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4 POEMAS 
por Antonio Santana 
 
 

Homo-genius 

 

Meu cabelo me ambigua 

É menino ou menina? Menin... entredenteando. 

Fofo fuá esvoaçante... mãozinhas amaciando... sensação de nuvem... 

Corre, menin... ! vai piquen... ! Fala, Beth! 

Meu silêncio me protege 

Minha cabeça me liberta 

Minhas palavras incomodam... Fala, Beth!  

Beth só fala! 

Munhequinhas gritam 

Canelinhas cochicham 

Cabeçãozinha chama 

Carinha desafia 

Só não dão certezas 

Homo-incomodis 

Senta direito menin... ! anda direito menin... ! fala como homem,menin... ! 

Beth só fala... 

olhos vigilantes toda vida 

Agora que que cor veem?  

Sou entrelaçado de cores 
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Agora pinto esse arco-iris com minha cor 

Agora faço essa pele multicolor 

Homo-multiplis 

Agora bato nos seus ouvidos com meu tambor 

Agora Beth só fala! 

Palatabaque 

Bate, baquea, rebate. Só fala! 

Fala. Falo. Fala faleante falado. 

Fala Beth. 
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Falocético 

 

Senti-me falo. 

Auto-intitulado fálico, 

Falas de mim como falo. 

“Como ele está?” 

Convulsivo em fogos de artifício lácteos, 

Desfaleço, 

Des-falo. 

Senti-me  falho. 

Por deixar-me ser apenas falo, 

Faleço dentro de mim, 

E calo. 

Permito ser metonímia de meu corpo. 

Apenas um falo. 

Senti-me falso. 

Falo entre os dentes: 

Objeto! 

Abjeto! 

Apenas falo. 

Reitero a falácea de minha cor. 

Somos apenas falo? 

Apenas fico. 

Falo em ser inteiro. 

Agora falo. 

No conforto da fala, 

Sinto-me feliz. 
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Fica a carne 

 

Para que se fica um corpo? 

Para que? 

Para que se precise  

Para necessidades estomago 

Para necessidades cabeça 

Para desafiar necessidades 

Para o que não é necessário? 

Necessidade de quem? 

“Por que necessidade disso?” 

“Não ficou para isso!” 

Não se fica 

Vai se ficando em vários ficares 

Fica-se para um assim e assim fica-se para outros 

Ficam desficando  

É assim para que ficam 
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Anúncio 

 

Procura-se uma familia para adotar e um lugar para chamar de casa.  

Procura-se o amor na familia já dada e naquela que se adquiriu 

Procura-se o amor nos amigos que olha seus olhos mas talvez nunca os viu 

Procura-se um lugar em que o medo nao seja o senhor 

Procuro quintal, jardins, nao busco becos ou quartos 

Procuro ver me outro aos outros e ver outros daqueles que já conheço 

Procuro ouvidos e bocas que falem e não atirem em mim 

Procuro estar em eterna busca mas não fazer da busca fuga de mim 

Procuro afagos sem tremor do dito por outras bocas 

Procuro que me vejam para que não me olhem  mais. 

 

 


