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Este livro não foi feito por profissionais 

Somos todos amadores 

  



Eu tinha uns oito anos quando meu pai 

chegou em casa com um quebra cabeça de 100 

peças. Ele era velho - o quebra cabeça, não meu 

pai - e faltavam muitas peças - o quebra cabeça, 

não meu pai. Veio numa sacola branca enorme 

rasgada e meu primeiro instinto foi terminar o 

rasgo, espalhando peças pelo chão da sala. Eu 

tinha a missão de descobrir qual era aquela 

imagem fragmentada em vários pedacinhos de 

papelão. Estava com o entusiasmo de um 

explorador. Comece pelos cantos, era a dica do meu 

pai, mas eu já era um exímio explorador de 

quebra cabeças, e agora teria a aventura de cem 

peças que formariam uma única imagem, e ali 

meu jovem intelecto foi posto à prova. 

 Quase dez anos depois comecei 

a escrever poemas e percebi que cada um deles 

eram peças, e formavam um enorme quebra 

cabeça. No final, a imagem que você vai descobrir 

pode ser eu, ou você mesmo, ou uma visão sobre a 

vida, de um jeito que você nunca viu... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os poemas deste livro são  

da pior qualidade 

Até que se prove o contrário...  



Assim 

Não quero tanto assunto 

 assim 

Quero todo meu conteúdo  

 guardado 

 dentro de mim 

Sou assim 

Não gosto de sair 

Tenho todo o universo 

Dentro do meu quarto,  

Dentro de mim 

Sempre insatisfeito  

com as situações 

E às vezes parece que serei 

Um eterno adolescente,  

 enfim... 

  



Tudo é Música 

O mundo, esse lugar redondo 

Cheio de pessoas quadradas 

E, no fim de tudo, 

Tudo é música 

O mundo é esse lugar doido 

Cheio de manchas e feridas 

Nem sempre, nunca foi assim 

Digo, tão voraz e lúcido 

Repleto de cheiros 

O mundo é assim  

Tão sonoro. 

cheio de notas infiéis 

Faz, diminuto a minuto 

Então, no mundo, tudo é música 

Entretanto meios tempos não desfazem  

                             desconcertos 

E a vida, qual dissonante ópera, 

Enraizava a operante ideia que, 

Nesse mundo, é tudo música 



 

Do Fundo do Céu 

Aquela cor que ontem 

Tentei te explicar 

É o azul do meu céu 

Junto com o azul do mar 

O colorido das estrelas 

Festeja amor 

A alegria das lembranças 

Esbanja amar 

Aquele azul que eu te prometi 

Colhi do fundo do meu (a)mar 

  



Batom 

Qual era o tom 

Daquele sorriso que 

Você me deu? 

Parecia ter 

Cor de Tarde 

Com aquela saudade 

 

Que eu te devia 

Parece ser 

Um bom sinal 

de nós 

Enrolados 

Na trama 

Do espaço 

  



De Coragem 

É preciso coragem 

Pra viver um pouco de verdade 

Nunca mais parar na metade 

Nascer todo dia, 

Até não ter mais vontade 

Morrer de alegria, 

De tanto ser felicidade 

  



Vai Ver... 

Talvez a vida 

É aquilo mesmo 

Que o moço disse 

Na televisão 

E a gente,  

De burro que é, 

Fica tentando buscar solução 

Querendo respostas  

que vão ser achadas 

na palma da mão... 

  



Canal Banal 

O poeta  

Sai de casa 

Para aparecer 

Na tevê 

Sentou no sofá 

Disse coisas bonitas 

Sobre tudo o que há 

(explicou coisas 

Que dão o que pensar) 

"Quem é esse moço?" 

"Não sei, amor" 

"Muda o canal 

Deve ser dessas pessoas que nos fazem 

pensar..." 

  



Povo da Rua 

Moço de barba subindo a rua 

Ninguém o conhece 

Não sei de onde vem 

O moço de barba 

Não é daqui 

Vem de longe 

Subindo a rua 

Esqueceu avenidas 

Deixou rodovias pra trás 

O Moço de Barba 

o que traz na sacola? 

A vida de outrora 

ou medo de vir? 

Subindo na rua 

Já virou notícia 

"O moço de barba que vem 

de fora não sabe sorrir..." 

  



Fotos de Posfácio 

Existe uma fotógrafa 

(e eu sei que é uma, 

               e é mulher) 

que fotografa autores 

Aquelas fotos preto e branco 

Todas são dela. 

Ela viaja pelo mundo 

Conhece todos os escritores 

- Nunca envelhece 

E tira aquelas fotos preto e branco 

Com poetas rindo 

Ela faz os poetas rirem... 

  



Segredos do Mundo 

Sem mais nem menos 

Nos foi revelado 

Que, aos que morreram, 

Os segredos do Universo 

Eram desvendados 

E todos enlouqueciam 

Tentavam suicídio 

Sendo que já haviam  

Morrido 

E era mesmo o inferno, 

Ver o céu à sua frente 

Sem poder entrar... 

  



Livro Você 

Antes você fosse um livro 

Pra eu rasgar suas folhas 

E colar no meu caderno 

E destruir a sua história 

Pra construir a nossa 

E chorar na parte triste 

E tacar na parede 

Mas não deixar amassar 

Nem manchar de café 

E cheirar suas folhas 

E sorrir de rosto úmido 

Escrever às margens 

E te reinventar 

Te desinventar 

E ter você na minha estante 

E sonhar... 

  



Mapa 

Fiz um mapa 

Pra entender essa vontade 

de ser mais 

Nosso caminho 

Não é pra frente 

Nem pra trás 

Nossa estrada 

é a mesma 

de quem faz 

Um dia após o outro 

Pra que nenhum deles 

sejam iguais 

  



Espiral 

Quantas voltas a via dá 

Girando, cai um cometa 

Quanto espaço pra pouco  

Uni verso 

Quantas voltas o mundo dá 

Um pequeno. Um ponto 

Tanto amor pra pouco 

Uni verso 

O tempo expande em espiral 

Ninguém respira no espaço 

Tanta vida parada 

Quanta palavra pra 

Pouco verso 

  



Imperfeito 

O Poema não está pronto 

É preciso madurar 

Repensar filosofia 

Esquecer da palavra 

Relembrar 

É preciso rasurar 

A vida não está pronta 

É preciso errar 

Esquecer do tempo 

E não lembrar 

É preciso rasurar 

  



Por Um Momento 

Alguém 

Um rosto 

Um lugar 

Qualquer coisa 

Que torne o mundo, 

Lá fora 

Familiar 

Um sorriso 

Um gosto 

A música 

O luar 

Qualquer memória 

Besta e distante 

Que me faça 

Chorar... 

 

  



Turma de Sair 

Quando a conversa sou eu  

É que é a morte. 

Todos param, olham. 

Silêncio. 

Ninguém diz nada. 

É a vez do pedrinho. 

Não diz nada. 

Sorri. 

Todos riem. 

Droga. 

A conversa ainda sou eu. 

E então. 

Já que não digo nada 

Nem sei porque estou aqui. 

Um dia desses eu não existo mais... 

  



Tanta Coisa 

Já se passaram tantos "pra sempre" 

Tantos infinitos, 

Tantos amores roubados 

E outros proibidos. 

Tanta coisa! 

Os calendários não têm mais 

 hora marcada 

O tempo é um presente 

Tão incerto quanto um futuro dia de Sol... 

  



Vida de Dois 

Rodava só 

E rodava nós dois 

E girava minha vida 

Fazendo sentido  

Naquela cozinha 

O inferno era ver 

Seus olhos de manhã 

Pedindo um dia bom 

Era o Paraíso os 

olhinho fechado 

Sonhando um mundo melhor 

  



De Velho, De Vida 

O velho na cadeira que não balançava 

Já vivia aquela vida que não se movia 

De versos vazios e longos 

A cor da vida passou mais cedo 

Num carro preto de dor 

Da vida cinza de dor 

Da rua de barro e de dor 

O velho, na vida que não se movia 

Saiu da cadeira que não balançava 

Andava na calçada, de passos longos 

De bicicleta preta de cor 

Nas ruas longas e vazias 

Da cidade longa e vazia 

Da rua longa e vazia... 

  



Barco Pequeno 

Todo sentimento que me leva 

É aquele mar que me rodeia 

E eu, ainda sem âncora pra ficar 

Num lugar só à deriva 

Sem ter onde me prender 

O vento a me carregar 

Sem vela pra velejar 

Nem livro pra distrair 

Como num barco pequeno perdido 

Parece que arriscar é se jogar no mar 

Para nadar e nadar 

E morrer na praia 

  



Aviso 

Quem de lá 

Vem avisar que 

O que fiz de errado 

Não precisa consertar 

Ninguém vai ver 

Nem reparar 

que o erro é lindo 

de se ver e observar 

Que ninguém vem avisar 

Não precisa consertar 

A vida é um erro 

É lindo errar 

  



Travessia do Atlântico 

Os dentes rangiam de frio 

De vento gelado nos pés 

Do peito à barriga, vazio 

Da popa à proa, o convés 

"Terra à prazo, capitão!" 

Vamos vender esse povo 

Educar uns tantos mais novos 

Trazer uns braços mais fortes 

Vamos capitalizar as florestas 

Emprestar as minas de ferro 

Dividir os pomares às mais 

duras prestações 

E descontar tudo em quem  

não for homem-branco 

  



Naqueles anos 70 

Não era tempo de ser feliz 

A vida rugia versos longos e pesados 

Posava no ombro da velha gente 

Que por aqui passava 

Não era tempo de se ter paixão 

Todos os amores foram PROIBIDOS 

À severa lei moral 

Proibidos amores e sorrisos 

E tudo o mais subjetivo 

Não era tempo de contar história, 

Meu filho, e naquele tempo, 

A gente não era feliz, e não sabia... 

  



De Uma Fase 

A vida começa a ficar chata novamente 

Num instante, um momento, 

Uma fase de transição 

Sim, é só uma fase 

Em somente um capítulo 

Ela passa. Se reconstrói, 

Reconstitui-se num simples fingimento 

Se é que exista um disfarce simples 

Um medo simples. Simples sentimento 

Ou, talvez, você diria, uma simples fase; 

A conversa sem longas frases 

Não há simplicidade sob a vida 

E daí a vida começa a  

Ficar chata novamente... 

  



Edital 

As tiras de papel 

Parecem perecer nas minhas mãos 

O olhar do moço consumista  

é quase tentador 

E revolta os outdoors 

Das largas avenidas 

O moço no semáforo é comunista 

E só quer amor 

Enquanto as tiras de papel  

Perecem das minhas mãos 

  



De Viver 

Resolvi morrer aos poucos 

Para não dar falta a ninguém 

E nunca mais sentir falta 

De viver 

Decidi me matar aos poucos 

Para não ver amor 

Onde só existe o medo 

De viver 

Concluí não haver paz 

Onde em cada célula há divisão 

Enquanto houver luta 

De viver 

Decidi encontrar amor em cada esquina 

Para eu me lembrar do dia em 

Que senti saudade 

De Viver... 

  



Metrópole 

Fim de tarde na cidade 

Alguns seres são humanos 

Outros nem tanto 

Muitos querem não dever 

Muitas querem ter direito 

Todos querem ter respeito 

Muitos querem ser humano 

É preciso humanizar o ser humano... 

  



Deixestar 

Peço-te flores 

Pra sala de estar 

A vida é de cores, 

de saber sorrir 

de saber soltar 

Peço-te amores 

Pra dar e emprestar 

E nunca vender, 

Deixar estragar 

Ou comer antes  

da visita chegar 

Traga os amores 

E deixe-os estar 

  



Secreto 

Fecha a porta 

Pra ninguém te ouvir 

chorar 

Vir, perguntar 

Como você está 

O mundo lá fora 

Já cheio de problemas 

Dos quais não dá 

mais pra contar 

Seca lágrimas 

Finge um sorriso seco 

Abre a porta 

Sorri pro mundo 

não notar 

  



Ponte do Rio 

Ergue os olhos 

Sente o vento 

E cai 

Sente o mundo  

contra o rosto 

E o gosto da liberdade 

E vai 

Se a vida um dia foi boa, 

Pai 

Leva essa moça  

Que agora cai 

  



De Visitar 

Vem  

Que esses dias tristes 

Não te fazem mais 

Que essa cor chuvosa 

Não te satisfaz 

Que a tua voz bonita 

É pra mim um cais 

Vem 

Tira essa roupa de sábado 

Veste aquele sorriso que eu adoro 

E vem pra sala 

Pra gente brincar 

  



De Maré 

Não sabia que era pouco, sereno 

Tampouco que era a popa do vento 

Se viver é de maré 

Subir é sina de que vai descer 

Sentir é clima de quem vai crescer 

Sorrir ensina de quem 

Quer viver 

Não sabia que era tanto, 

Acalento 

Soubera que um coração 

É o nosso cais 

  



Sintetizando as Palavras 

Enquanto assento por escrito 

Todas as palavras, eu sento 

Então um grande aperitivo 

Para a mente é a solidão 

Do escuro da imaginação, a mente sente 

Faz-se e aprende, enquanto cria 

E sintetiza as palavras, o pensamento 

Sintetiza as palavras 

Exorciza o pensamento, o vento, acalento e  

aumento 

O que não vou usar 

Sacrifica o sentimento, atento ao ferro e fogo 

Com que vou lidar. 

Busco na mente, um poço fundo 

A pedra preciosa que eu quero encontrar 

A palavra, a frase, o inverso do que é 

moribundo 

A palavra certa para sintetizar  



 

O Que Lhe Falta 

Ouço, no fundo, os risos de alguém  

                                    que se já foi 

E os murmúrios do passado vêm  

                       até meus ouvidos 

O sorriso da pobre criança 

Mal sabia quão feliz tinha sido 

Na esperança do futuro, 

O amor, agora esquecido 

Se já era o destino de nascença, 

Lhe falta presença 

Na presença, falta o amor 

No amor, a vontade de viver 

Na vida, mais alegria 

Falta-lhe motivos para tal 

  



É Simples 

Simplicidade 

A chave para algo bom 

Para o que falta em nós 

Simplicidade para algo complicado 

O que se torna simples? 

Aos olhos de uma criança 

Uma borboleta que dança 

Risada, latido, espirro grito 

Rir da risada é simples 

Achar graça no latido 

Espirrar e sorrir, de feliz que é 

Grito de alegria, é simples 

Ah, me falta o motivo! 

Mas simplicidade não precisa de motivo 

A motivação é ser simples 

Ser de ser, mesmo, e viver 

De um jeito simples 

Viver!!! 



O Que Se Foi 

Então todos os dias contados 

Os suspiros dobrados 

Cheiros cheios de afeto 

Se foram? 

Se foi o pra sempre eterno 

A vida a dois de inverno 

àquele casal jovem e terno 

Se foi o amor de vocês? 

Aquele anseio 

De olhar no relógio 

Aquela paixão de cortar a garganta 

Se foi? 

Se foi a contagem dos dias 

Do futuro já feito 

Do amor tecido em finos fios 

E da paixão crescente e constante? 

Foram-se os suspiros e suas dores 

O pra sempre?  



Antes de Você 

Antes de você chegar 

Eu não sabia daquela estrela 

Daquele olhar 

Daquela festa de saber  

brincar 

Antes de você sentar 

Não sabia se ia ficar 

Se era plano 

Ou nem chegou a pensar 

Antes de você partir 

Não sabia explicar 

Se sou feliz aqui 

Ou em qualquer lugar 

  



Do que Precisamos 

"Sabe o que eu acho que precisamos, mesmo? 

De um jantar, à luz de velas. Só nós dois 

Estrogonofe e vinho tinto. Uma música lenta 

Que tal The Only Exception em Jazz” 

Longas conversas e risadas com as mãos 

dadas 

Um cheiro aconchegante no pescoço 

Uma cor suave no teu rosto 

Um luar belo 

Precisamos de motivos para admirar 

as pequenas coisas que temos 

E ter pequenas coisas para admirar... 

  



Quieto Demais 

Uma pausa pequena 

Porém grande demais 

Para um momento sereno 

Quieto demais para uma  

Vida voraz 

Olhando as páginas atrás 

Às vezes dá saudades  

Do que não me satisfaz 

O mundo foi mesmo 

Feito pra nos fazer capaz 

E a vida merece 

Um pouco mais de paz 

  



Viva a Vida Livre 

Estou e me sinto um tanto preso 

Já me libertei do passado e sinto 

A vida passando 

Porém, o passado traz seu peso 

Não importa o que aconteceu 

O que passou, passara 

As decisões, os erros que cometeu 

A vida que quis levar, pesara 

Agora é daqui pra frente 

LIberte-se do passado 

Liberte-se do futuro 

Viva um livre presente 

Então viva sem pesar 

Escolha sem receio 

Não mude seu jeito 

Pois voltarei pra te amar 

  



Teus Olhos Escuros 

Eu lia no teu 

Olho escuro 

Uma razão para encontrar 

Paz... 

Passa agora desse navegar 

A minha voz 

Não tece o fio 

De todos nós 

Hoje eu li 

No escuro dos teus olhos 

Alegria de querer bem 

  



De Pensar 

Vivia pensando na vida 

Pra nunca viver  

Tão em vão 

Quanto a vida vã que vivia 

Ia vivendo a vida 

             que tinha 

Sem saber que era 

             sofrida 

Pensava na vida 

e pensava de novo 

Mas nunca pensava em vão 

Na tristeza que a vida trazia 

  



Romântico Adjetivo 

Os romances assim 

Graciosamente cheios de adjetivos 

Destacando a doce ternura 

De verbos fúteis, 

 sem ação 

O amor é lindo 

Subjetivamente comercial 

Aterrorizantemente 

                      surreal 

Um dia compro um amor 

Desses que vendem em prateleira 

                           de supermercado 

Processado, compensado, embalado 

              e adjetivamente qualificado 

  



Algum Vazio 

No espaço do silêncio 

Somente as palavras 

Conseguem preencher 

Algum vazio dentro de mim 

No espaço desse quarto vazio 

Sobram memórias 

Enchendo espaços 

Entre nós 

No silêncio desse quarto vazio 

Somente lembranças 

Preenchem espaços vazios 

Entre os nós dentro de mim 

  



Amor pra Amar 

Menino não quer mais saber de paz 

Quer rabo de saia e ainda quer mais 

Quer mágoas passadas e água de bar 

Quer vida, veneno e alguém pra sambar 

Um choro, a morena 

E uma ligação a cobrar 

Vai fazer inferno e pedir pra voltar 

Fazendo pirraça, tirando o colchão  

do lugar 

Acende um cigarro, espera a morena 

passar 

 

Quem mandou, menino, arrumar  

pra cabeça? 

Arranjou confusão; conseguiu um 

Amor pra amar 

  



À Risca 

Viver é arriscar 

Vim ver a vida 

Viver à risca 

Vir a riscar a vida 

Viver a vida rabiscando 

Vim viver a vida à risca 

Volver a vida comprida 

Arriscar à vida vivida 

Viver à risca da vida 

  



Teu Sou 

Sou aquele cara que 

Você nunca viu 

O amigo que nunca 

Conheceu 

Desconhecido distante 

Que morreu 

Alguém que foi da sua vida 

Mas já não faz mais 

Que consertou toda ferida 

E já não é capaz 

Se hoje sou teu amor 

Amanhã não serei mais eu 

  



Sala de Estar 

Hoje não teve sexta-feira 

Não teve fuga na praça 

Nem cheiro de manteiga 

Hoje não teve 

Nem teve bolo ou pipoca 

Não teve violão 

Nem dança nem salão 

Hoje só teve alegria 

Enquanto a felicidade  

não se cansa 

A vida acontece na 

sala de estar 

  



Diário 

Um poema por dia 

Uma lágrima por dia 

Um amor por dia 

Uma lástima por dia 

Uma vontade por dia 

Uma saudade por dia 

Uma pessoa por dia 

Um filme por dia 

Uma roupa por dia 

Uma palavra por dia 

Uma cor por dia 

Uma paixão por dia 

Uma noite por dia 

Uma morte por dia 

Um dia por dia e 

Um dia após o outro... 

  



Jornal 

Olha lá 

Uma ferida 

Vamos mexer e cutucar 

Não vai mais cicatrizar 

Lá está a ferida 

Venham ver 

Todos podem ferir mais 

Aprofundamos,  

agora sangra 

E sangra muito 

Mostre a todos 

Vê, não vai estancar 

Nós somos sensacionais!... 

  



Novatos 

Manda avisar 

Aos novos poetas 

que tudo já foi dito 

Não há nada de novo 

Debaixo da censura ética 

E poética 

Sobretudo acima da  

linha tênue 

Que chamam de Limite 

Manda avisar  

Avisa que limite 

Não há 

  



Trama 

A vida 

Tão querida 

Nunca quis ser tão  

Vivida 

Os moços se casam 

Com moças querendo 

atenção 

Há tempos não se sabe 

O que é paixão 

Na trama do Universo 

Somos só figuração 

  



Entreguei caderninhos rabiscados e 

disse faça uma lista de poemas que o mundo 

precisa conhecer! E expliquei que a ideia era 

fazer um livro em trinta dias. Elas, as pessoas 

mais especiais que o mundo merecia 

conhecer, me entregaram uma lista quase 

perfeita. Não é perfeita, pois são dos meus 

poemas que estamos falando. A lista é boa. 

Os poemas, não sei. Só sei que, se você leu 

qualquer poema deste pdf, é porque foi 

passado pelos sensíveis olhos de Daniele 

Siqueira, e escolhido cuidadosa e 

minuciosamente pelo curioso senso crítico de 

Vitoria Karoline. É claro que elas 

desconsideraram inúmeros poemas sem 

sentido, nexo, métrica, poesia ou senso de 

ridículo, dando total garantia de mantê-los 

longe desta lista. Sempre com muito amor e 

carinho, pensando em você. 

 

 



São, ao todo, cinqüenta e dois 

poemas, sendo os listados a seguir: 

Assim 

Tudo é música 

Do Fundo do Céu 

Batom 

De Coragem 

Vai ver...  

Canal Banal  

Povo da Rua 

Fotos de Posfácio  

Segredos do Mundo 

Livro Você 

Mapa 

Espiral 

Imperfeito 

Por um momento 

Turma de Sair 

Tanta Coisa 

Vida de Dois 

De Velho, de Vida 

Metrópole 

Deixestar 

Secreto 

Ponte do Rio 

De visitar 

De maré  

Sintetizando as palavras 

O que lhe falta 

É Simples 

O que se foi 

Antes de Você 

Do que precisamos 

Quieto demais 

Viva a vida livre 

Teus Olhos Escuros  

De Pensar 

Romântico Adjetivo 

Algum Vazio 

Amor pra Amar 



Barco pequeno 

Aviso  

Travessia do Atlântico 

Naqueles anos 70  

De uma fase 

Edital 

De viver 
 

À Risca 

Teu Sou  

Sala de Estar 

Diário  

Jornal  

Novatos 

Trama 
 

 


