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E de tanto morrer de fome, 

Poeta ressuscita novamente, 
Comendo pão que não se come. 

 

 

 



 
 
                         Considerações do autor 
 

Este livro se trata de uma coleção de quarenta e oito poemas de             
diversos formatos, escritos pelo poeta em um período de cerca de           
quatro anos. Neste período, o autor conviveu com uma das doenças           
mentais, do campo emocional, que mais assombra populações no         
século XXI: a depressão. Com outras doenças também lhe afligindo          
em estados graves, seu sofrimento psicológico é profundo, e foi          
lentamente transformando sua visão de mundo, junto a todas as          
perspectivas primitivas enraizadas em seu ser. A partir daí, o autor que            
assume o pseudônimo de Poeta Perdido, desenvolve uma poesia         
profunda e intrínseca, cheia de referências internas, que expõe em seus           
versos cada dor sofrida, cada lágrima derramada, cada suspiro         
impelido. 

São várias poesias diferentes, com variados temas abordados,        
mas sempre relacionados às experiências vividas pelo escritor,        
sobretudo a partir de sua sofrência com a depressão e outros estados            
deturpados em sua mente. Contém pitadas de loucura, com notas de           
melancolia, misturados com dramática poética, buscando expor de        
forma abstrata intensas intervenções de pensamentos em sua vida.         
Cada palavra é cuidadosamente escolhida, para representar não apenas         
significados, mas também sentimentos. Cada poesia contém parte de         
uma vida, por muitas vezes desprezada e abandonada, mas que          
encontra nos versos e estrofes dissolver o sofrimento e sublimar seus           
distúrbios, transformando a perturbação mental profunda, em frutífera        
arte. 

A quem se desbravar na leitura destas poesias, é recomendável          
que o faça com muita atenção à poética, dando valor às palavras, e             
permitindo-se absorver a essência. Ler com tempo livre, dando espaço          
para refletir a cada pensamento gerado, podendo reler várias vezes o           
mesmo poema, poderá oferecer uma perspectiva única sobre        
este livro, e toda poesia aqui disposta, estará pronta para          
atingir e modificar a vida de todos que assim se permitirem.   



 
 

 
A depressão que me acerca 

 
 
O dia é produtivo mas não vejo produção. 
Cercado por pessoas, mas só sinto solidão. 
Sorrisos aparecem mas é tudo invenção. 
Tentam consolar mas sempre é suposição. 
Disseste que me ama mas não passa de paixão. 
Até que é preciso mas falta educação. 
Diz me admirar mas não ouve minha canção. 
Visionários da minha vida mas só falta a visão. 
Até que decisivo, só não vejo a decisão. 
A cama é confortável mas é um duro caixão. 
Um belo discurso mas só que não tem razão. 
Sou muito cordial mas somente um varão. 
Me costurou bem mas é um péssimo cirurgião. 
Me ensinou bem mas é uma péssima religião. 
A moradia é grande mas é horrível a mansão. 
Piso bem firme mas aqui já não tem chão. 
Tudo aqui é claro, mas só vejo escuridão. 
E é bem divertido, só não vejo a diversão. 
Sou bastante jovem mas um velho ancião. 
Bem livre, sequestrado pela depressão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
       A escola  

 
 
Este é o Sol da depressão  
Ilumina os abatidos de coração  
Aquece as mentes perdidas  
E assassina quem perde por perdão.  
 
Este é o Sol 
Nunca esquece um coitado 
Derrete todos, até aliado 
Ilumina ainda mesmo farol.   



 
 

  
   A galáxia dos paradoxos minúsculos 

 
 
Calem-se! 
Calem-me... 
Suicida ridículo! 
Não lê o versículo? 
 
Mateus, verso cinco: 
Cálice de vinho tinto. 
Cale-se, hebreus verso nove, 
Parado vivo, enquanto o morto se move. 
 
Não lê os versículos? 
A galáxia dos paradoxos minúsculos, 
Quem não lê não será perdoado, 
Portanto permaneça calado! 
 
Calaram-me? 
Tentaram, e 
Esse suicida ridículo aqui, 
Não lê versículos, e é o mais vivo daqui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A soma impotente  

 
 
Quão difícil é somar, 
Quando a vida e o mundo lhes obrigam a subtrair. 
Se o sentido da vida fosse observar. 
Olhar para cima seria tão fácil quanto lá subir. 
 
Se fosse fácil sentir dor em minha pele, 
Não teria contento em suprir o conhecimento, 
Se fácil fosse confiar nele. 
Nunca se alegrariam por terem talento. 
 
Agora eu falo sobre o que nos faz seguir em frente, 
Onde a mente não falha por tentar. 
Um episódio, talvez até um acidente, 
Uma conduta que nos coage a esperar. 
 
Falo aqui sobre a esperança, a verdadeira esperança. 
Falo sobre sentar, parar e pensar. 
Tudo aquilo nos dispersa com segurança. 
  



 
 
 

A vida dos mortos adormecidos 
 
 
E os anjos do céu festejam novamente, 
E os demônios da terra adormecem, 
Pelo belo homem escrever novamente, 
Pelo homem feio que só adormece. 
 
Pelos anos de vida novamente, 
E a morte enfim chega aos que adormecem, 
Pelo belo homem que escreve novamente, 
E morre de morte matada pelos que adormecem. 
 
E vivem todos os homens alegres, 
E sobrevive o homem que escreve, 
E adormecem os que são alegres, 
E novamente vive o belo homem que escreve, 
 
Vasilha cheia d'água esvazia mágoa, 
E o homem morto pelos vivos, 
Segue alegre em escrever, 
E novamente morre o belo homem a escrever. 
 
E os anjos do céu festejam adormecidos, 
Pois os demônios do céu, 
Mortos pelo belo homem escrito, 
Caem na terra a encher as vasilhas,  
dos homens feios que só adormecem. 
  



 

 

    Amai-vos uns aos outros 
 
 
Esfaqueai-vos uns aos outros. 
Julgai-vos uns aos outros. 
Intolerai-vos uns aos outros. 
 
Santo deus da misericórdia, tenha dó. 
 
Xingai-vos uns aos outros. 
Ofendei-vos uns aos outros. 
Ignorai-vos uns aos outros. 
 
Santo deus do perdão absoluto, tenha dó. 
 
Arrasai-vos uns aos outros. 
Humilhai-vos uns aos outros. 
Inferiorizai-vos uns aos outros. 
 
Santo deus da sabedoria eterna, tenha dó. 
 
Esfaqueiam-me, julgam-me, intoleram-me, 
Xingam-me, ofendem-me, ignoram-me, 
Arrasam-me, humilham-me, inferiorizam-me. 
 
Santo deus da existência real, tens dó? 
  



 

 

Amigo ausente  
 
 
Olá, como você está?  
Lhe envio mensagens e não me respondes.  
Quanto tempo irás demorar?  
 
Te chamo todos os dias,  
Me sinto em muitos ignorado.  
Por que não me deixas sonhar?  
 
O que está fazendo aí?  
Seus sábados e domingos são ocupados?  
O que devo eu aprontar?  
 
Me sinto sozinho, amigo,  
Já posso não ter forças mais.  
Espero um dia desses me presentear.  
 
Tomara que venha logo, pois  
Tenho tantas coisas para lhe dizer. 
Aguardo aqui, no mesmo lugar.  
 

  



 

 

   Amigo Gael  
 
 
Amigo, não me machuque. 
Imploro, 
Por que espera que lhe suplique? 
 
Comigo não há chances, 
Desadoro, 
Divino nada, que descanses. 
 
Perigo está caminhar, 
Desaforo, 
Ponta dos dedos a teclar. 
 
Abrigo longe demais, 
Choro, 
Mais um suicídio na capa dos jornais. 

 

 

  



 
 
 

Anjos da morte 
 
 
Não vou a lugar algum. 
A multidão vazia de sentimentos está logo ali. 
 
Filhos da truta, fim da disputa.  
Mais um caído pelos anjos da morte, morto logo ali, 
 
Não fico, pois há lugar algum. 
Mais um jazido pela morte dos anjos, nem Dali 
 
Capaz foi de voltar-me, e dizer-me, que 
Tantos anjos da morte, disputados pelo povo, e 
 
Sem sentimentos no lugar logo ali. 
Eu repito, nórdicos mordidos falidos pela morte dos anjos caídos, 
 
Eu não vou a lugar algum.  



 
 
 

      Aqui leem os hostis 
 
 
“Viado”, é o caralho. 
Passivo ativo, pseudo-ativo, 
Linhas vermelhas, ávido. 
 
Mundo insano do caralho, 
Passivamente, 
Créditos d’urubu, nenhum colosso pávido. 
 
Asterisco, arisco, me arrisco pra caralho! 
Paz, civilidade. 
“Vira homem”, negro fica pálido.  
 

 
  



 
 
 

      Artifícios penserosos  
 
 
A purificação da alma,  
se tem pelo medo de perdê-la. 
O homem morre,  
se assim souber que poderá viver após a morte. 
Mas a bela moça que tanto cobiça,  
poderá em seu futuro vê-la, 
se assim acreditar em Deus,  
e ainda por cima ter muita sorte. 
 
O mundo é injusto  
com quem é justo, 
Pois ele seria nada daquilo que existe  
em nossas mentes vazias.  
Eu sei disso porque paguei  
o doloroso custo, 
de sucumbir ao evento de viver  
em meio às sujeiras varridas. 
 
Minhas poesias  
não são tão famosas.  
Triste fico eu com perturbante fato.  
Ninguém se deixa levar  
por minhas letras saborosas.  
Mas de repente tudo muda,  
se assim assumir eu a existência do homem  
a quem tanto mato. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Assim me ponho a viver  
sozinho; 
 
E descubro o convívio  
com minha solitária capacidade.  
E mesmo buscando o certo caminho, 
ainda não sou o melhor vinho,  
pois afinal,  
a mim me falta vaidade. 

 
 
  



 
 
 

       Confusão planetária 
 
 
Que cães, e jumentas, e o mundo, 
E poucos, e centímetros,  
E nós, loucos. 
 
Que muitos, irracionais, 
E racionais, longínquos, 
Nós, mortais. 
 
Que pretos, enriquecidos, 
E amarelos, sem mistura, 
Como nós, martelos. 
 
Que não, seja afirmativo, 
Acima de tudo positivo, 
Como tempo torna clima. 
  



 
 

  
       Contagem regressiva 

 
 
Cinquenta e nove, 
Contagem regressiva, 
Morte aproximando, 
Chuva excessiva. 
 
Trinta e oito, 
Sussurros logo ali, 
Passos apertados, 
Vida menor que pi. 
 
Três vírgula catorze, 
Foice bem afiada, 
Pescoço avermelhado, 
Sem luz no fim da estrada. 
 
Três, dois, um, 
Último batimento, 
Vivo nas lembranças, 
Morto por fora e por dentro. 
  



 
 
 

Depressão e sua podridão  
 
 
A maresia forte, cheia de sabores 
filosofia rígida, com dose de amores. 
 
Culminava sangue, com pitada de dores.. 
Sintetizava fruto, maior dos favores. 
 
Ela obteve êxito, eu não ponho a negar. 
Ela rasgou o véu, quebrantou o altar. 
 
Ela mordaça, amarra, fez o indivíduo chorar. 
Depressão pútrida, alcançou me matar. 
  



 
 
 

Dia chuvoso & amante choroso 
  
 
Chove lá fora, chove aqui dentro. Molha lá fora, 
seco aqui dentro; 
Vazio inundado por lágrimas secas, 
defunto gelado, menino apavora; 
Gemendo persegue, escondido do centro. 
& Choram lá fora, choro aqui dentro, 
bochechas molhadas, 
rosadas e negras; 
Separam um mundo que quase não entro, 
mas que mantém assim separadas, 
amor dolorido, inexpressável em letras. 
& Sinto-me morto, 
longínquo, distante, remoto, afastado; 
cabeça que dói, coração que sente, 
mãos que tremem, olhos que fecham, 
noite escura, dia deprimente, 
corpo esmarrido mesmo que mecham; 
Morto finado, de tristeza matado. 
& Sobra-lhe o provento de então esperar, 
o dia da juntura afinal chegar, 
onde o mundo insano q'outrora separa, 
só cabe a distância dum afável abraço; 
Que só poderá assim separar, 
se for pra deixar ao mundo o pedaço, 
do sofrido amor que o poema declara. 
   



 
 
 

Dores em letras  
 
 
Tronco entortado,  
bacia dolorida;  
Coxas dormentes,  
perna sofrida. 
Pontadas nos joelhos,  
canelas latejando; 
Tornozelo enfraquecido,  
pés tremulando. 
Caminhando ferrado, 
segue de lado, 
por vezes subido, 
muitas vezes deitado. 
Doente sincero, 
perdido na lua, 
de tão pouco esmero, 
deixado na rua. 
Corpo doido,  
já não mais caminha; 
Forçado a ter 
o que já não tinha. 
Partiu a descansar, 
e escrever o que pensa, 
formar cada linha, 
toda dor expressar, 
que o alívio compensa. 

  



 
 
 

Floresta vazia 
 
 
Moda apelativa, 
Tubarão irritado cativa, 
Sardinha solitária desanima. 
 
Nuvem humilhada, 
Caçadora orgulhada, 
Elefante assim chorava. 
 
Nove dedos ainda é mão, 
Carne e unha: solidão, 
Pito cigarro: esse é meu dom. 
 
  



 
 
 

     Humanidade assíncrona  
 
 
Cabeça cheia de coisa 
História cheia de nada 
Macaco feio primitivo  
Pisou na flor delicada;  
 
Correu, tropeçou, caiu 
Pouco pseudo-passivo 
Criou o próprio cativo  
Saiu depois da chamada; 
 
Caminho perdido na ida  
Parou depois que partiu  
Descansa menina calada 
Encurtasse temido pavio; 
 
Curioso será seu destino  
Sair-se-á em improvisada 
Oh humanidade sem crivo  
És toda terrível charada.  



 
 
 

Incondicional amor  
 
 
Eu quero sentir mais amor 
Por dentro e por fora também  
Esquenta no frio e faz frio no calor  
Sentindo-se mais do que alguém 
 
Eu quero mais beijo e abraço  
Queria carinho, careço bastante 
Poeta sofrido em meio ao mormaço 
Pedindo socorro perdido na estante 
 
Queria ser alvo de pura empatia  
A vida seria bem mais colorida  
Assim também eu muito mais amaria  
Sem vitória, derrota, ou mesmo corrida 
 
Se trocassem todo ódio por amor 
Veriam uma loucura acontecendo  
Minha dor deixaria de ser dor  
Passaria a ser planta florescendo  
 
Me amem mais, amem mais as pessoas  
Mais amor, menos dor e depressão  
Com amor é só retorno de ondas boas 
É o amor que conquista o coração  
 
Eu quero sentir mais amor 
Todos querem sentir-se amado 
Mas quantos podem amar sem valor 
E quantos podem amar o pecado.  



 
 
 

    Jantar desassossegado dos zumbis 
 
 
Parágrafo iniciado, 
Linha, lenhador, limoeiro. 
Caça, cultiva, cria. 
 
Linha caça peixe, 
Lenhador cultiva fogo, 
Limoeiro cria suco. 
 
Oh, vida boa humana, 
Deita na rede, chapéu no chão, 
Janta peixe frito, com suco de limão. 
  



 
 
 

   João e Clara 
 
 
Joia rara, 
Eita joia cara! 
Ei! “Joio, no trigo! ” 
Pesado sem peso tara. 
 
Joia rara, 
Corrida não para, 
João, coitado amigo, 
Feiticeira que o azara. 
 
Joia rara, 
Jesus o amara, 
João vive consigo! 
Velhos tempos ela ajudara. 
 
Joia cara, 
Açoitado a vara, 
“Jesus estás comigo? ” 
João já não vive sem Clara.  



 
 
 

 Lentes do óculos de deus 

 

Observando tais ofuscados olhos 

Enfraquecidos pelo sol da depressão 

Fuço pelos mais perdidos empórios 

Lentes que transportam minha visão 

 

Da escuridão para gratidão. 

 

Lentes do óculos de deus 

Que me emprestam sua visão 

Usados pelos estimados filhos seus 

Que transfiram minha alma e coração 

 

Da depressão à benção. 

 
 

  



 

 

Menino quer saber 

 
Em algum lugar em meio às galáxias, 
Vive o menino cheio de vazios. 
 
Em algum lugar em meio às falácias, 
As lágrimas do menino, formam oceanos, mares e rios. 
 
Pergunta o menino: qual canção devo ouvir? 
O mundo responde com pronta funda. 
 
Menino quer saber: por que existir? 
Universo não se atreve a responder a pergunta. 
 
Segue o menino com o paradoxo do fim, 
Eximindo julgos e inetulável morte súbita. 
 
"Prantos e zangas disputam por mim." 
O que resta é mero benefício da dúvida. 
 

  



 
 
 

 Meu outro rosa desconhecido 
 
 
Vocês não me conhecem. 
Não conhecem minha dúvida, 
não conhecem minha dívida, 
nem conhecem minha vida. 
Vocês procuram em mim, aquilo; 
mas aquele que teria aquilo não tinha, 
e aquele que seguiria tranquilo, 
não segue pois está fora da linha. 
Vocês nunca me conheceram,  
mas no momento, 
conhecem ainda menos do que nunca. 
& nunca vi tamanha lonjura, lamento. 
Conhecem-me nada, tanto que 
meus sonhos seguem escuros, 
meus anseios seguem escusos, 
& meus intuitos seguem exclusos. 
Na perdida calada da noite, 
onde os vivos só vivem ao dia, 
os mortos gritam socorro, 
e os zumbis escrevem poesia. 
Conhecem só nuvens e flores, 
respiram ar empoeirado, 
esquecem a chuva e as dores 
que trazem do pó arrastado. 
Vocês nunca quiseram me conhecer, 
preferem pauta do que prosa, 
julgo do que parla, 
rapa do que tosa, 
nota do que tema, 
azul do que rosa. 
 



 
 
 
Conhecem-me nada, que  
afastam-se de meu mundo, 
pois preferem sempre o primeiro,  
e sempre prefiro o segundo. 
Assim sigo cá nas montanhas, 
saltando entre os cumes no alto, 
com pernas bem longas, tamanhas; 
que voam a cada salto. 
Enquanto seguem escalando os outros, 
como sendo subida eterna, 
recusam me olhar de baixo pra cima, 
me olham de frente e só veem a perna. 
Vocês não conhecem o caminho, 
meu rumo de nascimento, 
viram o jovem nascido, 
mas não viram o seu talento. 
Acredito na sorte do acaso, 
daqueles que nascem rondados, 
acolhidos e apreciados; 
Mas acredito ter tido o azar, 
da tragédia daqueles que nascem, 
sem aqueles por ele pujar. 
Não conhecem-me, então 
desacreditam e desrespeitam. 
Agem como rico pra pobre, 
pelo pouco que já produzi, 
e o pouco que me tornei nobre. 
Avistando-os daqui do cume, 
lamento pois não aceitam, 
o quão alto estou acima, 
e o quão baixo está o volume. 
 
 
 



 
 
 
Grito o mais alto que posso: 
“Vocês ainda não me conhecem!”; 
Mas aqui está tão distante, 
que não me ouvem, e assim me esquecem. 
Sinto muito por isso tudo, 
espero chegar o dia do encontro. 
Onde possam tirar-me do mudo, 
e conhecer-me assim sendo outro.  



 
 
 

Minhas tristezas 
 
 
Tristeza, tristeza, tristeza, 
Tristeza, tristeza, tristeza, 
Tristeza, tristeza, tristeza. 
 
Eu não arrimo mais tristezas, 
Eu tenho ódio das minhas fraquezas. 
Eu tenho medo das minhas friezas. 
 
Tristeza, tristeza, tristeza, 
Tristeza, tristeza, tristeza, 
Tristeza, triste é minha beleza. 
 

  



 
 
 

Muertos-vivos 
 
 
Acá están los muertos vivos  
caminando por la calle oscura  
Pundo sangre en nuestras manos  
 
y yo 
 
Mirando al que no se perdura  
Filosofia que liberta los cativos  
poniendo fuego en la garra de nuestro hermanos.  
 
mas yo 
 
Con tanto dolor que saca a mi atadura,  
implorando por continuar con el vivo  
Fumega mucho, y ya no más respiramos  
 
al los muertos vivos, llegaré a una cura.  
 
  



 
 
 

  O assassinato dum solitário homem 
 
 
É cheiro de cadáver no ar; 
Pobre homem; 
Caiu e lhe bateu à porta da cabeça a morte; 
E esquecera a noite do seu luar; 
 
Morreu esquecido em sola vivenda; 
Apertado entre a solidão e o sofá;  
Pobre homem; 
Consumido por depressão tremenda; 
 
Assume o posto de pecador;  
O coitado mártir;  
Aniquilado pela sua injusta não capacidade; 
De suprir as exigências do amor; 
 
Assim enterra-se um bonachão; 
Junto a sua história cheia de hipocrisias;  
E a temperatura do seu corpo;  
Ao menos agora é a mesma frieza de seu coração. 
 
  



 
 
 

   O cinismo do Esposo 
 
 
À mando de quem? 
Com quem esteve, senhora, dissertando? 
Amanda, à saltos vem. 
E sigo sequestrado pelo próprio refém.  
 
Amanda, amando-me, 
Momentâneo, senhorita olfativa. 
Pouco ativa, cancerizando-me. 
Neurônios implodindo-se. 
 
Amanda é sincera, ou franca. 
Quanto maior a pureza, sincera. 
Se menor, franqueza ao sangue estanca. 
Carreira empoeirada, ao estômago espanca. 
 
É um poema feio, lírico. 
Mas liberto estou, com queime. 
Carreira zoada, mas cheira empírico. 
Amanda é cônjuge de um surpreso cínico.  
  



 
 
 

       O desejo do suicida 
 
 
Que alguém venha à mim, 
e lance sobre meu peito 
lâmina amolada. 
 
          :x 
 
E que admire meus olhos, e 
segure minha nuca, 
e espanta frouxidão. 
 
          x: 
 
E que caiamos no chão frio, 
sangue viajando, e 
lapela manchada. 
 
          xx 
 
Com diferentes caminhos, 
que eu siga para a morte,  
outro alguém para aflição. 
  



 
 
 

O escravo coitado  
 
 
Sinto fome de pão duro 
senhor 
Dai-me forças pra lutar 
Pra correr e pra matar 
Pra fugir do perigo 
pois 
inimigo 
Explode bomba e mata amigo. 
 
A mesma fome do pobre preto 
Come terra com água podre 
vive triste, coitado  
Vomita planta do ódio nobre 
coitado. 
Sangue branco com pele cobre. 
 
Sinto fome de pé preto 
Do tempo do café 
O homem de pouca fé 
Coleciona cianeto 
ironia 
O escravo chora, e chove 
Cai duro no chão, e morre 
pé sujo 
Calçado seco. 
  



 
 
 

   O grito da Poesia triste  
 
 
O pobre menino doido  
Consumido pela escuridão  
Escravizado pela tristeza  
Chicoteado pelo irmão  
Sobra-lhe a fraqueza  
De sucumbir à depressão  
De fraudar a sagrada pureza 
Pôr ponto final na oração.  
 
O menino que vos falo 
Escreve com lápis e lágrimas  
No papel fino de seda  
Da vida em suas páginas  
Pela escuridão na vereda  
Comendo míseras ávidas  
Chupando miséria azeda 
Aguardando as mínimas dádivas.  
 
Salvem a vida do menino  
Está perdido sozinho chorando  
Implorando por dó e piedade  
De algum humano passando  
Que tenha empatia de verdade  
Pra prender o que está o matando  
Dar um abraço sem vaidade  
Acalentar o coração esfriando.  
 
Salvem o pobre menino!  
 
 
 



 
 
 
É um grito pro mundo dos vivos  
Saindo da boca da poesia  
Alvejando o coração dos cativos  
Pois o menino assim não morreria  
Um dia desses dispersivos 
Rendido pela implacável revelia  
Reduzido à bytes nos arquivos.  
 
O menino já está perdido!  
Está deitado e não quer mais viver  
Já não fala, não come, não banha  
Tendo que a poesia por ele dizer  
Que a dor no hipocampo é tamanha  
Que não existe mais o prazer  
De sorrir e ousar à barganha  
Que fraco se encontra seu ser.  
  



 
 
 

O Reencontro  
 
 
Sinta, sinto, sintam. 
Glóbulos, canudos, espelhos. 
Onde brancos vomitam, 
Espalham-se os vermelhos. 
 
Olhei-me, belíssimo. 
Imagino imagens,  
D'às margens péssimo. 
Signos recebem passagens. 
  



 
 
 

    Perdoaram-me os que se perdoaram  
 
 
Me perdoe deus, 
Mães da minha lida! 
Espero que escuridão ainda seja vida. 
 
Observem-me no altar, 
Caixão preto, observem-se! 
Julguem pouco e perdoem-me. 
 
Que eu não me perca no caminho, 
Espero ser ponto final! 
Fraco não fui, sofri afinal. 
 
Se destino for o desprezo, 
“Mereço”, ou “não mereço”, 
Etiqueta da vida escrito “sem preço”. 
 
Ligo para tu todos, 
Alguns atendem, tortos 
Os que atendem já estão mortos. 
 
Cometerei eu o suicídio, 
Enforcarei eu, e morrido enforcado, 
Sujeito à penitência, julgado calado. 
 
Não há suicídio na televisão, 
Poucos falam, emudecem tantos, 
Morreu com doze anos, menina aos prantos. 
 
 
 
 



 
 
 
Não é carta, é poesia. 
Testamento, testam minha paciência 
Intolerância, causa ânsia. Impotência. 
 
Não é poema, é suspiro final. 
Respiro, afinal, é pouco oxigênio. 
Perdão universo, perdeu um grande gênio. 
  



 
 
 

   Plano falível 
 
 
Como se fosse a lua pegando fogo; 
Serena, calma e flamejante; 
É o interior da minha mente; 
Como caos numa orquestra solfejante. 
 
Como se fosse mar aberto em tempestade; 
Brizante, solene e chuvoso; 
É o interior da minha alma; 
Como o pior jantar mais saboroso. 
 
Como se fosse deserto em vulcões; 
Silencioso, vazio e infernal; 
É o interior da minha vontade; 
Com muita tortura paternal. 
 
Como se fosse diamante na escuridão; 
Brilhante, caro e invisível; 
É o interior da minha visão; 
Como plano infalível, só que falível. 
 

   



 

 

 

    Pobre menina entre quatro paredes  
 
 
Fecha o trinco da fechadura;  
Cobre as janelas com a cortina; 
Agora só sobra pura bravura;  
Sangue escorre da pobre menina; 
 
Pisada bem forte como pisa-lata; 
Humilhada deveras e pouco credes;  
Pois sem força equivalente exata;  
Reina crueza entre quatro paredes; 
 
Menina caída e à traças mirrada; 
Folhas hostis encaminhadas ao lixo; 
Em sua trágica carnagem deixada;  
Ferida como caçador fere o bicho;  
 
Porém não basta apenas sofrer;  
Há certa possibilidade de resiliência;  
A menina tem muito o que aprender;  
Seu frígido nome é inocência.   



 
 
 

Podridão com luxúria  
 
 
E parto seguindo em frente 
a gente 
Nunca escolhe o espinho 
Nunca cede ao fulminante 
Mas chora no altar 
chora 
E segue sozinho 
Filosófa num instante 
Chuta pedras no caminho 
muro alto 
Muito alto pra pular 
muito baixo prum rasante. 
 
Sigo em frente pois escolho 
A escolha pouco escolhida 
sofrida 
Como lança no cardíaco 
Permaneço no embrulho 
sofrer 
Ainda assim do que bagulho 
Pode parecer maníaco 
Mas meu julgo nessa vida 
Será mais uma vez, 
morrer.  
Conta história quem não dorme 
Bate o sino, quem acorda 
Ao soar o velho som 
Corcunda de Notre Dame, 
bom 
 
 



 
 
 
Avistando a velha morta 
Fecha porta, velho infame 
Aqui ninguém tem dom 
nem dó 
Nem ré, nem Sol 
Por isso durma, e não me chame. 
 
   



 

 

 
Poema do amor  

 
 
Ei poeta, eu te amo!  
Mas o que é amor?  
Zé Ramalho diria  
Que quem ama assim  
Sabe daquela dor  
Que ainda sentiria  
No amar e no amor; 
 
Amor de coração  
Expresso num abraço  
Num beijo de mão  
Num fino traço  
De amor e compaixão  
Num olhar de piedade  
Na firmeza de um laço  
Amor sem vaidade 
Incendiando à paixão; 
 
Zé Ramalho chorou  
Ao lembrar-se do amor 
Que bateu e aí passou 
Na falta do saber 
Que amor de coração  
É um só que o Zé falou 
Por vindo a presentear  
Com profunda emoção  
Pois sinônimo de amor 
Sobretudo é amar; 
 
 
 



 
 
 
Sinto falta desse amor 
Entonado em sua voz  
De ouvir um eu te amo 
Delicado e não feroz  
Só por isso que reclamo  
Pela tristeza dessa dor  
Prosseguindo nesse ramo  
Como se fosse a sós  
Construindo no labor  
Rastejando pelo algoz.  
   



 

 

 

Prazer só meu  
 
 
Suando na testa, calças no chão,  
Coberta molhada de tanto tesão; 
 
Só o que resta, descanso a mão,  
Camisinha usada e com solidão; 
 
Prazeres profundos,  
Orgasmos imundos,  
Idéias profanas do Senhor dos mundos; 
 
No fim do segundo,  
Escorando no fundo,  
Olhos virados, treme o vagabundo; 
 
Só o que resta, respira pulmão,  
Emoções obtidas na masturbação; 
 
Ressaca moral, na escuridão,  
Esperando a próxima saturação.  



 
 
 

Purgante sacripanta 
 
 
Xinguem-me como tal quiseres 
Biltre é minha conduta 
Como alcovite pedindo mulheres 
Até mesmo de filho da puta. 
 
& 
 
Beório, calhorda, janota 
Casquilho espinicado, uma ova! 
Energúmeno, o povo conota 
A este paspalho cavai-lo a cova. 
 
& 
 
Pulha, parvo, mocorongo 
Palerma vil, deixai-no fenecendo 
Mequetrefe ou até mesmo tongo 
Patife, cresce adolescendo. 
  



 
 
 

  Querido jazz 
 
 
Brilha brilha, querido jazz. 
Que cá estou eu de volta. 
Deitardes pois, ao invés, 
Em cultos, porém sem escolta. 
 
Brilha brilha, luz do sol. 
Cá vou eu às voltas. 
Sem luz, sem brilho, lençol. 
Com letras, úmidas e mortas. 
 
Brilha brilha, estrelinha. 
Não é sua então devolva. 
Tão pouco sua, quanto minha, 
Nem daquele de quem louva. 
 
Querido jazz, só há quem ame.  
E só ar, a mim não me tomba. 
E isso há de ser infame. 
Soar-se-á em minha sombra. 
  



 
 
 

  Sem palavras  
 
 
Ontem senti cheiro de morte  
Senti vontade de morrer  
Comprar um revólver 
E parar de sofrer  
 
Hoje acordei vivo de novo 
Ainda não quero viver 
Mas não sei o que fazer 
E não sei nem o que escrever. 
 
Parto a digitar palavras simples 
Não me importo com as regras  
Do que adianta tê-las em vida 
Se a morte é maior pelas quebras 
 
Eu procuro continuar acordado  
Manter meus olhos longe do escuro 
Procuro não pensar em suicídio  
Mas não vou morrer agora, eu juro.  
 
Dessa vez a depressão evoluiu 
E não quero mais tirar minha vida  
Dessa vez eu estou mais maduro  
Quero morrer de morte morrida 
 
Se eu não for assassinado  
Se ainda não for esquartejado  
Espero ter mais dias em frente  
E ter algumas pessoas do lado  
 
 



 
 
 
Acabo esse poema aqui  
Do jeito mais clichê possível  
Dizendo que o mundo é ruim 
E que a humanidade é horrível.  
  



 
 
 

 Senhor dos mares profundos 
 
 
O que está fazendo? 
Diga-me o que anda fazendo. 
Onde está vivendo? 
Enquanto estou escrevendo. 
 
O que está pensando? 
Diga-me o que pensas. 
Quando me responderás? 
Enquanto perco minhas crenças. 
  



 
 
 

    Tempestade atemporal  
 
 
É quando o sangue escorre pela mente sofrida,  
E o vento sopra verdades indecisas,  
Que o louco acorda pra viver a vida,  
E as adivinhações não se mostram mais precisas.  
 
É aventura pelo universo em lágrimas,  
Devaneio entre as ondas de melancolia,  
É pau e pedra pra preto nas páginas,  
É raios de chuva penetrando a folia. 
 
Quando o sangue seca e o sol se abre,  
A mente se acalma, e dói a moral.  
É quando sábio, o louco, do muito se sabe,  
Que descobre indecisão toda atemporal.  
 
A aventura segue o seu caminho reto,  
O louco segue, mas cai no buraco.  
O sangue chove, de raios repleto, 
Porém sobre cair, o louco já é nato.   



 
 
 

Testamento sincero  
 
 
Alguém, por favor, me mate  
Assassinos perdidos mundo afora  
Descontem suas raivas em mim  
Me deixem em paz, ir embora.  
 
Deus não existe, não serão julgados  
A lei não funciona, não serão presos  
Apenas encostem suas lâminas em meu pescoço  
E eu não os deixarei indefesos 
 
Juro intercede-los ainda assim  
Deixarei testamento, para que não caíres 
Colocarei cláusulas pétreas,  
A quem me matou, que sejam livres. 
  



 
 
 

Tudo certo, nada descoberto 
 
 
Sentem-se, caros. 
Somos todos queridos. 
Sentem? Raro. 
 
Faro, sinto. 
Sentes? Sofridos. 
Sentem-se, minto. 
 
Mito, erga-te. 
Pouco querido. 
Senta, e combate. 
 
Late, senta. 
Rola, ferido. 
Senta logo que esquenta. 
 
Tenta, rolando. 
Rola? Pouco lido. 
Lendo, voando, pousando. 
 
Implorando, sobro. 
Sentado, sentido. 
Chorando, me cobro. 
 
Dobro, apostem-se. 
Encostem-se no varrido. 
Sentado, matam fluminense.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Pense, como findar! 
Enfim, dar-me-ei ido. 
Presentear, nunca doar. 
 
Lar, dos lares. 
Sentada, tem marido. 
Sinta-se como pilares. 
 
Sustentares, e calai-vos. 
Sentai-vos, comei amidos. 
Como letras, à cavos. 
 
Bravos, senhores! 
Senhorio, sem amigos. 
À madame, flores. 
 
Horrores, são juízes! 
Promotores dos vívidos. 
E vivi, mirando e alises. 
 
Cálices, vinho tinto. 
Uivando veras, metido. 
Sinto muito, mas minto. 
 
Cinto, d’ouro couro. 
Outro, só um falido. 
Pobre, empossando tesouro. 
 
Estouro, houve logo ali. 
Alô!? Apenas um caído. 
À salvo, como Dali. 
 
 



 
 
 
Fali, muito. 
Está demasiado sofrido? 
Senhores, é o intuito.  
  



 
 
 

  Umbanda vive 
 
 
É, minhas letras já estão perdidas. 
Dizer sim já é estar do lado de dentro. 
Eu estou do lado de fora, fora de mim. 
Meu corpo pertence à escuridão, eu entro. 
Maria este não é um poema, esqueça. 
Oitenta por cento já está no fim. 
“Oi, tenta”, mesmo se eu mereça, 
Ou pareça, vinte por cento diz não. 
Mesmo que eu não siga o cão, 
Que eu queime, morra, que aconteça. 
 
Multifuncional, nada funcional. 
Ou é que eu seja banal? Pergunto-lhes 
A vida não tem espaço para banais, 
Giro de esquina é macumba, digo-lhes 
Preconceito mordido, banais são os canais, 
Canalhas, pouco funcionais, maltratam-me. 
Mesmo que eu morra, mude de canal 
Mude de ideia, escolha ouvir uma banda 
Umbanda, bem contra o mal. 
Não o contrário, evolução, é assim que o mundo anda. 
Me ame e não me trate mal. 
  



 
 
 

Universo normativo 
 
 
Universo perdido em lágrimas 
Subdivido em sofrimento 
Letras perdidas em páginas 
Depressão escondendo o talento 
 
Depressão fodendo tudo, 
Perdão pelo chulo, 
Desabafo, pois ainda permaneço mudo 
Fodido perdido, forçado a votar nulo. 
 
Universo querido sozinho, 
Claridade subversiva, submersa 
E contigo sigo implorando carinho 
“Você não está sozinho! ” Conversa. 
 
Se não estou solitário 
Me diga então essa boa nova, senhores 
Otário, 
Fodido, perdido e otário, dizem os rumores. 
 
Versos desconstruídos, 
Notas ao oxigênio perdido, 
Gênio, muito genial, senhores queridos, 
Aplaudindo como se nunca eu tivesse sofrido. 
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agradecimento. Cada palavra lida é alimento para minha alma, cada          
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partir de sua poesia. Aqui, não foram só dispostos poemas, mas sim            
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A quem se interessar em ir além da leitura, quero oferecer aqui            
também a oportunidade de contribuir ainda mais com minha arte. Vou           
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financiamento coletivo, chamada “APOIE UM POETA”, que está à         
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