
Poemas publicados no site https://revistagueto.com/ | 12 de julho de 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leandro Rodrigues | Nasceu em 1976 em Osasco-
SP, onde reside. Formado em Letras, pós-graduado 
em Literatura Contemporânea, é professor de 
Literatura e Língua Portuguesa. Lançou em 2016 o 
seu primeiro livro, Aprendizagem Cinza, pela Editora 
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São Paulo IX 
 
Na cinzentude opaca 

de fuligem e concreto armado 

estilhaços — espaços entre as grades 

fragmentos e frestas 

o grito 

             que vem das galerias 

             de esgoto e escorre 

             entre o rio que não 

             é rio 

             e a revolta represada 

             na merda. 

] 

Três tiros bastaram 

para sangrar essa lua 

para estancar esse medo 

para escorrer o óleo diesel 

             do olhar lacrimejante 

             da moça bem vestida da Consolação. 
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] 

Três golpes frios — lâmina branca 

para jorrar ladeira abaixo 

todo esse lixo de plástico descartável 

                                     — biodegradável 

Todo esse caráter artificial 

mais valia $ $ $ $ 

com gosto de opressão 

(os subúrbio pulsam) 

] 

Na cidade mais podre/ 

em putrefata simetria 

(de chumbo) 

[ 

Três tiros bastaram 

para apagar de vez esse lirismo doente, 

                                                doentio, 

                                          semi-morto. 
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Louvain 
 
Quem estará frente ao espelho 
na noite saqueada? 
 
Quem despirá a escuridão 
desses corpos turvos medidos mudos petrificados 
sumidas silhuetas noites de perpétuas sombras/ 
ancestrais penas? 
 
Quem decifrará a carta suicida não escrita 
mas salpicada de sangue 
lançada ao vento/ ao mar/ ao espaço 
em folha vegetal tão recortável minúscula? 
 
Quem? 
 
Ao meio-dia ousou ser a metade de tudo 
o quanto não foi, nem sequer será ao certo e 
andando entre as ruas com sua meia-sombra 
num dia inválido impróprio com gosto de 
fuligem barroca abstrata cena se curvou  
para ver as horas e viu um relógio sem 
ponteiros e teve pressa de não chegar 
Panas And Echo 
Panas and Pytis 
The Cult of Pan 
 
des 
    ceu 
        os 
           de 
              graus 
 
bebeu toda água da clepsidra 
adornou bonecos entalhados de madeira  
mastigou as velas e o curto pavio do desprezo 
anotou endereços de antigos colegas mortos só para atirar 
nos jardins sementes de ipê roxo branco amarelo ou mesmo 
girassóis que irão nascer no crepúsculo. 
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1916 
 

Havia homens carregando cruzes 
em nevoeiros pálidos de fuligens cinzentas 
nas noites que sangravam depenadas. 
 
O encouraçado. 
 
Cavalos que galopavam cor de éter. 
Corpos feitos de nuvem. 
Gritos evaporados. 
 
Havia teus dentes pálidos 
instantâneos  
             pintados num quadro 
             entre as trincheiras 
             e as valas comuns 
A crueza de bocas e seios e 
vísceras 
         O rescaldo. 
 
Um passível semblante morto 
uma lua fuzilada 
à queima-roupa   
rostos e covas tão rasas 
que era possível pressentir no faro 
a decomposição de tudo. 
 
Espectros. 
 
O medo que já não cicatrizava 
da mortalha dos dias desfiada 
golpes de calibres inimagináveis serpenteavam 
                 ácido-reluzentes em corrosivas sombras latejantes 
                 estranhos resíduos que penetravam poros, mente 
                 & outras frestas 
 
                 setas para o cavalo cor de ouro. 
 
 

| do livro Aprendizagem Cinza (Editora Patuá, 2016) | 
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