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Prefácio
Paulo de Tarso Porrelli nos 

traz alegria e entusiasmo com 
esta obra de essencial despren-
dimento em tempos de caos. 
É trabalho literário talhado no 
apaixonado ofício da arte de es-
crever. O nosso autor é criatura 
predestinada, um ser benfazejo.

Ademais, o que sustenta o 
nosso turbulento planeta é a 
perenidade de feitos artísticos 
livres como este. ‘O mundo pre-
cisa de poetas e não de políti-
cos’, já disse alguém.

Os escritos de Paulo Porrelli 
servem de mudas de lirismo 
para os jardins mutantes das 
nossas emoções.

Demóstenes De
Fanti Fontana Davoglio



Apresentação
Jornalista com o nome associado ao trabalho em rádio, TV, co-

municação corporativa e produção cultural, Paulo de Tarso Porrelli 
começou adolescente a publicar poesias no Diário de Piracicaba, 
interior de São Paulo.

Este é o seu terceiro livro poético. Antes vieram ‘O Som da Péta-
la Ágata’ e ‘Nós de Nada: uma belezura de fi gura e de palavreado’, 
ambos catalogados na Coleção Latino-Americana da Biblioteca 
Britânica, em Londres.

Versos de Paulo integram ‘Trilhos e Letras - uma antologia do 
trem’, organizada pelo saudoso professor e fervoroso ‘ferroviaris-
ta’ (como gostava de ser chamado) Victor José Ferreira, que con-
tou com participações de gigantes como Paulo Coelho e Ivan Lins.

Outros escritos líricos do Porrelli estão grafados na ‘Ofi cina de 
Poesia – Revista da Palavra e da Imagem’, pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, Portugal.

A crônica ‘Duma época de tempos atrás’ deu a ele o primeiro lu-
gar no 7º Prêmio UFF de Literatura – Vinícius de Moraes 100 Anos.

Paulo é caipira de alma cosmopolita. “Tenho muito ainda a fazer 
neste planeta”, disse-me subitamente ele numa das nossas efusi-
vas prosas. É bom ser assim, porque o Pai sempre ouve os obreiros.

Estou certa de que você vai se deleitar com o ‘Poesia Muda’.

Emanuela Capossoli



Suspicaz

Nem a raposa matreira interferiu
Da rede da pérgula fl orida de constelações
Vi você águia-noturna a vigiar o meu sossego de anil

 Serenidade blindada isso me traz
 Impulso vital a me moldar capaz

  Lácio de Bilac
  Experimento de Smetak

   Tudo parece num primeiro olhar estranho
   Mergulho de mar e sal grosso de banho

       Aonde quero chegar?
Sou somente um esquilo - canguru, sim, sabe pular!



Stones
Castelos são imateriais – feitos de sonhos reais
Vista a sua coroa, empunhe o seu cajado



A água das cores
Waterproof soul 
Like a poesia muda 
Indefesa semente de snow 

Mundos de mim 
Mudanças áridas marfim 
Metamorfoses espaçonaves - enfim 

Nesse espelho cálido eu mutante 
Bailarina aquática 
De singeleza submersa; desconcertante 

Mudas de roupa 
Lágrimas de jasmim 
Silencio quando rouca 

Cá bem dentro, de minhas pupilas 
Enxergo arco-íris sorridentes 
Emergem eles, you know... Feitos presságios de tulipasgs



Até quando?

Quantos pandeiros silenciarei em mim, 
até que os meus tímpanos ecoem o meu sim? 

Serei eu a que me destino, 
ou nada mais que um badalo de sino? 

      Seja lá como for: 
      Poesia é mesmo como isopor 

      Faz que protege 
      Mas não disfarça a dor  



Reprise
Tudo o que se diga
Causa imensa fadiga
Porque tudo já disseram
E pouco muito pouco de certo fi zeram

Nada afeito sou a tons apocalípticos
Mas faz tempo em desuso caíram os pinicos

  No centro cidades opacas
  Vitrines tentam se colorir
  Mas vê-se em seus habitats que até as pacas
  Não conseguem mais sorrir

Mundo de sonoros silêncios escuros e cores

A vida bela?!

No entanto quando repicam os tambores
Padarias bancas de jornais pingados e pães com mortadela



Poetry to sell
Poetizo até sob encomenda
Deitado na rede da varanda ou no batente na tenda
Sob pressão ou em meio à contenda
Nada me impede de ser poeta – entenda!

Minha mente garimpa letras irradiantes
Versejo-as em palavras esvoaçantes
São cascatas de olhares pensantes
Nas luas cheias, meias, novas ou minguantes

A um simples briefi ng teu
Cruzo em minha nau o Mar Egeu
Recolhendo os sonhos de Ateneu
E, num piscar de olhos, terra à vista, emoção de tocha: Himeneu



Do ego ao arco-íris
Quando tudo acabar
invisível serei nas grutas divinas do céu
Com chumbo nos pés aprendo a voar
aos ruídos de Lúcifer mentiras tantas de réu

    Fé de vaga-lume livre no ar
    na ponta da lança somente mel
    Meus olhos são águia em noite lunar
    ventania de estrelas lar de botaréu



Vagões de vaga-lumes
Feito pirilampo deixei meu corpo livre noite adentro

Saltitante ele festejou sua efêmera existência
De pernas para o alto viajou de trem

Vagou em feixes de lume
Mas não foi visto por ninguém

Pois concedi a ele a invisibilidade de minha alma



Arte no ar
Dias cinzas de nuvens em lágrimas

São como telas de colorir
Libertam imaginários

Acolhem dedos tecem desenhos
Nos protegem como os templários

Que bom ser bom
Fazer arte

Viver esse dom
Em todo lugar

Veneza, Sampa, London ou Saigon
Arte no ar

Saber amar



Que
me vejas
Solto-me em corpo andarilho à beira de um mar prata estelar

Minha silhueta fl utuante carrega objetos só para disfarçar

Não sou pescador nem santo de altar

Gosto somente que me vejas naquele silêncio natalino, porque a minha alma é 
mesmo assim: avião pronto para voar



Tons dos dons
O vento ampara meus gestos quase imperceptíveis, num incessante emaranhado 
de tons foscos que gentilmente me fazem enxergar o colorido do tempo



Chapéu
do céu
Quando se entender o nada, tudo será!
Nesta terra
Resta-me ser universo!

Ao eterno Naná Vasconcelos



Marionetes
de neve
Na primavera a liberdade das fl ores
no verão icebergs de cores
no outono pétalas arco e fl echa bastonetes
no inverno lareira livro vidraça vinho marionetes



Lágrimas
de cores
Jamais entendi as bombas
Também, para que entender feituras de gentes tontas?
Delas nunca nada a aprender
Admiro sim: músicos pintores bailarinos maestros malabaristas artistas tantos 
cantores atores
Bombas são feitas por covardes déspotas
Melhor nunca tivessem nascido
Sobraria mais espaço para os atletas
Prefi ro a paz de imaginários de cores
Um retrato – ainda que em preto e branco – mas de gestos de amores



Poesia
em tudo
Há poesia na água da lavadeira na bacia
No jardim fl orido da casa da titia
Na ladeira que o verdureiro desce e sobe todo dia

Nesse mundo em confl ito
Paro numa esquina
Sorvete de palito

Em tudo melhor enxergar poesia
Quero minha alma livre
Chega de anestesia



Where is my 
dream?
Enviei meu sonho-maior a uma gigante e acolhedora nuvem
De lá um dia etéreo reverei esta minha efêmera, cruel e gloriosa realidade
Sonho meu embrulhado feito bombom de viúvem
Sonhei sonho sonharei sempre com um arco-íris de posteridade

Sonhar traz instantânea paz
Faz sermos eretas enxutas criaturas de fé
Todo sonho é fugaz
Precisa de asas na cabeça e chumbo no contrapé

Sonhos bons de ancestrais
Perpetuam a calma
Presságios reais
São lavoro de palma

Sonho é poesia - antídoto real contra toda atroz antropofagia
Homem lobo do homem; você diria!
Uma pausa: café com bolo de fubá prosas em fatia
Sonhos são anjos e não gostam de nostalgia



Olhar de colibri
Fotos que têm gosto

Clicks da alma do rosto

Registros de átimos
Retratos enigmáticos

Sorrisos infi nitos
Saltitantes como Carlitos

Imagens de fragrâncias
Encurtam as distâncias

In color or black & white
Seja printed or website

Fotografi a é de bolo de festa a melhor fatia
Fotos são o Menino Jesus nos braços de Maria



No corredor luz
Tamanha fé
Salto penhasco
Piso sem pé
Fisgo e tasco

       Lua crescente
       Sol em pedaço
       Sentinela prudente
       Arco-íris em laço



Esperança rainha

O mais belo de nós é tácito coração a pulsar
Resiliência de pomar
Você bem sabe nós alma a alma sabemos esperançar
Toda noite é muito bom ter você a ninar
Manhas infi ndas café na cama invisíveis gestos de amar
Seus passos ao vento são pura pintura biruta de hangar
Seu pensar é sábio golfi nho livre no mar
Cais e velas você meu amor eterno colibri silencioso a cantar
Águia de mim por você arqueiro encantado em todo lugar
Em ordem divina todo dia nós no celestial altar
Sob as bênçãos de Deus namorados eternos vagalumes alumiar



Veneração
Missão minha neste mundo é venerar

instantes incessantes plebeus ou reis com singeleza sei reverenciar
pois Deus me ensina na hora certa gestos de vidas peneirar

marujo destemido solto a âncora parto além-mar

Mas não há afl ição
natural é a seleção

castas de genes fl ash de encarnação
ciranda de roda a joeirar todo bom grão

Essências ancestrais
cibernéticos vitrais 

percepções orientais
fragrâncias vitais

Lição de giz
sabedorias infantis

palco de atriz
lanternas estrelas-de-anis



Between 
the hills
Aglutinados a sós cada um de nós se pôs entre colinas
Transeuntes incógnitos efêmeras indecifráveis rapinas

Mares de homens de arado
Campos de contos de fado

Fato: somos migrantes sem semblantes
Ansiosos alucinados rompantes

Da Terra patéticos sentinelas
Foolishness – pipocas frouxas de panelas

E agora?
Detonaremos bombas ou plantaremos amora?



Broken
glass
Cristal quebrado não cola jamais
Chapeleiro maluco fantasias de quintais
Castiçais translúcidos sonhos abissais
Fé no escuro vibração de sinos catedrais

No jardim fl or
No front coragem pari passu do horror
Na infância doçuras ventanias de cor
Vida segue faróis binóculos alegria e torpor



Albatrosses
Libertei albatrozes do meu coração
Somos feitos pelo Deus da infi nita emoção

Encarnação business essa?
Cisco no olho água fria leve compressa!

Nada de pressa nunca mais
Com você freedom calado cais

Antes aeroplano sem asas eu me sentia
Agora porta-aviões eternidade pura euforia



Imagéticas
discrições
Nada fácil é descrever emoções
Desnecessário: toda palavra será sopro furacões

Transbordam molduras vidas em jorro
Pentagramas de contos me reavivam e não morro

Do pé da serra enxergo a estrela-guia
Já lá no topo coroa de rei encima

De letras me visto
P&B multicores avisto

Imaginários de pélagos
Expressões de arquipélagos

Arquétipos linha tênue
Simulacros denue



Vibration

Vaivém de criaturas
Sem fronteiras formosuras

Conexões energéticas
Dinastias proféticas

Bípedes sabichões
Amazing dogs brincalhões

Quinhões hereditários
Metadados temporários

Ternuras invisíveis
Bênçãos intangíveis

Cão é proteção
Arco-íris em bolinha de sabão



Sol da
noite

Volta e meia lua cheia
Na timidez do sol

A madrugada ela norteia

Noite adentro desprendimento
Cachoeiras de cometas

Cortina de fumaça dá um tempo

Urdimento palco alegria
Emoção d’alma

Vida de ator é sabedoria

Espera um pouco
Volto já!

Pensa que estou louco?



Poft
Na paulista com Haddock
Onomatopeia de condão
Num piscar de olhos tudo é rock

Lá vem Pasquale cantarolando causos
Performances plenas num átimo de ato
No mês de gêmeos tempo de aplausos

Prosas teatrais
Manteigaria Lisboa
Alegrias ancestrais



Estações
de emoções
Um vagão inteiro é egoísmo

Quero mesmo um cantinho de janela
Para apreciar paisagens à beira do abismo

Fascinante é ser platônico
De olhos fechados ou abertos

Café nas esplanadas um brioche isotônico

Suprassensível trem de fumaça
Viagens extasiantes despedidas
Cenas de instantes na vidraça

Caminhos de ferro
Trilhos de mim

Mas saiba que cumpro as tarefas com aferro



Lagos celestiais

Nas sombras das aves de mim
Silenciei a fl utuar sobre lagos celestiais
Sob olhares passeriformes à Terra eu vim
Confesso meu susto gente tantas catedrais

Solidão sonora
Vida concreta
Jungle caipora
Quântica profética

Um gesto de carinho
Comida no bico
Aconchego de ninho
Xixi no pinico



Jetway
Na apreensão dum corredor
Num hospital de incertezas
Fui com fé encarei a dor
Deixei de lado as avarezas

Pontes portáteis
Orações nos aviões
Furacões retráteis
Mar de pulsações

Quase cambaleei
Sei que medo paralisa
Estufei o peito encarei
Com um sorriso de Mona Lisa



Pleasure
ground
Balanços de aventuras
Ternuras cravadas na epiderme da alma
Lições de bravuras
Universo de pequenas criaturas

Olhares atentos
Advisors mestres
Aprendizes sedentos
Sabedorias rupestres

Pula a corda
Gira o mundo
Pega-pega acorda
Acelera vai fundo



You know?
Eu nunca tive tempo nem dinheiro para terapia
Logo cedo encarei o batente da caneta e a beira de pia
Salvo fui por letras leituras e a amiga poesia
Na esquina se vacilasse carro em mim batia

Então, meu caro
Mel bom é mesmo caro
Abelhas não brincam de bambolê em aro
Têm elas fi no requintado faro

You know?



Uma saudade 
Xavante
Do topo das colinas avisto sombras voadoras
Converso com pássaros noturnos
Me ilumino de luas encantadoras

De lá medito como no Tibete
Alço voos supersônicos
Destruo-me feito Kamikaze
Reconstruo-me foguete pronto na base

Quando dá me lanço em rimas
Se muito calor mergulho nas piscinas

Imagino harmonias
Colibris mares de fantasias

Pórtico temporário meu
Libertário Ateneu



Silêncio de candelabro
Me vejo a correr afl ito em pensamentos

Ora bolas - deixei meu corpo ir e ir até cansar
Num corredor de luzes eu larva invisível dum vulcão 

de sentimentos

Ornamentos aparadores aparentes penduricalhos
Petrifi cação de cristais

E nos espelhos a minha face estilhaçada em atalhos

Não quis mais pensar
Aquietei meu fl uir e abri as janelas

Às ventanias de ninar

Durante as danças lunares
As relíquias são intangíveis

Como o vigor da transparência das joias dos mares



Chuveirada de 
partículas
Raios cósmicos reluziram em minha mente druida
Observador entendi logo todo aquele sentir
Aprendiz do tempo hoje sei tudo é cicatriz de ferida

Discípulo pronto mestre aparece
Às vezes faço cara de tonto
Mas sei que a humildade só me fortalece

Tarefa árdua juntar letras
Encantam-me formigas e abelhas
Como elas não preciso de escopetas

Gametas de nós
Olho de furacão
Take it easy guarda-pós



Estátuas
de almas
Aos voos de mim, lá de cima
Observava cá embaixo os passos e compassos do meu corpo
Nos infi ndos trajetos os aspectos meigos dos sussurros de vindima

Estratifi quei-me neste planeta
Vendo, ouvindo, lendo e contando
Nas folhas lápis e tinteiros de caneta

Downtown à meia-luz
Transeuntes efêmeros
Esqueletos de baleias, torsos de avestruz

Nesta terra de políticos avarentos
Alicerce forte se faz de arte e desprendido amor
Ao ódio indiferença e equidistância - xô agourentos!



Haiku
Há sempre luz

Even in the dark
Questão de tempo - jus

Espadas de diamante
Fibras nascem

Não são implante

Eterno aprendiz
Fontanário dos saberes

Lousa mestre giz

No silêncio de ventre
Don’t be afraid

Vida afora sorridente



Coração
subatômico
Haja habilidade socioemocional
À civilização de aprisionados cibernéticos
Na aparente era da liberdade condicional

Intáteis ante os tântricos
Beijos imaginários
Impossíveis românticos

Impassível robótico
Erótico rastejante
Cansativo pernóstico

Homem-talhinha
Corpo de Tarzan
Cabeça de galinha



Hoje sábado
A todo dia
Alvíssaras com poesia

Cadência fúnebre nenhuma
Aromas de bruma

Suor de diamantes
Coragem de infantes

Memórias de vitrais
Ideias colossais

Pasta e vinho
Silêncio e carinho



Please
I need one mecenas; you know!
Empunho um lápis e esquerdino vou

Rios da mesopotâmia
Tâmaras verdes da Bethânia

Líricas trombetas
Passeios de lambretas

Pensamentos de bico-de-pena
Abajures de canto, fé e boca-de-cena



Inseparáveis e indecifráveis, vida e 
morte nascem juntas. E as incertezas 
guiam as nossas efêmeras existências.
A cada ‘déjà vu’ acredito mais e mais na 
eternidade das almas.
Portanto, quando morro corro logo para 
o topo dum morro - vou com asas na 
cabeça e pés na Terra; porque gosto do 
corpo que me abriga.
E também sei que viver é árida lição 
neste mundo do ter incessantemente 
sufocando o ser.
Confesso que meu sonho é partir 
deitado numa rede ouvindo jazz. E 
lá estará o meu corpo à disposição 
da ciência, antes de ser cremado; 
lembrem-se disto, por gentileza.
Mas desejo chegar lá física e 
intelectualmente ativo, ora bolas. Todos 
o querem, é óbvio.
Então, o corpo requer cuidado. 
Pise fi rme no seu riscado. Evite 
o descompasso e mantenha o 
requebrado.

Afinal



Vulcões
da língua
Aquietei-me ante a língua ígnea do mundo
Às marés entreguei o meu coração moribundo

Well done! Curado, agora sigo sentindo o prazer de voar como os anjos
E hoje sei dos guias a me proteger dos quebrantos

Língua; músculo da voz
Ante o caos, silencio cada palavra atroz

Língua bendita
Festeja la vita

Língua maldita
Hell eterno habita

Muda ou falante
Língua d’alma é sweetness cantante

Língua mátria e pátria
Língua sensual, septimátria



Sinais dos tempos
Larvas de fé, moinhos de ventos

Metalinguagens das línguas
Interpretações ambíguas

Língua difícil ou inteligível – intangível gestual
Música é arte quântica e universal

Língua solta ou enrolada
Conversa comprida, caso encerrado, contos de fada

Palavreados da língua
Corsários à míngua

Línguas dos dicionários
Expressões dos vocabulários

Línguas blasfêmicas
Satânicas, epidêmicas

Falam o que querem
Ouvem o que não querem

Linguarudas, desmesuradas, rompantes
Falastronas e atravancantes

Bradam mais do que as bocas
Criaturas de vidas ocas



Se línguas palatáveis
Degustações inimagináveis

Desejos de beijos de língua
Segredos, não tem jeito, batem com os dentes na língua

Língua profana
Bacana, puritana

Línguas dos dromedários
Diálogos interplanetários

Se ela diz: psiu!
Be quiet! É lição de cor, está na ponta da língua. Ouviu?



Retrô
Sombras de nós são vindimas; taninos no tempo
Nas escadarias dos segredos é eterno o vaivém dos adventos

Naturais são os hiatos nebulosos e sombrios
Lá distante há decibéis: são sinais cosmopolitas; assobios

Fog! Cortina de fumaça
Firulas da vida? Dê de ombros, são pura pirraça

Mas não caio em trapaça
Sou poeta de coreto de praça

Please! Uma taça de tinto seco
You don’t know me. Conheço bem cada beco

Suba, venha, não titubeie
Comigo todo front sem medo premeie

Do pé ao topo; degrau por degrau
Nas cerimônias dos monges tem vibração boa - do Nepal



Sunday action
Sei quando beiro à internação
Mas não me pagam; não!

Sou fi lho de Adão?
Pouco importa a razão
O que me move é pura emoção

Sintonia fi na rádio sempre ligado
Ouço jazz; rock; pop; mpb; r&b; fado – afi nal não sou tipo safado

Leio e releio
Escrevo e reescrevo sem fazer rodeio

Vejo e enxergo
No ritmo do verbo

Campo, montanha, praia, cidade
Sou bom forasteiro; não tenho idade



A língua
do espelho
Acordei com estilhaços de espelho na língua
Notícias distorcidas people vaidosas à míngua

Tive de engolir tudo a seco
Pois havia tocaia no beco

Tagarelas cazumbis
Sanguinários rubis

Acionei o botão da invisibilidade
Respirei brisas de serenidade

Foi quando bonecos de snow de amor
Me resgataram dum front de ruídos e estupor



On the wings
of faith
Aviação é amor que degusto em sagradas poções
Feito Ícaro de Dédalo: sou Mar Egeu, sou Sertões
Comigo todos os Santos e o Dumont dos aviões

Minhas asas são de cera de mel
Alço voos de poesias de cordel

Cabines aviônicas são meus lares nos ares
Trens de pouso - tão bela é a natureza dos lugares

Decolo e aterrisso
Sou quântico, dinâmico, apaixonado e eterno noviço
Liberdade de manche é isso!



Phishing
Você bem que tentou ser eu
Quis me defraudar Zébedeu

Emergiu atávico latente
À toa feito insurgente

Agora é réu compreenda
Você se meteu numa contenda

Vou cuidar da minha quitanda
É feio bisbilhotar na varanda



Arcanus
Enquanto roubam chifres de rinocerontes
Eu escrevo poesias aos montes
Tenho dó de vocês; ignorantes, brutamontes

O verdadeiro elixir está na íris invisível da alma
Continuem assim a exterminar criaturas da fl ora e fauna
Que seus corpos vão arder no fogo duma infernal e indestrutível jaula



Ubíquo
Bom que seja universal
Com foco no bem, nada mal

Há ávidos por toda parte
Conectados pela arte

Textings afetuosos
Feedbacks majestosos

Museums na palma da mão
De bolso, usinas de emoção

Onipresentes nas mentes
Indefectíveis happy endings



Multitasking
Por que tantos de mim?
Dói demais pedra no rim

Quero sossego de choupana
Para ler um livro bem bacana

Redes espichadas
Paisagens contempladas

Lua nas constelações
Passaredos de aviões

Fenomenais ideias
Festejos de colmeias



Escafandro
Passei do tempo de azeitona com caroço
Se não amo também não odeio
Ditado certo: tem gente que é mesmo carne de pescoço

Indiferença é sentimento exato
É mergulho transparente
Escafandro, saiba, requer pé de pato

Do not confuse: verdades não são armadilhas
Vaidades são castelos de areia
E eremitas são treinados em solitárias ilhas



Status-quo
Político oblíquo
Baixo astral
Antítese do blandíloquo

Cara-de-pau
Rastejante, cabisbaixo
Face eterna de mau

Incapaz
Dissimulado, inútil
Manequim de vitrine de gente fútil

Egocêntrico, assaltante, contumaz
Nasce torto morre torto
Na bigorna do mal, nem com tenaz, é fumegante; forja de satanás



Duma boca 
cheia de ar
Na hora do sufoco
I know! Nunca falta ar
Viver é assim: coisa de louco

Não existe paraíso
Fé e serenidade
É tudo o que preciso

These are the days, my friend. No worries!
Olhares de pássaros
São sinais de amores



Na vitrine:
eu invisível
Trato às vezes com indiferença os meus pensamentos

Como se fossem eles intrusos – e o são – pior, não só os meus!
Solicito que, por gentileza, mantenham silêncio na casa da minha consciência

Pensamentos atrapalham o fl uir da fé
Tamanha inquietude tais pensamentos promovem

Pensamentos não têm razão em nada
Prefi ro o pulsar da emoção das surpresas de cada agora

De onde me vem a força para sorrir



You know
what I mean
Sei, de antemão, que sossegado mesmo somente escreverei meus poemas, 
crônicas e artigos recostado nas nuvens do céu.
Sem pretensão angelical alguma, é óbvio.
Mas, por gentileza, creme o meu corpo quando a minha alma alçar o voo invisí-
vel. Antes, se puder, doe à ciência o que for necessário; sobretudo para manter 
outro bípede avante nessa tragicomédia denominada humana.
Outrossim, enquanto nada disso acontecer, esteja certo, fi carei aqui dedilhando 
as minhas idiossincrasias – em constante prece.
Oração na base e dose ou outra de whisky, é lógico, sempre me salvam e entor-
pecem.
Realidade cruel tamanha em redor.
Fico às vezes fraco, mesmo me imaginando Thor.
Amo a Esperança... Diva minha Divina!
Ora! Esvaziar a mente. Sim, bom caminho.
Me transporto para o Monte Kilimanjaro, no Norte da Tanzânia.
Lá, ao menos, medito; enfrento as minhas serpentes.
Você não as tem?



Olhar metálico
Eu choro como um soldado de aço
Cravejado de lágrimas de horror
Sigo na minha travessia sem estardalhaço

Confesso talvez fosse melhor fazer um golaço
Daqueles que emudecem até narrador
Porque de caneladas de dor estou treinado
Nelas dou um drible e delas me desfaço



Amor de amora
Que de minha existência eternize-se o melhor que de mim possa ter vibrado
Dos meus corpos: visível e invisível, poesia em vibrato
O desprendimento sempre norteou os meus pensamentos
Sou resultado do aqui e agora; soma dos bons fomentos
Também, pudera, na infância nunca faltaram delícias de doces – os pés eram de 
ciranda de amora
Pitangas, gincanas, cabanas enfeitadas de mistérios angelicais
Sopros estelares... E cá estou nos pós-transatlânticos carregados de ancestrais



Porque escrever é recolher a âncora.
PAULO DE TARSO PORRELLI



“A língua é um guarda-roupa com roupas de vários 
tipos. A gente escolhe conforme a ocasião.”
Professor Pasquale Cipro Neto




