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Metá Metá
 

Ahab e Moby – um só,
como Itamar São Paulo

Kaonashi Chihiro
Paul Klee herói mutilado

 
Mário um índio

Drummond anarquista
Nietzsche aos prantos abraçado ao cavalo

filósofo louco e o animalesco
tornam-se um.

 
Quimeras

cabeças de leão
caudas de serpente

corpos de cabra
asas de querubins

corações de amantes.
 

Existências confusas
em abismos de ser e estar.

O eu e seu duplo
ou múltiplos?

 
Da trindade cristã

o Deus que é pai, filho e espírito.
Em Iorubá Metá são três

em síntese Metá Metá
três em um.

Cinco ml anos de cultura
e o Trimúrti de Brahma/Vishnu/Shiva.

 
Hitler era uma massa do fascio.

Joana d’Arc Lilith
milhares de valquírias no campo de batalha.

 
O poeta, toda pessoa

ressoando no seu íntimo
violências e afetos

então dá vazão
deve dizer pela palavra

todos os abismos dos múltiplos.



Poética do Outrar
 

Eu sou eu ou outramentos?
devires, mutações, metamorfoses:
outrar-se, outrar
eu outro
ele outra
tu outras
nós outramos
vós outrais
eles outrão.
outramento.



A Mão do Átomo num Gesto
 

Começo e recomeço peço o ingresso
princípio amor dores sombras desenterro

a mão do átomo num gesto
meu coração sente o indigesto
ciúmes confesso nele repousa

augúrios e impropérios
homem rosa sombra

louco sanatório poeiratômica
doido romântico do último século.



Átomo e Vazio
 

Prótons,
Elétrons,
Nêutrons,
Bóson de Higgs (partícula de Deus).
O atomista Demócrito anunciava no tempo de Sócrates:
o universo é constituído de átomo e vazio.
A vastidão do mundo,
átomo e vazio.
A civilização ocidental e oriental,
átomo e vazio.
As revoluções socialistas,
átomo e vazio.
O movimento feminista em luta,
átomo e vazio.
A queda do patriarcado,
átomo e vazio.
A vitória da natureza contra o humano,
átomo e vazio.
A esperança latino-americana,
átomo e vazio.
A emancipação das Áfricas,
átomo e vazio.
Eu e você dividindo o silêncio,
átomo e vazio.

 
 
 



Todo Mundo é Natureza
 

Para a artista-jardineira Joana Amora
 

Cupim
Compacta terra morta
para o cupim
pelas brechas sublimar
o fértil
para a flor.
Pormenores da Bio
Aquelas criaturas minúsculas
no jardim, preferiram
o anonimato.
Jardim
Tudo se comunica
e as plantas desse jardim
disseram numa língua solar
vida.



Pele
 

Meu elo com o elefante
superfície sensível
manifesta-se rugas e avarias
como os poros doentes, recobrindo
vácuos e orifícios com manta
e cada mínima parte de pontos nervosos
conectados, cabeça e coração
o que toca, o que sente, ente sensível
- pele, órgão maior.
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Estudante de Comunicação Social/Jornalismo pela UNIP Campinas, trabalhou
como editor e repórter em jornais da RMC e atualmente é editor do blog de
mídia independente Discorrendo Assuntos e, assessor de comunicação da
Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio de Posse. No ano de 2020,

pouco antes de estourar a pandemia do COVID-19 no Brasil, passou a
escrever poesia a partir das formas e temáticas mais livres, sem a presença

constante dos metros tradicionais e buscando na minuciosidade da vida,
vetor de realização da sua poética. Além da poesia verbal, escrita, Anderson
produz vídeos-poemas de natureza concreta, explorando a visualidade e o

movimento, bem como a concisão, explorando novos mecanismos para sua
poesia.


