
a língua desfila,
avesso do chão.
Suado e tranquilo,
rasgado silêncio
já é procissão.
Nem dor nem incenso,
caleidoscópio lento,
angústia do cão.
São tantas palavras,
são poucas as horas.
Lisura no não.
Sorrindo incauto,
libidinoso, alto,
liquido canção.
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Mercadoria
Nestas eras de sonhos mortos,
só quimeras enlatadas
animam parcialmente
espíritos duvidosos e
vazios, produtos.
Todos são cada vez menos,
mas as marcas ainda são as mesmas...
O tempo inexiste em ócio,
a carne é sabor angústia,
o carrasco é o ponteiro do relógio
e há recreio de bílis,
que mais ácidas,
derretem até a lógica.
E quando, iluminado pela lâmpada de Mercúrio,
encontro o meu cansado reflexo
em espelho sujo,
espumando saliva fria,
reclamo o rótulo
que me falta,
consumindo-me grátis,
mercadoria.

Poema publicado em Portugal:
Jornal Mudar de Vida – nº 08. Lisboa, Junho de 2008, p. 15.
Poema publicado no Uruguai, Cuba, Chile e Argentina:
Livro: Letras Intimistas (poemas y poemas en prosa)
ISBN 978- 9974-8082-4-9/2007.
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O Vaso Grego
O vaso grego
na estante
é o nada
vestindo velada
armadura frágil.
Cavalo de Tróia
e ventre do não,
a veste do oco.

Umze roum
À Carlos Drummond de Andrade

Download.
O homem baixou
ou foi o arquivo?
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Dama da Noite
"Guarda contigo este emblema
da flor do maracujá!"(...)

A tua mão
é a pluma
que me alumbra e,
não em vão, perfuma
a escuridão
de alguma tão
oculta estação.

Fagundes Varela

Canção odor
que, doce, afunda
o breu da rua e
é talvez a muda
lamentação de flor
avesso nua,
treva, lua e desilusão.
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