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o anti-rock 

 

 



 
 

ouvido entupido 

 
revolta oficializada religião importada 
compulsório veneno coisa morta enlatada 
putrefação perfumada maquilada morte irradiada 
embalsamado bálsamo bosta amplificada 
 
revolução requentada bicho empalhado 
robô titerizado faísca emulada 
coito plastificado êxtase industrializado 
foto de feto fardado balido estereofônico 
 
cocô de avô esfregado na cara 
sermão hipnótico amortizador 
masturbação de cadáver cagado 
 
manto majestoso de mentiras 
marte cristo ou john lennon 
o deus velado é um pinto murcho 

 

 

 

 



 

 
som manero? 

 
bandinha de machinho 
querendo ganhar dinheiro 
um bando de machinho branco 
imitando os sons dos negros 
 
machinhos brancos ingleses 
com seus chás e terninhos 
saindo na rua caçando treta 
querendo encontrar outros machinho 
 
quer ficar famoso e ganhar dinheiro 
ser o sucesso das garotinha 
as novinha enfeitiçada por uns babaca 
 
viajar no mundo inteiro marajá 
seduzindo dinheiro e boquete do mundo inteiro 
bando de machinho punhetero 
 

 

 



 

 

o anti-rock 

 
a cultura de sessenta anos atrás 

a gente não precisa mais 

fazem você pensar precisar 

porque dá pra você comprar 

 

e é bonito comprar 

e é chique comprar 

é moderno comprar 

é hype e vanguarda e retrô comprar 

 

os ricos vivem bem e confortáveis 

como nos anos mil novecento cincoenta 

então que bonitos os cincoenta 

homens brancos ricos heteros cis casados 

que mandam no mundo 

 

confortáveis em suas casas palácios 

ouvindo a música dos 

homens brancos ricos heteros cis casados 

indo na igreja ouvindo as histórias dos 

homens brancos ricos heteros cis casados 

dos estados unidos da europa 

dos estados unidos da europa 



 

 
fingindo que não aconteceu 

a revolução passada já tão passada 

a revolução passada passada 

já ensinada nas escolas fábricas 

a revolução passada passada passada 

tão endinheirada tão bem colocada 

escolhendo passada a cultura passada 

até hoje passada como se fosse de hoje 

e é o belo e é o bom o verdadeiro e o mau 

e é o belo e é o bom o verdadeiro e o mau 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

deus hoje 

 
os terroristas da direita estão no poder 

na tv e nos corações 

dando aulas nas escolas 

e julgando os culpados 

 

estão fardados e condecorados 

distintivados dedetizadores 

aterrorizando ratos pombas e baratas 

eles são os humanos humanizadores 

 

os terroristas de direita estão vendendo 

falso conhecimento, falso céu e falsa arte 

mordaças, correntes e fogueiras invisíveis 

 

os terroristas de direita injetaram coceira 

costuraram e cobriram e amarraram 

e ficaram debaixo da pele 
 

 



 

 

cometa 

 
matou-se todos os habitantes de: brazil 

que tinham mais de sessenta anos 

ou mais de seiscentos mil-réis 

ou menos, mas que acharam ruim 

 

todos os bens dos velhos foram divididos entre os vivos 

por um senhor de cinqüenta e nove 

que morreria no ano seguinte, e não poderia, 

sabia, usufruir de desvios e más-condutas 

 

as almas dos mortos levaram consigo para o não: 

a existência do lixo; a criação da falta; 

o saber e impedir de saber; e o ainda. 

 

os corpos dos vivos nem precisavam festar: 

o gozo tornou-se perene, não havendo mais o acima; 

o chega havia sido gritado pela última vez. 
 

 

 



 

 

atraso de mídia II 

 
todo equipamento 

é instrumento 

não existe uso único 

em nenhuma ferramenta 

 

um pincel pode ser martelo 

uma língua uma furadeira 

a TV geralmente é rádio 

e o cinema serve de mamadeira 

 

a ciência quer que todo mundo tenha 

uma alma divina, um lugar privilegiado no paraíso com os animais 

mas só depois de mortos 

 

a religião espera que cada pobre tenha 

seu próprio complexo industrial, espaçonave, teletransporte, capitalismo 

sustentável 

como novas formas de chicote 
 
 



 

 

soneto sobre a vontade de saber 

 
a lei serve ao pobre para 

que ele não possa ter dinheiro 

late tanto ilegalidade para 

que como os ricos não nos portemos 

 

o dinheiro é o meio do rico para 

que ele esteja onde não há lei 

monta toda a alegalidade para 

que faça o que queira e fale que é bem 

 

os ricos empalaram números nos pobres 

três três três vezes ao dia, enquanto eles comem comida 

os ricos nos venderam palavras para disto reclamar 

 

o sonho do rico é que um dia números 

apenas sejam os pobres; e palavras deles 

nunca mais saiam, só lhes soquem a boca de fora 
 

 

 



 

 

obsenor 

 
abanando o abanado abedário 

obecena obedece o o aben de 

bananário obescendo beabá 

obsolento abecedário binário 

 

adorando o abobado abestinado 

obelisco obsedado operador 

obstrote abnalgar oncecotário 

abcesso abnegado abgestor 

 

ourives que aqui oraves negacesério 

absurdo obodalmoque fornecedor 

abdiram que aqui calvasse abcessão 

 

onolmiro abolegasse adnecério 

adnouviu adnegou abloescer 

neniramisca cassebodol abnalgério 

 

 



 

 

revolta antiga 

 
rock é platocristianismo para o corpo 

os negros diasporados nos estados espalhados 

jacobinaram cânticos para hoje roqueiros brancos 

chamarem liberdade o que sabemos conservar 

 

o que hoje quer dizer uma guitarra? 

um cifrão, como uma cruz 

o baixo foi midiatizado 

sangue dinheiro sexo dinheiro 

 

a batera encaixotada está way out of tempo 

de sessenta a trezentos anos, e mais retrasados 

as vozes estão empedradas cantando mantras empoeirados 

 

são só mortos falando pela boca 

de soldados cobertos pelas roupas 

de hippies e bichas por eles matados 

 

 



 

 

os germes 

 
os germes pode tudo 

pode voar, pode ver você 

pode andar no seu corpo 

pode entrar e passear em você 

 

os germes está a sua espera 

depende de você para viver 

os germes quer morar 

dentro do seu peito 

 

ou em algum outro lugar de você 

que germes é muito mais que você 

pra cada você que tem tem muito germes 

 

tem um monte de germes que serve 

pra atacar e morar em cada pedacinho de você 

e você serve para ser atacado por eles 

 

mesmo que você não pode ver ele 

não se espante que tudo que afronta 

o todo-responsável dos males que aflige 

ao corpo cagado castrado aos seus pés 

 

 



 

 
o corpo sem esses males vai longe 

é só você tomar banho sempre, escovar 

o dente três vezes ao dia não 

sair de casa usar luvas muitas roupas 

 

nem respirar não olhar não pode ver mesmo 

não tem o que ver não precisa ver não é 

pra ver não pode querer ver porque não dá 

 

o pobre assalariado muitas vezes tem 

problemas de saneamento básico e acaba 

tendo que conviver com a própria merda enquanto os ricos 

 

os ricos são limpos 

tem o controle dos germes 

mas nunca se sabe né 

tem sempre uma doença nova 

 

o rico queria viver para sempre 

poder voar, poder ver você 

mas os germes não deixa 

só quem pode é os germes 

 

os germes é eterno, é maravilhoso 

é mais que humano, é antes e depois 

é começo e dentro e fora tem germes 

 

no ar na água você sabia que tem mais 

células de bactérias no seu corpo do que 

os germes vão te receber quando você morrer 



 

 

hipgnose 

 
quem só ouve pink floyd 

hoje em dia na época de 

pink floyd só ouviria 

beethoven 

 

quem só muito gosta de rolling stones 

se visse então ao vivo na tv 

rolling stones xingaria e colocaria 

carlos gardel 

 

quem está preso nos beatles 

estaria gritando na multidão 

por justin bieber sessenta anos atrás 

 

quem não cansa do led zeppelin 

é o bandeirante iluminado, a polícia jesuítica colonizadora 

que mata funk carioca, samba, e também já matou o rock 

 

 



 

 

oásis espúrio 

 
a ilusão do dinheiro 

não se vive bem um 

se faz mal pro mundo inteiro 

 

a receita velha do valor 

o melhor para se querer ser 

meta única cega objetiva 

 

corrói os continentes omoplatas 

corrompe os altiplanos verdematas 

corrupta rapta rapina-se, e o resto 

o resto que se lasque; serve pra isso, é assim 

 

atrás de si desertos e serras peladas 

favelas exangües, ilhas de lixo no oceano 

mas uma ilha de plástico luxuosa flutuante 

abriga boas famílias dançantes ao som de punk rock 

 

 

 

 

 

 



 

 

marte 

 
o cinema é uma ferramenta 

inventada por cientistas 

descoberta por artistas 

roubada pelos militares 

 

a música é um instrumento 

inventado pela fome 

usurpado pelo tempo 

engenhado para a fome 

 

a pintura corre do tempo 

o tempo dança atrás 

múmia controladora programada por mortos 

 

todo poema é uma arte morta 

que nem uma flor num vaso 

cada palavra é uma borboleta pregada 
 

 

 



 

 

dessurrealismo 

 



 
 
amém 
 
eu acredito no átomo 
eu acredito no metro 
eu acredito no megabyte 
eu acredito no segundo 
 
na divisão e no pulmão 
na multiplicação do fígado 
no fígado e no verão 
nos malefícios da bebida, na contaminação 
 
eu acredito no horário de almoço 
na hora de dormir e de calar a boca 
no ano que vem que vai ser melhor 
 
eu acredito em domingo e mitocôndria 
girafa, direitos autorais, direito civil 
acredito no rádio, na pátria, no asfalto 

 
 

 

 



 
 
médito 
 
tem uma bola de luz no meu pé esquerdo 
uma bola de energia quente e úmida 
pulsando esquentando massageando de dentro 
luz energia no pé esquerdo se espalhando 
 
mas tem uma agulha obstruindo a veia da canela 
os calcanhares acorrentados em buracos de ferro 
a coxa deformada estrangulada por fios elétricos 
o joelho uma pedra sem caminho 
 
uma virilha costurada a outra em ponto cruz 
medula toda dobrada pela desvontade 
pedaços amarrados com linhas farpadas 
 
mas o corpo dissolve, some, esquece-se 
deixa a ânsia de estar ao parar de ser 
derrete na bola de luz imaginada no nada 

 

 

 

 



 
 
eritéia-me 
 
eritéia-me 
sapateime-me 
a água penetra o peixe 
todas as ondas passam pelo peixe 
dentro do peixe tem todas ondas 
do peixe dentro vem todas as ondas 
 
no egito três monges 
receberam de osíris 
fazer cada uma pirâmide 
quéops quéfren e miquerinos 
 
os três só trabalhavam de noite 
e da areia erguia-se grão por 
grão toda pedra aparecia sem ir até lá 
e de baixo pra dentro convergiam 
 
de cada volição três ísis se passaram 
a cobra comendo a pele que foi jogada fora 
e o suor que assentou a areia era seco como vidro 
e três trovões surgiram de cada ponta pronta 
e a água ocupou no egito o lugar do ar 

 
 
 



 
 
estrelas de chão 
 
quando o orvalho ainda gritava 
tudo que havia acordava ao mesmo tempo 
a chuva sempre queria chegar junto ao sol 
e passavam o dia todo debatendo-se e intercalando-se 
 
as flores murchas podiam novamente se alongar 
(se quisessem) às lábias dos roixinóis ou 
aos martírios todos que o xilema passa 
quando formigas o desmoralizam e chacoteiam 
 
todas as pedras estavam para cima 
e abaixo-se que se respirava 
no meio horizonte ondas bêbadas 
 
três famílias clericais de jacarés deixaram 
sua montanha de hibernação milenar 
e conjuraram uma lagoa para blasfemar contra o sol 

 
 

 

 



 
 
kacirella a piranha do pré-cambriano 
responsável pelo apocalipse unicelular 
se arrastava pastando lentamente 
tanta gente tapete que cobria o que havia 
 
desentocando as gorduras grudadas 
no seio da lama seres que pontes seres 
escadas não seres paredes serem 
paredes separando para serem 
 
por cima dos continentes de gente concreta 
regorjeando-os em terra ultra-possível:cocô 
sem saber de si, pronta para não ser 
 
sem membranas não há fora 
os tubos religaram nadas 
e minúsculos gigantes brotaram 

 
com febre 
 
 

 

 



 
 
nãossomos 
 
eu não sou esquizo, meu bem 
eu sou o próprio corpo sem órgãos 
eu sou a imanência toda meu bem 
eu vazo pelos seus poros 
 
não sou não surrealista 
eu ser morte pesadelo 
cada cada instante seco 
que se tem que se passar vivo e acordado 
 
eu é o significante despótico 
eu somos o significante flutuante 
vazio esvaziado por mim eu explodo o si 
 
eu é potências do falso espelhos quebrai-vos 
eu era vontade de poder, sem domínio e sem potência 
sou não quero não estou devir que jorra 

 
 

 

 

 



 
 
coco certeiro 
 
a palmeira concorda comigo 
olha brilhada lá do céu 
espraiando praia no tijolo 
esparramando rama líquida 
 
o coqueiro não discorre sobre o assunto 
ouve a história toda ventando nele 
imbota em botão as guerras as catástrofes 
borbota rubicão cheio de detergente 
 
toda noite um raio cai da terra pra cima 
desgraça tragédia calamidade oh céus como será daqui 
um enorme cadáver se estira depenado 
 
mas todo dia tem cabelos lá, e brincos 
e caindo a tarde ou o sol ou tempestade 
não se apanha, não se abala; vai só no idiota 

 
 

 

 



 
 
fábrica de borboleta 
 
a desoxiocarburrina 
obsedou-se de lama de alpaca 
o mau agouro laranja estanca 
o que os de nós havia notado 
 
oh morte laranja, estanca! 
o que há de haver de nós se não lhe aprouver 
remetidos que estavam todos os ouvintes cientistas 
os despojos e as esposas amarradas pelo cabelo 
 
nenhuma farinha haverá mais de ser feita 
sem o óleo amarelo que desfaz o laranja 
é preciso muito, mas muito se pode comprar 
 
olhem! vejam pousando o excanoro da qual é extraída 
a poção desoxuneborra desalpaca 
que ajuda a tratar o que lhe houver de males 

 
 

 

 



 
 
sobre os humanos 
 
vamos todos falar uma coisa onipotente 
para fazer todos bem descontentes 
fale de tudo que existe como se fosse dele 
explique as forças como a vontade nele 
 
mas o que vamos falar não é algo falado 
é algo que existe falando, o ser é a palavra 
não há do que se falar só se pode ir falando 
o que não se pode enxergar se encosta escutando 
 
vejam que tudo que é visto é isto que não se vê 
ouçam o grito do sol escute as trevas 
coma sementes moléculas abrace o supremo ser 
 
ser que nunca poderás ter nem alcançar 
ser é somente praquele que já é 
algo já existe para que nada sejamos 

 
 

 

 



 
 
cosido 
 
o ser humano tece 
sua vida em teia 
entre inteira 
as teias velhas 
 
quanto mais tenha 
passado contenha 
tateia cada um 
sem nada algum para se embotar 
 
as teias já acontecidas 
perpassam tudo e todos 
e deves passar onde já tem 
 
revestido o ar de tênias passadas 
não há tecer, só ser tecido 
somos mosquito de tanta aranha; teça fogo 

 
 
 

 



 
 
mudo mudo mundo 
 
voz escorrida garganta derretida 
fala exaurida voz movediça 
garganta lava entre grades 
voz fala acabada estarrecida 
 
garganta nuvem grudada 
nuvem incandescida consumida 
voz cinza voz carvão pulverizado 
fala apagada pó queimada 
 
fala nuvem que não vem 
pântano que estanca 
terra seca esburacada 
 
voz poeira e muita terra 
em nuvem no ar 
garganta céu vermelho 

 
 

 

 



 
 
montanha do socialismo 
 
montanha do socialismo 
rua sobre as cabeças 
para que as cabeças dos ricos 
amontoadas todas componham a 
 
cordilheira comunista 
transforma os planaltos em campos 
deprime os picos torres e castelos 
para tirar o povo do subterrâneo 
 
que o bafo podre do monarquismo 
que a farsa hipócrita exclusivista e escrota do liberalismo 
e o teatro mal feito da democracia burguesa fascista 
 
se afoguem nos mares da anarquia 
se decomponham nos oceanos solidários 
e o ar se alague de alegria 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
o faraó é feito de palavras 
por isso a poesia a poesia 
é essencialmente anárquica 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
bilhetes 

de suicídios 
em bibliotecas 



 
 
socorpo 
 
quero raspar os cabelos nos lugares errados 
quero cortar um braço, um buraco na coxa 
quero ver-me verter sangue sujo 
que nem verme ao ver terá coragem de comer 
 
quero meu pescoço triturá-lo, os olhos arranhá-los 
o ouvido arrancar junto com a orelha 
perfurar cada pedaço de pele aparente 
e derramar calda quente nas mucosas 
 
dar-me a boca de comer aos corvos 
nariz explodido às nuvens 
toda a carne derretida em sopa 
 
ossos secos esmigalhados fincados nas cavidades oculares 
tecido tornado fumaça fétida, pó enlameado 
assim me terei encontrado, parecido ao que já sou 

 
 

 

 



 
 
havia 
 
haveu-se estado 
houve-se foi-se-se 
foi-se de se-havia 
havia que ter sido 
 
sido que já estado 
houve de haver havido 
houvera que já se estado 
houveu de haver ter sido 
 
houvia que há se estado 
haveia que há ter sido 
havendo há se se hado 
 
havira que há-se havido 
houvendo se haveu e foi hacido 
pra nunca mais se haver havado 

 
 

 

 



 
 
objato 
 
objeto: objetível e objetável 
não, nunca fazer o verso: 
só o reverso e o anverso, 
e o anteverso e o pós-verso 
 
sujeito: objeto, sujeitável, suscetível 
sujo estável, obscura sujeição 
o mim nunca é eu, mim só 
passa transpassa dexiste resístor 
 
só há sujeito objetido (objetivo escuso) 
se se mais sujeita outro objetável. 
o sujeito não sai da massa objetável 
 
o sujeito é sempre objetado (abscesso escasso) 
objeto de objeto de objeto... 
do abjeto único não-objeto: o nada 

 
 

 

 



 
 
descílio 
 
morte ao centro, morte à média 
capatazes, gerentes da diferença, apaziguadores 
morte à social democracia 
burguesa morte à conciliação 
 
de classe a morte 
do diálogo não há 
mais língua comum 
o meio é morte e sempre esteve 
 
de algum lado mascarado 
morte à desculpa e ao perdão 
pelo fim da anistia e da servidão 
 
depor o patriarca e o patrimônio 
romper o hierarca e o matrimônio 
na porta do rei soltar o manicômio 

 
 
 

 



 
 
supressão da frase 
 
pela implosão dos significantes e do discurso direto 
pseudoobjetivo e objetivista 
pseudonarrativo e pseudorrealista. 
supressão da frase 
sentenças sem sintaxe 
compostas aleatoriamente 
dentro de gamas especificadas 
incorporação do acaso? 
jazz das linhas 
ex: a frase não se constrói pelas 
palavras, mas a idéia geral nos agru- 
pamentos de 
parágrafos. 
 
enfraquecimento das antigas 
correntes de sentido lineares 
dispersão molecular 
atenção molar 
alterações de concentrações e 
distenções, entre ou dentro das seções 
no lugar da frase entra um grupo de notas 
palavras em grupo ou dispersas como 
notas se encaixando não por 
sintaxe mas por melodias e 
dissonâncias microtonais 
 
 
 
 



 
 
 

 
cada posição ou grupo escolhido 
é uma abrangência possibilidade 
de foco momentâneo 
sem direção única, 
feixes múltiplos de fluxos  
setores gasosos elétricos gravi- 
ta- 
cionais 
sem pulso firme, 
ritmos intermitentes 
pulsações 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
o deus dos bois 
 
a máquina 
sem erro está 
quebrada 
 
a morte sem medo 
veio mais cedo 
para o mais forte 
 
no olho do lago 
o bafo do boi 
o boi sem medo 
a água o bebe 
 
o homem parou 
secou de medo 
para continuar 
tinha que se matar 

 
 

 

 



 
 
aneu 
 
não, se faz nada de si, por si 
não há o que seja devido a si 
o si é um nada dentro do resto 
espelho escondendo buraco 
 
cada eu é a ponte e o cavalo 
nunca cavaleiro, no máximo estribo 
mordaça antolhos e ferrolhos 
todo eu é uma ponte quebrada 
 
eu mínimo: ser você o cavalo que 
anda na você-ponte, mas morre 
afogado pois você quebrou a ponte 
 
eu máximo: debaixo de uma ponte 
que não existe, não há debaixo 
e plenas florescem ao sol colônias de bactérias 
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morta tarde 
 
corpo torpor. torpe 
morno rotor. morte 
perto o podre peito 
longa a lenta lânguida 
 
roto motor: corte 
copro calor: cospe 
lástima luta letal 
passa logo passa 
 
morgada mordida cega 
marasmo fantástico... asma 
faz falta a falta de morte 
 
resto de ronco resta o tronco 
não está não respira não... 
pra restaurar antes algo retirar 

 
 

 

 



 
 
esgoto 
 
se eu o empurraria 
com grande ou pequena força 
se eu teria alguma força 
pra fugir ou machucar 
 
se eu conseguiria empurrar 
se me daria espaço de empurrar 
se eu me lembraria de poder empurrar 
se me não desse vontade de empurrar 
 
se eu soubesse não iria lá 
naquele banheiro em que ele poderia estar 
não ter que pensar se eu teria força pra sair de lá 
 
e se me sobrasse apenas o dia 
em que achasse que só poderia 
esperar ter quem empurrar 

 
 
 

 



 
 
sangue de veneno 
 
quando eu tinha nem dois anos 
eu morri, e depois voltei 
mas quem chegou não poderia 
ser quem antes havia estado 
 
há vidas velhas que nascem 
mortas fazem nascer a morte 
pela morte o começo o meio 
para que mais mortes hajam eis: 
 
o irmão que fecunda o rio 
a esposa que come o marido 
o velho que esconde e mostra a nova história: 
 
a história morte que é escorrer de chagas 
trazer ao presente o futuro e todas as eras 
e matando escrever a história das mortas 

 
 
 
 
 



 
 
morrer para poder matar 
 
pra mim que vim de fora, a terra é uma só 
não tem fosso nem fronteira, só estrada só o pó 
não tem arma, sem trincheira, de que vale o po 
vo sem a alma, uma só. De que vale o onde se 
 
está se não se sente onde está o não está 
onde está o mal estar quando mora o mal 
se vê em que parte se está mal se vê que é par 
te de lá está cá também todo o onde está na 
 
onde algum cada se esvai. Só se morre quando 
tudo sempre se morre pois não se tudo, nunca se fóra 
apenas se nada apenas o nada. Apenas o nada 
 
está-se lá fora mas não sabem como faz falta 
saber do nada estar no nada o nada nos es 
tar o nada não ser esquecido do resto 

 
 
 
 
 



 
 
coreografia macabra 
 
tambores de morte 
flautas de frio 
cordas serpentes 
vozes sereias 
 
montes de mortos 
no fundo do rio 
cordas penduradas 
em volta dos seres 
 
raios explodindo fogo 
lepras assoprando mentes 
fezes assomando sempre 
 
súbito, algo pula e grita 
freneticamente, gorfa e cai 
humanos dançam como moscas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
terceiro cavalo 
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