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A flor é PUTA.
Não! Ela não é santa.
Porque a santa,
ah, a santa...
A santa é PUTA!
A PUTA que me pariu
não é santa! É PUTA!
É PUTA flor!
Flor Bruta!
Flor da pedra nascida.
Pedra, nascente bruta da vida.
Vida brutal
que mendiga a farinha,
           a água,
           o sal.
O sal que brota da pele,
do canal lacrimal.
A lágrima que seca na pele.
Que seca no sal.
Resseca feito terra.
Terra rachada, árida.
Árdua labuta sacrificial.
Água salgada
que rega
a Bruta Flor,
a PUTA sagrada,
a sacro PUTA de seu corpo.
Corpo templo,
refúgio do escracho social.
Lar das dores,
mas também de amores.
Casa de alegrias

PUTA Flor
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que a bruta vida não mata,
a LUTA resgata.
Nos sorrisos dos pequenos gestos,
no olhar azul do céu.
Ao som de tambores e acordes,
sons de resistência
que impulsionam
cena à cena
rumo à luz, à incandescência.
O incandescente brilho no palco,
o palco do existir,
o palco do ser,
onde os corpos se completam,
guiam e contemplam
o magnífico espetáculo
da Bruta Flor,
a PUTA flor, que só é PUTA
porque é de LUTA
e sobrevive à aridez das mazelas sociais,
à exploração de seu corpo e seu trabalho
em prol dos lucros capitais.
Sobrevive
e além de tudo vive.
E a todo custo
dá o seu revide,
prova que existe.
E se a Bruta Flor persiste
é porque fecha os olhos e sonha,
mas para ser livre,
abre os olhos
e resiste!
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Se o meu amor fosse pequeno, se ele fosse vão, 
minha vida seria pura e simplesmente tragada pela escuridão.
Se meu amor fosse barreira e não caminho,
ele não seria amor e eu seria um ser sozinho. 
Se meu amor vivesse preso ao chão ao invés de solto ao vento,
seria pedra morta e sem alento.
Se ele fosse tudo aquilo que por sorte não é,
não se inflamaria de sonhos, não se aguentaria de pé.
Meu amor que tudo vive a sua maneira
não vê graça onde a fala não é verdadeira
e não vê cor onde existe pressa.
Ele vê, atentamente, a flor que brota no canto da calçada,
sente no peito a dor daquela pequena vida malfadada.
Meu pobre amor sofre pelo que se há de sofrer,
ele sofre por um eterno viver
entre vidas que não se olham e não se sentem,
dentre almas que se ignoram e mentem.
E mesmo como um amor criança
com muito o que crescer,
é um sentimento que se lança
ao próximo alvorecer.
Arrisca no suspiro seguinte
a simplicidade de maior requinte,
arrisca sua própria essência,
pondo-se em riste pela sobrevivência,
lança-se ao mar, põe-se a perder ao mergulhar
encarando a morte para lhe afirmar:

- Não hei de morrer em vida,
pois vivo para morrer de amar!

Meu amor
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Recusa-me o afeto
aborta-me do peito o feto
anencéfalo reincidente
de desamor  afeito
concebido em acidente.

Escusa de mim as lágrimas caídas 
e esquecerei as verdades contidas 
venéreas mentiras contraídas

Teus olhos que transaram os meus
me abandonam em desalinho
defronte o reflexo distorcido de uma taça de vinho
que embriagou-me dos fluidos desejos teus

e me embriago até o precipício limítrofe da morte
que poeta nenhum sobrevive a melhor sorte!

O brinde
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Quero um beijo torto! 
Pediu-me meu próprio corpo morto.
Dá-me o vinho entornado da tua boca
deságua-te em mim, puta e louca!

Anima-me os sentidos através do desejo;
Deseja-me em todos meus ânimos;
te tomo de todas as formas
e devoro do tempo todos os átimos 

Assim, não haverá mais tempo limite
meu limite será teu gozo e além
teu urro e teu grito ardido, grite
para que os vizinhos que rezam, ouçam: AMEM!!

I
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Quem me come

E por falar em sexo, 
em vida
e tempo...
Quem anda me comendo é o desejo
com seus dedos  de miragem
sua língua sedenta dos líquidos que possuo 
                                                             e daqueles que anseio....
mas não se encontram.
Rios de seiva, saliva e suor a confluírem 
e desaguarem aqui,
nesta cama onde me encontro
eu, e o desejo que me demora
para mais tarde ela..
a me abrir as pernas
enquanto peço:
me devora!!
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é como sempre preferi todas as mulheres que se deitaram comigo.
Não tenho gosto por santas, nunca tive.
Tive gosto pelos santos - pura conveniência.
Descobri que todos têm o pau oco,
e muitos também a cabeça.
Mas eu gosto do que é inteiro:
o prazer inteiro
o gozo inteiro
e só as putas conhecem esse sabor.

“Ama a teu próximo como a ti mesmo”
E eu amei.
Amei todas as minhas putas
e quanto mais próxima eu era delas, 
mais elas puderam me amar.

Putas e loucas
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As calotas polares derretem morosamente,
mas é inevitável,
seu derretimento é inevitável!

Sobre a cama
jaz um corpo
semi-morto.
Pálido!

A cor de seus últimos dias
era como a cor de uma água suja
escorrendo ralo adentro,
abismo abaixo!

Todo recomeço é incerto até que se inicie,
mas o fim...
o fim não.
O fim é inevitável!

Sobre cores e inevitabilidade
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Três palavras morreram 
- mais de uma vez.
Grudadas no céu da boca
feito o ranço de uma comida gordurosa.
Mastigadas e cuspidas sem pronúncia
                             - seu sangue escorria pelo canto dos lábios
engolidas
               regurgitadas
                                   vomitadas em silêncio.

Três assassinatos dolosos
                            - reincidentes.
Três mortes dolorosas
                            - recrudescentes.

Cada uma delas feria
feito pimenta num aglomerado de aftas.
Doía mais matar que morrer.
Era como um feto que não sente a morte
ou a dor da mãe que mata quem não merece vir para sofrer.

Um sentimento desgraçado
sonhando ser o que não era.

O destino criara perfeito boneco de barro,
...faltava-lhe o sopro   
                               - que incita os maremotos.
Nosso boneco afogava 
em maré tranquila.
Ancorado nas palavras desgraçadas daquele sentimento,
chegava ao fundo
                   - do estômago 
                                              e corroía.

IV
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Todo corpo é nu por essência
a cor da pele é poesia em excelência
Que a roupa nos sufoca os sentidos
abafa os sons dos gemidos
Minha poesia não é rasgada
é de rasgar.
Rasgar as roupas feito criança rasgando embrulho
e depois do embrulho o presente.
Meu presente é papel, papel feito de gente.
Gente de peito e de buceta
que é onde prefiro molhar a minha língua-caneta.

II
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A menina dos dias coloridos
e quando especiais, brilhosos... 
do bom dia aos pássaros na janela da manhã
e da manhã com gosto de café para bem acordar.

Eu não a conhecia, mas sei que possuía
um brilho, assim,
todo especial.

Do ciúme do desconhecido e do reconhecimento de iguais
a um doce e singelo cumprimento matinal.
A menina das madeixas tremeluzentes feito fogo, ardia.
Ardia na memória ainda recente de quem melhor a conhecia.
O que era de se esperar,
pois se a conhecesse, 
igualmente não a esqueceria!

A menina
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Procurei em mim
algo que restasse
procurei num livro
algo que bastasse
Procurei aquilo que 
a ti, me lesse,
e eu leria a ti
algo de possível interesse.

Perscrutei por lugares onde sabia não existir
um verso que me soasse um perfeito elixir
Mas nada dos grandes poetas
ou da sabedoria dos ascetas.
As palavras que procuro
podem ser lidas mesmo no escuro
E não estão aqui onde me encontro só
estão além das horas da distância que na garganta dão um nó
Lá na pele entalhada sem tinta
a espera da leitura-língua que bem fundo a sinta.

De texto a pretexto
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Ei menina, me olha aqui nos olhos,
me olha quando ninguém mais vê.
Me diz: percebi que hoje ainda não olhei pra você.
E me conta, o que você ouve quando eu não falo?
O que meus olhos dizem quando me calo?
O que conversamos quando o silêncio toma nosso ar?
O que tanto você gostaria de me falar?

Não, por favor, não me fale nada.
Continua assim, a me olhar fundo nos olhos
como se toda a verdade do mundo fosse
uma estória nunca antes contada.

Me conte
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Aparece na minha porta
e me beija,
me arremata
e mata.
Mata o desejo
ou faça-o crescer.
Não importa o que,
mas faça.
Qualquer coisa 
que me deixe assim...
sem ar,
sem chão,
sem essa solidão
que faz de mim
o que bem quer.
Faça, ainda que da memória
sem presença
e dessa tua ausência única
de despedaçar-me a alma,
um refugio em noites frias
de aquecer-me o sono
em sonhos
de anoitecer
em pleno dia.

Breve devaneio
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Quero você, inspiração...
ouvir na voz a oscilação...
das tuas nuances 
de ofegar em meus ouvidos
os teus gemidos

Quero você em calor e arrepio
de causar no toque, o calafrio
de calar o frio
e ascender em chama
ao chamar teu nome
e te jogar na cama

para provar
do beijo doce
de intenções profanas
encontrar no olhar tímido
seduções ciganas
correr as alvas curvas
desse corpo com as mãos
sentir nos lábios e língua
o gosto do suor
do gozo, do tesão 
sentir pulsar meu coração 
ao sentir o movimento 
das tuas mãos

Passar a noite assistindo
teu sorriso de malícia
decifrando o entreaberto de bocas 
que não se tocam
de olhos que não se calam
buscando compreender

Com você
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como atingir o êxtase
dos corpos que se unem
e adormecem diante do amanhecer
recolhem para depois aquele arder
que não se foi
só fez crescer.
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Branca Flor desnuda
à flor da pele.
Branca pele em pelo,
da nuca em arrepio
ao gemido de apelo,
teus sinais tão delicados
tornam doces meus pecados
de tomar em mãos tão alva criatura
e provar nos lábios o gosto...
Tuas pétalas em natura.
Flor de bem me quer ou bem me quis,
que mal não seja
o meu querer
de tê-la em um abraço
and beg you a kiss.

Branca Flor, desnuda
de pudores tão banais,
despimo-nos depressa
em caricias assim...fatais.
E sem mais floreios, sem mais pétalas,
sem rodeios e indiretas;
pele em pelo nu,
branca pele nua
onde se refletiram os primeiros raios de luz.
Sem metáforas romancistas
dos que silenciosos admiram;
silenciosamente admirei,
com olhos atentos
cada traço e cada movimento
do teu corpo junto ao meu,
estávamos ali...
a madrugada
você e eu!

A Flor mais linda
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Traz o deleite poético da tua voz
em companhia viva
marcando o palco do tempo.

Encantando a estória entoada.

Meus versos em seu timbre,
encarnados.

Minha poesia e tua voz,
nossa cena a sós.

A voz do fogo
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Não darei ouro aos poetas.
Não brandirei espadas com piratas.
Meus castelos são de cal
e o cimento irrompe minhas mãos tardias.

Olhos comem a carne dura das horas
com aquelas mãos cimentadas
no ventre das aspas
          ..c
           ....a
               ....í
                  ....d
                      ....a
                            ...s.
Derramarei meu último copo de uísque
na taça dos seios.
Quero a lambida mais ardida.
Uma gota até sua buceta. 
Enche-me a boca de gozo
feito o copo vazio do “cowboy”.

Minhas entrelinhas bêbadas
perderam a assinatura
do silêncio 
e do mistério.

Vomitaram na rua
de minhas folhas em branco
como casas
sem número
e sem dono.

III
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Estão na sarjeta, 
                         c
                         ...a
                             ...í
                                 ...d
                                     ...a
                                       ...s   e
                                       e...
                                m...
             ...aspas...
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