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manual pra andar de bicicleta em perigo de mágoa  



 

 

I 

 

liguei pra você de lá 

de onde a falta apedreja 

 

já tem um tempo que o meu peito é um relógio 

 

e a pressa em crescer unhas 

é carne crua 

corte nobre e preciso 

de mãos de urgência distraída. 

tamanduás, ariranhas 

pelos e cansaço. 

 

rápido rasgo 

a fonte de ouvidos. 

 

liguei pra você de lá 

de onde o ferro não existe 

há algum tempo ando roubando 

braços pra viver comigo. 

  



 

 

II 

 

rodava numa vitrola descarada 

o acorde da minha raiva 

que um clube na esquina 

acalma. 

 

existe o dentro do frio? 

 

a vida é um surto de calabocas 

golpeando o sereno. 

 

que bica no detalhe dos falantes 

a música do medo 

que encarna minha boca 

cheia de defeito. 

 

a bolacha jura, devagarzinho, 

enquanto roda, 

 que a vida é um surto  

de numvalenada 

no toque dos seus dedos.  



 

 

III 

 

rápido em pele de agosto 

num voo fraco em pele 

de vidro 

adocei meus óculos de noite 

e borboletas vermelhas 

tingiram o abismo 

dos meus cílios. 

 

nunca mais fez sentido. 

 

brotando das paredes das cavernas 

mais insetos que carne vermelha 

os morcegos espalharam 

o pólen dos postes de luz. 

 

a luz se espalhou na noite 

e as borboletas sufocaram meus olhos. 

 

o voo milenar dos morcegos 

espalhou o pólen que apaixona 



 

 

os postes de luz. 

 

cidades se proliferam, 

 

espalham pólens de demência 

de borboletas 

em dança flamenca. 

 

em transe de bicicleta 

milenar 

eu me apavorei 

negro e vermelho 

no apagão 

do meu hospício de segredos.   



 

 

IV 

 

eu vou sujar essa cidade 

cidade de gente suja! 

 

ouviram a urgência da doida 

na janela. 

 

quero ser na pele da doida 

a imundície que amarra e berra: 

 

eu vou sujar essa ordem 

ordem de gente burra 

 

sujar essa vida 

vida de gente fraca 

 

sujar essa mente 

mente de gente viva 

 

sujar essa burrice 

burrice de gente santa 



 

 

 

eu vou berrar e amarrar 

gênios e lâmpadas. 

 

na nossa boca 

eu e a doida 

perfurados em tatuagens 

de muros tombados. 

 

eu disse: vem pra casa, mãe! 



 

 

V 

 

vou viajar no tom 

do batom que entristece a tua boca. 

 

tomara que você consiga 

aquela cirurgia 

que sempre quis. 

 

vai te livrar dessas coisas 

sentadas dentro do medo. 

 

o espelho sussurrava nesse teu ouvido 

operações de valsas 

três por três 

 

arrancando bigodes 

mastigando insônia 

 

esmagando os ombros 

por falta de expressão 

 



 

 

deprimindo essa mesa de repente, 

com a barra dos seus braços. 

 

toda música termina 

enxugando esse suor 

na madeira base do teu sonho. 

 

fiquei feliz quando você disse 

que inventou tanta gente 

pra botar na sua pele 

em calçadões de outras miragens. 

 

mordiscando pianos 

gargalhando frases 

com o espelho sussurrando na sua orelha: 

volta pra casa comigo. 

 

  



 

 

VI 

 

em fogo latente de pedra 

ecôo na dança da língua 

com meu pai Xangô. 

 

a bicicleta é um machado 

pedreira de poeta 

estrepa o dilema do vento que brada: 

 

te jogo no chão 

te lambo a cara 

te grudo na máscara 

a faca da língua 

te instalo essa febre que instalaram na minha. 

 

a bicicleta é um machado 

corta ao meio 

o dilema do vento que instaura 

no quando da tristeza 

o tempo da contramão 

na amada do sarcasmo 



 

 

a febre da poesia 

 

a bicicleta é um machado 

espalha dedos poderosos 

em machucado delicado. 

 

  



 

 

VII 

 

(pra ler ao som de olhos negros) 

 

tá russo. 

 

tem um tempo que ando russo 

 

armam um temporal imenso no meu corpo 

tudo quanto é lado meu 

tem chuva 

uma neve que nunca vi 

engrossa meu corpo sujo 

 

meu tópos se expande numa doença 

da cabeça aos pés 

uma música 

uma doença de música russa 

um temporal sonoro dos meus olhos 

 

 



 

 

tá russo. 

 

até os pés desce tudo quanto é lamúria. 

a reza é uma assombração que aparece. 

 

tá russo. 

 

criaram isso tudo em mim 

um temporal de paixão pelo invisível 

uma música que se esgota 

na finitude 

do meu corpo russo. 

  



 

 

VIII 

 

você causou desespero no portão 

pra ver se dava pé 

ou vontade de correr. 

 

mas foi ajoelhado 

as pedras já com pena 

dos seus joelhos 

que você pediu: 

me livra disso tudo. 

 

não sou artesão. 

 

fui pintar seus olhos 

criei dois cães raivosos 

espumei tua boca 

avermelhei a casca 

dos seus dentes. 

rodas, caatinga e caixinha de maquiagem. 

destroços de poesia. 

 



 

 

teve uma guerra no seu rosto. 

 

borrei seus ossos 

espalhei a vida 

na reza braba dos teus cabelos 

com creme sem enxague de tristeza 

babosa grossa 

de marca menor. 

 

alguém te joga num caminhão 

trio elétrico, moto em festa 

carro de funerária. 

 

teve uma guerra no seu rosto. 

 

todos os seus traços latinos 

desistindo da minha geografia 

de uma vez. 

 

você vai descobrir alguma coisa 

antes da noite terminar 

num soluço de vento 



 

 

 

vai revidar o gelo 

de receber o toque 

de inventar uma guerra 

no rosto de outro homem. 

 

queria inventar poesia 

com blushs e sombras 

e rímel 

pra reconstruir o seu suspiro. 

  



 

 

IX 

 

nessa casa selvagem 

as plantas molhadas de vida 

cuidaram da tua pele 

rachada 

que sofria com as marcas 

de caneta preta 

feitas na espera de uma vela 

acesa. 

suculentas, rabos de gato, 

samambaias e cera. 

 

nessa casa de janelas rasgadas 

pensamos nos gritos 

que a gente podia inventar. 

 

modificamos nossa garganta. 

 

se olhamos pra fora 

foi na esperança de destruir a casa. 

 



 

 

passando pela porta 

a eletricidade tomava conta do instinto 

e dava pancadas no teu pulmão 

sem fôlego doente. 

 

se cutucamos lá dentro 

foi no desespero 

de continuarmos nossa biologia 

contra cronogramas 

da época dos dinossauros. 
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X 

 

uma escrita com gosto 

um caldo grosso 

aprendi uma dança 

meio lânguida 

mas que tem sentido 

 

eu ando e você comigo 

aprendi essa dança de amigo 

 

você comigo... 

essa dança 

eu aprendi uma escrita com gosto 

um caldo grosso 

 

eu experimento hoje 

o que amanhã é 

uma escrita reta e tesa 

tensa 

uma fita loca 

dessas de pôr no cabelo 



 

 

 

eu experimento que aprendi 

uma dança de caldo grosso 

onde não desisto 

de criar pontes 

para ser seu enfeite 

 

lê essa fita 

depois põe no cabelo 

com gosto 

uma poesia de enfeite assim 

bem baratinha 

de amizade sempiterna 

 

  



 

 

XI 

 

eu ainda vou embora da sua vida 

em labirintite de duas rodas. 

 

você implorando preu dissolver 

meus berros básicos 

em labirintos de pelamor de deus. 

 

você implorando pra eu estorar 

meus olhos pretos 

em nucas desertas. 

pra eu atravessar a violência 

da tua boca gigantesca 

em um pente fino. 

 

piolhos de vaidade 

me acariciando de monge em pedra 

no interior de comprimidos 

multicores. 

viajando em sofás de tristeza  

em banheiros prematuros. 



 

 

 

seus cuidados de lama 

desmoronando de meu andaime movediço. 

 

muita música 

pelos desconhecidos pela casa 

o acaso ariando tuas panelas 

teus dias 

de drama e carnificina. 

  



 

 

XII 

 

os olhos brincam marchas incuráveis 

de beijos curtos 

arrancam brigas sem fim 

mesmo amuados, escancaram 

a máscara de gelo 

onde a maquiagem amarela a pele 

e atormenta atabaques de couro 

que se rasgam. 

 

os olhos esgoelam ditaduras 

e ventam quando se fecham 

e fingem quando se abrem. 

os olhos tem brancos que cegam. 

  



 

 

XIII 

 

numa rima linda 

que arrepia os ouvidos 

aquela fome ardida 

da sua boca 

por um copo d'água 

depois de andar uma pá 

de quarteirão 

parou de medir quanto ainda falta. 

 

cada esquina é um portal 

para sua infância. 

 

uma rima linda machuca 

quando você pede um alimento 

emprestado 

que moeda divina vem depressa 

os filhos feitos de leite 

a carne negra de café. 

 



 

 

seus pés numa rima mínima 

sabem que a raiva 

é fogo que se apaga 

que amando com fé casado é 

até chegar naquele terreno baldio 

cheio de pipas 

fácil de voar amargura 

onde você sorri 

se jogando por uma desistência 

firme. 

  



 

 

XIV 

 

no escuro de um quarto que pisca de televisão 

espancam a porta com carinho 

obsessivo. 

esbofeteiam o rádio. 

expulsam o desespero da criança 

do interior do urso de pelúcia 

com carinho obsessivo. 

 

nas janelas pregadas no chão 

martela a vontade de sumir 

devagar. 

martela num teclado 

o vazio do amigo 

que espera mensagens do interior da lua 

com destreza. 

doces, fumaça e septo. 

 

no vazio de quando a pessoa não chega 

afagam a geladeira 

do interior da ansiedade 



 

 

com carinho obsessivo. 

 

na solidão do sol de domingo 

lambem um picolé de traumas 

suado de perdas 

e ralado de sorrisos.  



 

 

XV 

 

o mundo cheio de vozes 

arrepia 

escutei um rap lá na esquina 

da vida 

escutei o passo da garganta quente 

das quebradas 

dos postes de luz queimada 

vem seca a escuridão. 

 

olhos sadios optam por negar a sorte 

de ver a rua vazia. 

 

vozes duras 

querem o menor na cadeia 

imaginam definir o mínimo 

olhar de culpa. 

 

o mundo cheio de vozes 

entristece 

escutei um truta. 



 

 

de tanta dor no peito 

seu poste secou de escuro. 

 

sai de lá 

o tom de uma voz de alerta 

e desperta uma voz em febre 

de um pancadão cheio de despedida. 

  



 

 

XVI 

 

o sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que 

cresceram com a força de pedreiros suicidas. 

(Chico Science & Nação Zumbi, A cidade) 

 

antes do serviço 

compraram um terno de garoa 

pra casar com a cidade. 

o céu de sapato 

e os cabelos de terra. 

 

um milagre com tripas de arte. 

 

braços afrouxando botões da camisa 

de ilhas em carne fria. 

saboreando bochechos de pedra 

de quem alumeia caixa torácica 

da cidade 

que brinca de cabra cega. 

 

 



 

 

a noite é que tem luz 

palavra de ser humano 

se alguém entra nela, quem sabe 

se alguém sai dela, quem sabe 

quem sabe 

não somos o único sol da cidade. 

 

a lua escurece e martiriza 

o delírio 

dos pedreiros suicidas. 

  



 

 

XVII 

 

conheci uma doida varrida. 

 

ela varre as ruas do bairro 

e trabalha mais que o asfalto, 

um acolchoado de pneus. 

 

sua auto-punição se desdobra 

seu corpo raquítico se remexe 

e a vassoura é pureza 

desinfetante das pobreza 

dos portões das casas. 

 

sua mente pensou tanto sobre os outros 

que já não pensa mais 

e ganha cinco reais no mês 

por família desconstruída e varrida 

 

os seus olhos não limpam 

não tem esse poder 

muito menos varrem. 



 

 

 

apenas olham de longe 

depois de olharem de perto. 

 

riem dela porque seu sapato é grande, 

do tamanho de um sofrimento. 

 

o asfalto não entende 

que gente assim sabe pra que serve 

 

se servisse a alguém 

as ruas estariam todas sujas 

ela serve a si 

e sintetiza sua vida: 

sente o asfalto de pés grandes 

atende a todos 

seus olhos são seus 

pequenos óbolos mentais que seguram a vassoura da vida 

para mostrar o vai-e-vem 

de uma pequena eternidade. 

 

 



 

 

essa é a história de uma mulher que varre as ruas do meu bairro 

ridicularizam sua vida de doida escondida em um casarão construído 

pelas mãos de seu filho 

em corpo pequeno e roupas desconexas ela recicla todas as loucuras 

das famílias enxotadas em casas de calçadas sujas 

 

  



 

 

XVIII 

 

eu escrevo porque já vi a morte nos olhos da minha mãe.  

a morte fungo  

que trava todos os ossos  

ainda vivos  

depressivoz  

ainda desesperados por sentidos  

ocultos  

ainda sentidos mesmo depois  

disso  

 

eu escrevo porque já vi o fim do caminho  

na curva dos pelos do peito  

dos cachos musicais  

do meu pai  

 

eu escrevo porque uso calças  

e às vezes tenho medo de tirá-las  

e não tenho onde me inventar  

nem onde esconder  

essas calças de gorgorão 
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