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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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FRAGMENTOS DE UMA AURORA 

 
 

 

I 

Longe de ser pedra 

água ou árvore 

longe de ser vazio 

coração ou universo, 

mais longe ainda de ser lágrima 

vida, morte, ou um verso 

sou coração 

que pulsa como um nada 

dentro do infinito. 

Longe de ser estrela 

bela como ela 

cadente, loira transparente... 

o tempo avança 

contra a vontade de todos 

até mesmo a dele 

não há mais tempo 

para derramar lágrimas 

para admirar 

a beleza do som do coração 

da do sol cintilante 

do pulso que pulsa sem pensar 

da alma 

que nunca deixou rastros 

ratos taciturnos 

saindo de esgotos podres 

cercam a cidade 

tememos temeremos 

morreremos 

o que corre na velocidade da luz 

não quer ser visto 

o amor a dor 



2 

 

o amor a dor 

amar e cair 

chorar oceanos 

ou chuvas radioativas e 

eu caminho 

ao som do delírio 

do coração. 

Longe de ser pássaro 

águia ou cobra sou 

triste sou 

triste 

como desespero de um morto 

preso no paradoxo 

da vida e da morte 

procurando vida 

nos olhos do infinito. 

Não me olhe 

não me olhe nos olhos 

eu sou a sombra da escuridão 

insignificante 

insignificante sou 

insignificante 

procurando um sentido 

pra vida e pra morte 

Me escondo 

entre palavras 

sílabas letras 

que sangram 

todas imortais 

letras, poesias. 

Quando se tenta escrever 

ou transpor em palavras 

o inefável 

nada tem sentido. 

Ah, loira branca 

neve nuvem 
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sol estrela 

para onde vai? 

vamos juntos? 

perseguirei seu 

horizonte 

com meus olhos 

de melancolia 

ah, loira divina 

não ponha meu coração em chamas 

no declive do falso amor 

sentir-te tocar 

vida morte 

neve nuvem noiva 

nova vida morte 

onda que nasce 

com o vento que bate 

quem sou eu sem você? 

luz que brilha 

que cintila 

no coração do céu 

taciturno 

uma saída 

esperança 

luz que vibra 

palavras e sons 

luz da minha vida 

rios de risos 

versos em vórtices 

abismos de olhares 

demos asas ao amor 

definimos o inefável, 

em uma palavra 

tudo se perde 

luz que brilha 

no centro do meu universo 

nunca se apague, nunca. 
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Sentir tua alma 

no teu olhar 

ouvir teu coração 

pulsar 

cada batida 

fogo que arde 

nos meu ouvidos surdos 

em minha boca 

muda que grita 

sentir teu corpo 

girar com a Terra 

teus pés 

tua boca 

teus seios 

teus olhos 

sentir teu corpo 

beijar o vento 

beijar teus lábios 

sonho lúcido 

realidade 

sentir tua alma 

em cada palavra 

cada ato falho 

cada aro 

o que o universo 

esconde em você? 

— A melodia da criação 

dos homens. 

A cada passo 

ouço sua alma 

sem pensar porquê 

sem saber porquê 

me guie 

para o início dos tempos 

onde a Terra não era 

fria e morta... 
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Aurora Bureau em seus olhos 

sua pupila se dilata 

como num sopro ou sussurro 

de vida, dizendo 

eu te amo. 

Mas eu sou 

o pássaro negro 

da morte 

que paira 

plana 

calmo como a Lua 

pela alma do Universo 

com o coração 

apodrecido 

pela fumaça 

do amor 

chove chuva abstrusa 

em minha alma 

sempre 

quando há um dilúvio 

meus olhos choram 

poesias não escritas 

anjo da vida 

de asas queimadas 

me diga 

por que existo? 

Passos turvos 

turvos 

me levam ao nada 

em lugar nenhum 

mas quando cai a noite 

eu ruflo minhas asas 

rumo ao coração 

do universo 

ninguém irá me achar aqui 

não quero ser achado 
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não, não quero que 

mais nenhuma palavra 

pingue de minhas mãos. 

 

II 

Uiva, uiva 

o sopro divino 

no céu 

descompassado 

do meu coração 

uiva, uiva 

a melodia da criação 

uiva 

o torpor do amor 

em meu corpo 

uiva 

sem pudor. 

A dança das nuvens no céu 

dos meus olhos 

se perde no anoitecer 

crepúsculo de vida 

no leve sono dos deuses. 

Crepúsculo em meu coração 

tudo que sei da vida 

é o que as árvores 

me disseram. 

Dia vasto dia 

Noite escura triste 

noite que uiva noite 

no vento que sopra 

na madrugada mais fria 

agonia, agonia 

me falta alegria 

nesse excesso de agonia. 

Medo, medo 

medo da morte 
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por que não? 

medo da vida 

medo, medo 

da razão 

estar certa 

ou não. 

Mas quem sabe um dia 

deus resolva 

nos levar de vez 

ao infinito nada 

existencial 

lá seremos felizes 

(ou não) 

Faça, faça 

obedeça, cresça... 

Liberdade, liberdade 

aonde você se esconde? 

"nos olhos do amor" 

diria a liberdade 

se pudesse falar 

amor é liberdade 

morte é amor 

vida é sonho 

delírio de um louco 

que sabe 

que nada sabe. 

O amor, 

olhos nos olhos 

palavras trocadas 

o sol radiante 

pousando veemente 

em seu cabelo 

aterrissando em seus olhos 

e pairando em seus seios 

ah, resplandecente amor 

olhos nos olhos 
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bocas unidas seladas silentes 

línguas entrelaçadas 

mãos seios 

mãos pênis 

bunda 

boceta 

gozo, gozo 

gozo de novo 

depois tudo 

vira memória... 

Ah, o amor 

quando não vira memória 

cria asas 

e voa para as nuvens 

buscando mais regozijo 

pretensioso amor 

humano amor 

dos animais selvagens 

delírio da escória 

do ignóbil 

regozijo dos fracos 

que cedem à carne 

o amor só é amor 

se houver contradição. 

Cansei, cansei 

chega desse tudo 

sistematizado 

produzido e reproduzido 

por todos 

cansei, cansei 

cansei de ser humano 

cansei de ouvir 

falar comer trabalhar 

sentir, oh deus, sentir... 

chega desse tudo 

triste morto e frio 
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chega de palavras confusas 

tristes 

nada pode definir 

o delírio da minha melancolia. 

 

III 

Quase 

quase humano 

quase pássaro 

livre perdição 

quase luz 

de estrela viva 

ou morta 

ou quase 

quase fui quase vou 

insípida vida 

morte, anjo da tentação 

quase fui quase vou 

quase livre 

do som, do coração 

rutilante luz 

que vejo na minha escuridão 

agora me sento 

e espero as asas da morte 

florescerem... 

livre, livre, quase livre! 

Eu ouvi 

as canções 

dos anjos perdidos 

sussurrando nas nuvens 

da manhã 

o que diziam? 

não me lembro mais 

tagarelavam em silêncio 

com as nuvens... 

Choveu 
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lágrimas na escuridão 

no céu taciturno dos meu olhos 

a melodia não pode parar 

vórtices viram vida 

quando um pingo 

de lágrima 

pinga 

no crepúsculo do meu Ser. 

Mas aquela pele 

branca fina 

delicada camada 

de vida viva 

mais que viva 

luz que trespassou os limites da minha 

alma apodrecida 

aquela pele 

que pude tocar 

e toquei 

era real 

mais que real 

era puro 

pura como a neve 

cadente estrela 

no escuro céu 

dos meus olhos 

plana paisagem 

que conforta minha alma 

nunca me esqueça... 

Vasto, vasto 

mais que vasto 

vasta dor de viver 

com um câncer na alma 

vasto chão 

grama mar céu 

véu que envolve 

minha alma vasta 
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realidade vasta 

olhos bocas sons 

como acabar sua vida? 

simplesmente 

pegue o que restou 

de suas asas 

e voe o mais distante 

possível impossível 

(vasto voo vasto) 

e se vá 

eu te esperarei lá 

como um deus em chamas. 

 

IV 

O voo raso da Lua 

a dança 

lúbrica das estrelas 

o beijo imortal 

do vento no mar 

o reflexo da alma 

nos olhos do amor 

lúcida luz que cintila 

na escuridão 

do meu apodrecido coração 

pura impura garota 

diurna garota 

aurora dos meus olhos 

ascenda sua alma 

em meu corpo 

agora me jogo em seu abismo 

de propósito 

como se tivesse asas 

como um louco 

descompassado 

ábsono, triste 

inodoro, invisível 
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homem perdido 

perdido. 

Seu olhar vespertino 

encontra o meu 

olhar taciturno 

e lá se vai você 

sua vida se afasta da minha 

junto com o vento 

leve vida 

que já se foi 

virou mais um pássaro 

da memória 

no tempo imortal. 

 

V 

Nos olhos do tigre 

a paz descansa 

um pássaro voa 

e deixa uma pena cair 

no asfalto moldado 

pelas mãos sujas 

(demasiado humano) 

mas em sua boca 

flameja a melodia da vida 

me toque com amor 

me faça não ser 

me ame 

segure meus olhos com os seus 

não me deixe cair 

no abismo da solidão. 

O sol sobe ao céu 

em um suave deleite 

logo ele cairá 

na escuridão leve 

da noite 

tudo é mais belo 
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quando refletido 

por seus olhos 

não me deixe 

o silêncio em seus lábios 

assombra minha noite 

não poderei mais 

mergulhar em seu sorriso 

ou abraçar sua alma silente 

não me deixe... 

não respiro sem o seu ar. 

 

VI 

Voei alto demais 

a queda... a queda... 

cai em espiral 

como um anjo em chamas 

como pássaros 

livres demais 

mergulhei 

em mais vórtices 

mais ventos alados 

verbos não conjugados 

no suicídio dos deuses 

o coração pulsa e 

também sangra 

voei alto demais 

e cai em um ocaso 

como um pingo de sangue 

que pinga do meu pulso. 

A voz atroz da morte 

um sussurro que arde 

em minha alma 

e pulsa em meu coração 

como o sangue que corre 

nas veias do universo 

a voz atroz da morte 
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me convenceu 

a esquecer que estou vivo 

o inverso do universo em um verso 

a morte. 

 

VII 

Um grito 

paira plana 

em meu céu 

bem no meio 

do apogeu do corações 

um grito eclode 

e se expande 

como um eco 

no céu 

da minha existência 

um grito 

explode em minha alma 

como a criação 

do universo 

um grito 

irrompe da minha garganta 

como um fogo 

e se vai 

e ele se vai... 

Para onde ele foi? 

diurno grito 

choro dos desesperados 

apogeu da melancolia 

ele se foi 

virou mais uma estrela no céu 

mas, mais um logo nascerá 

e tudo irá se repetir... 

Mas eu continuo 

ligando as estrelas 

como palavras 
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em um céu esquecido por deus 

um novo crepúsculo 

ascende em meu coração 

levanto as mãos 

na escuridão da noite 

e tento alcançar as estrelas 

em mais um calmo 

delírio de morte... 

 

VIII 

Palpita em meu peito 

o Furor Divino 

meus pés em chamas 

correm pelas nuvens 

carregando meu corpo 

através da Eternidade. 

Palavras se rasgam 

se rompem 

em seus lábios 

suave deleite 

que cobre meu horizonte 

afronte meus olhos 

cave um buraco 

em minha alma 

procure a raiz 

rutilante que irrompe 

de todas as verdades 

acalme meu fogo... 

Eu sou Deus 

Dionísio, doente 

vil, profano 

eu nasci com tudo 

e morrerei com ele 

e nenhuma razão 

pode me alcançar aqui 

no firmamento 
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de todas as coisas 

ah, a voracidade 

que habita meu fogo 

cresce... cresce... cresce... 

eu sinto demasiadamente 

sinto mais que posso 

sinto mais do que consigo 

estou perdido neste jazigo 

de anjos mudos, taciturnos... 

Irrompe do meu corpo 

o som do desespero 

o som da melancolia 

fragmentada em palavras. 

 

IX 

Um derretimento da mente: 

transcendo o Ser 

em um breve ocaso 

do não ser 

alcanço a Lua invencível 

pereço, pereço 

poesia vomitada no papel 

sangue de mim jorra 

sangue, vômito 

um derretimento da mente 

um grito vertical 

uma lágrima ardente. 

O álcool rasteja 

em minhas veias 

queimando meu corpo 

torpor, leve torpor 

de desesperança do dissabor 

ah, o amor, 

a loucura... 

Tenho eu as asas do desejo 

para ruflar 
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quando chover 

as lágrimas de Deus 

é o fim de tudo 

o fim.. 

mas todo fim 

é um novo começo... 

Raso, raso 

duro, largo 

profundo 

mais que profundo 

confuso, puro 

raso, raso 

duro, largo 

longo, curto 

triste, grande 

triste 

comprido 

é o voo dos pássaros 

pela rasa cor 

de todas as coisas... 

 

X 

AAARGH! BRAAH! AAARGH! 

a mente cai no declive da alma 

GROOOAH! GRAAARGH! AAARGH! 

RAAAAW! ROOOAR! GAAARGH! 

ruge o leão no silêncio 

pairam seus olhos na noite sem fim 

GROOOAW! RAAARGH! GRAAARGH! 

urra o tigre 

na beleza da alma taciturna 

as estrelas diurnas dançam 

dançam, dançam no céu da noite 

AUUUH! AUUUH! AUUH! 

uiva o lobo para a Lua silente 

em um solitário deleito efêmero 



18 

 

AUUUH... AUUUH... 

sangra a noite em meu coração 

SSSSSSSssss... SSSSsss... 

rasteja a cobra pelas montanhas 

AAARGH! BRAAH! AAARGH! 

a mente cai no declive da alma 

GROOOAH! GRAAARGH! AAARGH! 

RAAAAW! ROOOAR! GAAARGH! 

ruge o leão no silêncio do amanhecer. 

Mudo mundo 

muito mais que puro 

pradarias paisagens 

suaves silêncios 

queimando jazigos 

ruge o leão 

ruge o leão 

inverno primavera 

verão outono 

vida, vida 

puro dura 

comprida 

um rugido 

… 

e tudo acaba 

... 

Agora crucifico meu corpo 

ao lado do amanhecer. 

 

XI 

Um momento 

entre o dia e a noite 

seu sorriso 

soa suavemente 

rugidos tépidos 

no amanhecer 

teus olhos 
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dama dos céus 

rasgam minha existência 

em você 

ouvi o eco do infinito 

e seu coração descompassado 

paira em minhas memórias 

como uma doença 

não quero ser curado 

não, não. 

As nuvens passam 

sobre nós o que resta? 

um mergulho em seu corpo 

me afogo, me afogo 

no silêncio dos teus lábios 

cerrados como um céu diurno 

taciturna frieza que me envolve agora 

sobre nós o que resta? 

luas luzem brilhos 

pálidos brilhos de eternidade 

sussurra em meu céu o olvido 

vamos unir nossos corações? 

vamos navegar pela Galáxia? 

vamos cintilar vida 

no silêncio do amor? 

vamos morar no amanhecer? 

famintas almas somos 

sedentas pelo sangue 

do amanhecer 

sobre nós o que resta? 

O sólido ar da vida 

sufoca nossos pulmões 

então feche os olhos 

amada dama-azul 

e navegaremos até o Paraíso eterno 

secaremos os rios 

da existência humana 
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beberemos da fonte das sombras 

(onde nasce o som) 

o Desejo, a Dança 

a música, o amor... 

púrpura Hemera 

em seus descontínuos 

passos líquidos 

eu vi o mar 

transbordar o vazio 

pelo nada da tarde, 

vejo vertigens em seus olhos. 

Lúbrica deusa 

me mostra o infinito 

em teus poentes pés 

em tua ofuscante luz 

sou sombra sou 

sua ausência sou 

um vazio cheio de nada 

preencha-me com sua lucidez 

resplandecente mas turva 

tua voz soa, ecoa em meus ouvidos 

como a melodia da vida 

perdida no meio do Absurdo 

das metáforas de um louco 

cego... cego... cego... 

não me acorde deste estranho 

sonho de felicidade 

nós deveríamos morar 

no amanhecer das almas 

doce dama-azul 

o que resta sob nós? 

 

XII 

Um grito rasga o horizonte 

águas profundas 

afogam e queimam 
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minha débil alma 

pulsa o ébrio som 

do coração errante 

amante da dor 

da loucura, do furor 

agora vejo como um cego 

vejo a sombra de tudo 

pairando pelo nada 

pela escuridão imaculada 

enquanto um grito rasga o horizonte 

e uma lágrima queima meu rosto. 

Fulgura tua figura 

imaculada, poente 

no brilho da minha amargura 

tua luz resplandecente 

cintila em meu vazio... 

Um sussurro no silêncio 

nossas bocas sangravam 

noites, dias, um ode à vida 

eu sugava tua alma frágil 

despida de carne e pele 

despida de razão e pensamento 

apenas luz... luz... luz... 

nossas línguas lutavam 

uma batalha mortal 

fomos imortais, puros 

poentes almas entrelaçadas 

lutando para sobreviver 

como dois deuses 

procurando o fogo da existência 

em um encontro de duas almas 

perdidas na Efemeridade da vida 

o toque sutil do infinito 

em teus puros lábios 

despidos de carne... 

a sutileza do amor 
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em um fragmento de uma aurora. 

 

XIII 

O retrato do desespero 

no céu imaculado dos meu olhos 

se rompe, desvai 

e se vai pela correnteza da vida 

enleio-me na savana do meu coração 

ruge o leão para o céu onírico 

enleio-me no sangue das sílabas 

e me perco em meu efêmero grito lírico 

o retrato do desespero 

no céu imaculado dos meus olhos 

o choro de deus pairando no ar 

ruflo as asas e deixo o mundo 

enquanto ouço a música se calar 

afundo, cada vez mais profundo 

tão profundo... tão profundo... 

mas no fim são apenas palavras. 

Um mar de fel no céu 

um falsete desafinado 

no coração do louco um véu abobadado; 

a prisão da alma. 

 

XIV 

Emana do céu 

a luz distorcida 

da luz vermelha 

eclipse de sangue 

que mancha o céu 

turvo da existência 

transborda a beleza 

volúvel dos meus olhos 

o som se apaga 

meus lábios ábsonos 

tentam produzir um som 
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para romper esse frio silêncio 

que paira sobre tudo 

turvo céu, declive da alma 

teu reflexo em meus olhos 

tudo tão triste e turvo 

diurno pai céu 

seu grito ecoa 

pela correnteza da vida 

e uma gota de sangue 

cai no silêncio da minha despedida. 

A explosão da mente 

na eclosão da pupila 

um reflexo da luz 

um raio lépido 

que corta a escuridão vazia 

dos meus olhos 

silêncios perdidos 

tépidos suspiros 

secam os orvalhos 

o deserto que suspende 

o sol imaculado cinde 

rasteja a cobra 

em cima da Esperança 

enquanto as balas 

se perdem no vazio da existência humana 

sangra a pele 

sangra o coração 

sangra o amor 

sangra o corpo... 

a eclosão da pupila... 

grita, grita, grita 

e chora a Mãe Terra. 

 

XV 

Ela dança, dança, dança 

no vasto céu da distância 
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atrozes pés que movimentam seu corpo 

rasgando o resto de cinzas 

da minha alma 

dance esse doce martírio 

seus pés pálidos resplandecentes 

se abrem como uma flor de lírio 

e rasgam a Terra ao meio 

em uma sequência perfeita 

de Fibonacci, de deus 

ela dança, dança, dança 

pelo nosso triste céu da distância 

deixando mais uma vez 

meu eu perdido e só 

tecendo com as lágrimas 

a chuva. 

 

XVI 

As janelas na janela 

a escuridão que habita a luz 

o fogo que fulge e queima 

a metamorfose da alma nos olhos 

o coração é um vasto mar 

que afoga meu corpo débil 

mas mais, muito mais que tudo 

a miragem da imagem disforme da luz 

assombra o sentido da vida 

e tortura, crucifica e seduz 

tudo aquilo que em mim é dúvida 

as janelas na janela 

palavras disformes e abstratas 

crucificam a madrugada 

e plantam mais uma estrela no céu 

enquanto bocas sedentas por palavras 

balbuciam barulhos ábsonos na noite 

e estupram o silêncio e a Beleza 

que morre; cega, demente, frágil. 
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Sangra o surdo som da noite 

no tambor do xamã 

a música ascende na alma 

que ascende ao sol 

que grita para o vazio do universo; 

"eu existo" e ecoa, ecoa 

ecoa o som sem sentido da existência 

pelo diurno universo 

sangra o surdo som da noite 

no tambor do xamã. 

Agora eu morro 

com uma hemorragia 

na alma. 

 

XVII 

O amanhã assoma em seus olhos 

paira, plana, palpita em suas veias 

o renascimento de uma estrela 

seu sorriso, adaga, rasga minha alma 

e recria o som de todas as coisas 

na metamorfose dos corpos 

a dança da morte 

o eterno ciclo dos olhos 

o amor selvagem 

o ritmo do coração sincopado 

nosso coração, uníssono, frágil 

a luz do som eclode em seu corpo 

coberto de dúvidas cruéis 

assoma do céu o sol silente 

que queima em nossas retinas 

resplandece seu corpo invencível 

e ilumina a felicidade que dorme em sua boca 

todos os números que rodeiam sua mente 

todas as asas que lhe foram cortadas 

conseguem definir o voo da Eternidade 

em um momento de liberdade. 
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Todos os deuses que sorriram pra nós 

todos os dias que sangraram no firmamento 

todos os sons que os pássaros cantaram 

todos os barulhos e sussurros que demos 

todos os sorrisos que cintilaram morte 

todos os limites que quebramos 

todos os céus que nadamos 

todos os fogos que acendemos 

todos os corpos que trespassamos 

todas as formas de amor de criamos 

toda a fragilidade que matamos 

toda a liberdade que sentimos 

toda a beleza que fluiu entre nossas mãos 

tudo tão turvo tísico, torto, trivial, tóxico 

trêmulo, tênue, tenro e túrgido 

tolo amor que cintila em nós 

fragmentos de uma aurora. 

Nosso corpo pode perecer 

nosso amor não é carne; é luz. 

 

XVIII 

(fragmentos de um sol — parte I) 

 

Eclode o sol em minha pupila 

rasgando o último crepúsculo 

do coração errante que queima 

no ébrio som da minha voz 

desabrocha minha alma turva 

a beleza abstrata e confusa 

que paira na turbulência do Ser 

sem direção 

declive do coração 

delírio das almasdes 

espero do corpo frágil 

descoberto, diluto, disforme 

irrompe a loucura na carne humana 
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eclode o sol em minha pupila 

ruge o silêncio na aurora 

encontro lágrima na essência do Ser 

volúpias e gritos de dor 

a Verdade não quer ser encontrada 

sangram meus olhos 

eclode o sol em minha pupila. 

 

XIX 

[fragmentos de um sol — parte II) 

 

Naquele sol imaculado 

que se afogava no mar 

emergiam volúpias 

que cintilavam em meu pulsar 

naquele som ébrio e tépido 

daquela voz que se dissolvia no silêncio 

emergia o Paraíso mais sólido 

naquela camada lúbrica de pele 

que envolvia todo o corpo poente 

daquele fragmento de sol perdido 

e que resplandecia lucidez 

em meu corpo 

naquele sol, naquele som, naquela pele 

naquela pele lúbrica e poente 

emergiam as vísceras do amor 

eclodiam as cores púrpuras do dia 

um amanhecer líquido, inefável 

que se consumia sem razão 

e naquele momento imaculado 

eu me afogava no crepúsculo dos corpos. 

Nossas sombras líquidas, uníssonas 

pairavam sobre a grama 

refletindo as nuvens em nossos olhos 

em nossas bocas, o olvido descansava 

e em nosso silêncio diurno 
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Deus sangrava. 

No apogeu dos corações 

nossas bocas matavam o absurdo 

na lucidez dos desejos 

no palpitar da nossa aurora. 

 

XX 

A poesia não está nas palavras 

mas no silêncio entre elas... 

 

Deixe-se levar pelo gosto das cores 

pelo silêncio nas melodias 

pelo sangue das sílabas 

feche os olhos, ouça o vento 

feche os olhos, enlouqueça 

ofusque o brilho exato da existência 

cavalgue nas estrelas 

rompa o vazio do universo 

esqueça seu nome, enlouqueça 

veja o brilho de cada pessoa 

cada garoto, cada garota que passa 

mate o tempo, crucifique seu corpo 

nós somos o tempo, nós somos a carne 

e nós passaremos e dançaremos 

pela Eternidade que nos espera 

somos fragmentos de uma aurora 

fragmentos da existência 

de uma vida eterna e inacabada. 
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