Um por vez...
Poemas, Haikais e Peitrix

Por Júnior Militão

Um dia de cada vez, que é pra não perder as boas surpresas da vida.
Clarice Lispector

Poemas, Poetrix, Haikais:
Uma coletânea organizada pela desordem de um escritor que vive a vida como realmente
deseja: “completa”.

Para Keila, minha vidah.

AME o poema...
Ele padece da pele!
O(h) breve verbo!

Dicionário
Pode o poema ser abstrato.
Se o que sinto me doe ao ponto de morrer.
Pode o poema ser um comum substantivo.
Se me leva a milhares de lugares com pessoas que não conheço
nunca as vi, mas vivo seus amores, sofro suas dores e vejo através da
pena o rascunho de seus olhos.
Mas o que mais dói é dizer seu gênero, pois para isso não há homem
que não chore!

Sensacionalista

Hora do descanso,
Me valho de valentia / Pois em mim não a poesia.
Trazem armas nas mãos / Pois o afogo não dá razão.
Vejo-os como martelos / E para martelo tudo é prego!
Raiva, ódio, o brado em pleno pulmão / Tire as crianças da sala!
Vou ligar a televisão.

Saiba segregar segredo
Psiu não é Silvo
Deixe de enxame!
Abra a boca!

Irritai-vos
Ah! ser feliz com um pequeno ato.
Trato um belo palavrão como pão açucarado, bem colocado pra um fim de conversa, como
uma xícara de café após o almoço. !Hum! ai esta o vencedor do dialogo!
Então você vai dizer >: que não deve haver competições, que cada um
deve exprimir sua opinião respeitando a do próximo, blá, blá, blá...
Vai se !!! ai você decide...

Nossa semântica
parônimo eu
sinônimo é você
homônimos nós

Navegante etílico
Balanço bebo,
(en)quanto a cachaça faz
a terra rodar

A beleza da simplicidade esta no enigma, onde vejo e revejo e apenas resta o preço da certeza.
Não há contas a fazer, nelas ha prováveis certos, eu procuro no verbo, no incerto no incompleto no humano.
Que meu escudo seja a dúvida.
Que meu silencio seja o ponto de admiração!

Uni_verso
Um único verso não
Traz o universo dos
Versos do meu amor
Por isso outro verso
Mas não anverso ao verso
Anterior...

Teoria do caos
Sinta o caos...
ventania que cria
sopro do coração...
Hoje sem saudade...
Para trás pegadas.
Queixo alto passos largos.
Milhos aos pombos, é o hoje.
Desbravado o mundo, saudades não!
Eu vivi lá!

Bizu
Faço bravo!
Pois bico é pros reclamões!!!
O bizu é o miliciano não Reclamar!
Bravo por bravo já tem a alpha!

In... Finito
Deu nó!!!
Lemniscata acaba em você!

Palpiteiro
Que dica me dá?!
Só palpita!?
O que que me faz?!
Só palpita!?
Bombei-as de mais!!
Ou só palpita??
Não me cegues mais!!
Não palpitais!!
Relógio da vidah...
Que vida me traz
Pois só palpitas!
Cala boca coração!!!

Outro dia outro Lugar...
...Tempo que ora é seu, ora é meu...
...Dia curto! curto o dia tempo meu...
...O trem passou dorme o vagão...
...Passou o vagão! dorme a estação...
...Dorme o trem...
...Acorda meus sonhos!
...Nossa estação...
Para Keila.

Me curta
Ó Saia curta
Tão curta que me corta
Ó juízo curto

Ensinar
...dê me um conselho
leva-me a luz

mostra-me quando
se cai

se levanta

ensina-me.

Namoro X**X
Feito em Kais
bateu a porta
bati o pé pra ficar
bateu saudades
você voltou, tchau
veja direção dos pés
vai pro seu lado
bateu saudades
me perdi no caminho
vem pro meu lado

A ti
meu amor
estou para ti
o que for estou em você
o amanhecer só se dá com você desperta
não basta luz do sol nem o despertador tocar
o meu dia é você
e pela noite a lua vem disputar lugar
sem chace para ela meu peito esta cheio com você
e minguado pra ela
o que for estou em você
estou para ti
meu amor

Oposto
lavei meus olhos
a olhar seu caminho
de costas ao meu

Boca pra quem te quer

...Ligo los Lábios
Longos Lindos, Leitores
Levados Lugares...
Vitória, vencer e vencedor
Minha dependência esta em viver
Glória ou amor nunca são objetivos,
Apenas parte do caminho.
O fim, tudo "é" hipóteses
Como Monteiro falou para Emília;
Em um pisco você nasce, noutro cresce e no fim
Morre.
_E depois?! Hipóteses!!!
Não espere nada
E tudo que vier é ganho
Ame a si
E
Desfrute do caminho!
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