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“Se o futuro assim permitir não pretendo viver em vão.”
- David Bowie

Eu sou um vampiro
Eu sou um vampiro
Porque eu gosto de seduzir
Eu gosto de fazer o romance
Eu gosto de sentir
O extremo da dor
A dor que está morta
No brilho dos meus olhos
Eu sou um vampiro
Porque eu gosto de amar
Sem limites
Eu não tenho medo de abismos emocionais
Eu não tenho defesas
Eu sou um vampiro
O fogo das paixões
As misérias das nossas fraquezas
As misérias dos nossos jogos
Eu sou um vampiro
E eu vou fazer você acreditar
Que existe uma vida plena em meu ser
E eu vou oferecer a você ...
Uma taça de vinho
E eu vou fazer promessas de amor
e prazer
E eu vou fazer você rir das minhas piadas
E eu vou levá-la até o céu
Porque eu quero ver a sua queda
Porque eu gosto deste prazer
Para sucumbir o seu ego e a sua vaidade
Para dar-lhe um desejo
E, depois, deixá-la para trás
Poesia
Eu sou um vampiro
Porque eu gosto de fazer o romance
Eu gosto de criar esperanças
Eu estive aqui, ali ...
Tantos tipos de existência
Durante séculos ...
Eu sou um vampiro
E eu estou assistindo você
Desde muito tempo...

de:

A espera
Um ônibus passa ao largo,
um outro para,
um passageiro desce,
um outro sobe,
e eu à espera.
Cada um viaja espremido
no assento do descaso.
Mesmo em seu próprio carro
é estreito o espaço
por onde ele trafega.
Um para e troca o pneu.
Um outro mais veloz desapareceu.
E eu
continuo à espera.
Alguém de bicicleta
cai sozinho.
Por pouco
um outro em uma moto
não o atropela.
Os transeuntes param no caminho
para comentarem a queda.
E eu em meu cantinho,
ainda à espera.
Um caminhão se desgoverna
em busca da calçada.
Um corre-corre louco.
Uma pasta ensanguentada.
Uma mulher em pranto.
Um homem ainda moço,
esse já era.
Enfim, eu me levanto,
acabou a minha espera.

Poesia de:

Serena

Poesia de:

Linda Profana

Poesia de:

Dark angel

Tenho me privado da luz do dia...
cultivado minha forma magnética sombria;
São versos que fogem as regras decassílabas...
Valorizam o pressuposto de uma vida;
Sintetizo tudo em mera poesia,
seja claridade, sombras, escuridão;
A noite é o meu guia,
é onde me transformo...em uniões símbicas
Além da vida...
Essa sombra que me ilumina, faz de mim, poetisa,
das letras obscuras...
Faço projeções futuras;
Sou apenas o início daquilo que jamais terá um fim
sei que existe algo a mais...além de mim...

Poesia de:

O filho
Foi o cérebro do insano
Que em ti, por erro, coloquei
E agora, por este engano
Vejo com o que me deparei
Meu filho, um monstro
Louco e violento assassino
Com a dor que não demonstro
A ti, filho, eu elimino
Porém, a força prevaleceu
E ao monstro, eu sucumbi
Não pude destruí-lo, ele venceu
E matou-me, enfim, o zumbi

Poesia de:

A Morte e o Paradoxo do Amor

A minha alma é triste porque amo, e este amor,
Lúgubre em demasia pelo qual lamento,
Como o vento, me traz o resplendor do alento
E torna meu silêncio belo e encantador.
Sim, pois embora trágico seja o amargor
Que brota deste lindo e feio sentimento,
Lembranças doces de um inefável momento
Cessam, por um momento, a dor interior:
A música da morte já não é sombria
Quanto soara tanto para mim um dia,
Em noites infindáveis de alegre ventura;
Agora ecoa sobre mim terna e suave,
E não há mais, na fria solidão, entrave
Para o último sussurro de minha loucura!

Poesia de:

Donzela da lua
Lúcifer e seus seis negros cavalos poderosos eu vi,
usava no dedo anular um anel de ouro com um rubi,
voava num abismo sem fundo de cavernas secretas,
ali onde seiscentos mil demônios soam trombetas.
Ele vestia um manto de rubis engastados em ouro,
os seis ginetes negros ajaezados em prata e couro,
senti as pisadas poderosas da satânica parelha,
a nenhuma outra coisa neste mundo se assemelha.
Vi uma donzela, como um sonho, na luz toda acolhida,
voz era suave, veste deslumbrante de ouro cosida.
Minha admiração causou-lhe como reação um chiste.
rosto belo, mesmo sarcástica, o semblante era triste.
Lúcifer deu-me seu anel no portão da escuridão sombria,
minha excitação latente queimou um céu azul prodigioso,
estava nas alturas da consciência direcionado que ia,
eu mostrei o anel à Donzela da Lua, quiçá esperançoso.
Abanou a cabeça num tom incorreto de trança esparsa,
e a rir de mim, desprezando-me, agitada e tão conjunta,
uma voz calma podia ser ouvida, soava porém como farsa,
um olhar estranho se fundiu sem resposta a minha pergunta.
Ao trotar dos cavalos, batidas de cascos, ali tão sedutora,
traço sobre uma terra vasta área, risco bandas num mapa,
acredito que um astro iluminou para mim, forma duradoura,
radiante, rubi no anel de ouro nem viu, acaçapou-se na capa.
Muitas noites estelares, montes de dias ardentes passavam,
perambulei, vagando sem saber o final, porem tão resoluto,
rindo das rajadas medrosas de cavalos outros, ocas soavam,
enviei para as alturas a consciência, fundo no vício absoluto.

Assombrações implícitas
A Tales Pereira

Olhava como um Fausto os seus grimórios
Até notar-se pálido e vesano:
Balia atrás de si seus milagrórios
A cabra preta de São Cipriano
Na bíblia de LaVey que tu exibes
Satã, em vestes régias de segredo,
Pendeu do fosso e disse as diatribes
Com chifres esmaltados no penedo
Assim vos quero, forças do além
Que as páginas defumem na elegia
O Mal - que é mais poético que o Bem
Pois nisso ri-se a lira de terror
E grunhe no concreto da Alegria
O corpo emparedado de Allan Poe.

Poesia de:

Ouvindo a morte chegar

Em cima do morro tem um fantasma
Nos mistérios das noites de neblina,
No frio que a morte mata com asma
E no medo que embranquece a retina.
Caminhando em frente ao morro deserto
Meu corpo não consigo mais sentir.
E desse morro vou chegando perto
Até o momento final de partir...
No morro o fantasma caminha só
Por cima dos mortos que já são pó,
No meio das árvores assombradas.
Chegando na trilha que o morro tem
Caminho em direção ao céu do além,
Junto com a neblina das alvoradas.

Poesia de:

Doces depressões
O mundo ao meu redor parece querer explodir.
Eu só consigo lamentar minhas perdas,
Causadas pela morte e por fantasmas mesquinhos.
O mundo vai explodir
E eu?
Só devoro escondido meus doces.
Tudo foi doce, o depois jamais teve sabor
Doce noite de amor na praia, tão breve ...
Amargo sabor que descobri portar seu útero,
Após me deitar sobre seu corpo,
Eu me derreti em uma vertente de lágrimas
E a hipotermia me tomou.
Doce era seu andar...
Quando desfilava nua pela casa,
Quando fazíamos amor por todos os cômodos
E quando você ia embora
Os doces vinham curar o incômodo.
O fim do mundo parece ser doce,
Comparado ao meu mundo interno
Que possui o gosto amargo de dor e rancor,
Em um doce salgado sofrimento por amor.

Poesia de:

Como poderia ser doce?
Viver dividido entre tantas pessoas?
Ser um, vivendo por muitos.
Não há sabor no triste mundo
Do subterrâneo chuvoso.
Doce, a vida poderia ser doce.
Ter você era doce,
Nosso amor (se é que existiu) era doce.
Doces poderiam chover enquanto estávamos amarrados.
Doces depressões,
Principalmente se você se esconde devorando doces,
Enquanto o mundo acaba.

Livro do mês

Sete Sombras e uma vela reúne vários poemas sombrios de Sr.
Arcano. Alguns inéditos, outros já publicados em sites e blogs.
O livro é dividido em oito partes, cada uma apresentando uma estética
sombria originada do estilo soturno que o autor abraça especialmente
para essa obra, tendo como causa a realidade e os sentimentos dela
recorrentes.
A poesia apresentada neste livro fala sobre tristeza, pessimismo,
pesadelos e sonhos, loucura, degradação, morte, mistério e pecado. O
artesão das sombras, por assim dizer, deixa para a literatura brasileira seu
grito preso na alma, fruto de suas experiências sombrias libertadas aqui
com magia e arte.
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