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Antecipação de Bogan Lins 
 
 

(João Mostazo) 
 
 

 
1 
Bogan Lins fome de uma mosca, 
Pega o nome do que não era, 
Pega o nome do que mata. 
 
2 
Sobe a rua contramão 
Calcula menos por prazer que por obrigação 
O diâmetro da sua vontade de desaparecer. 
 
3 
Quer habitar o passado 
O passado mais habitável que o presente.  
Quer habitar o passado como se o habitou um dia.  
Quer o passado exatamente como passado 
Quer o passado no presente.  
Quer, senão habitar o passado, tê-lo habitado.  
Quer ser um ser do passado 
Quer que tudo em si seja cinza e desbotado.  
Quer a ternura de já ter existido.  
A adorável irresponsabilidade de já ter deixado de existir. 
 
4 
Bogan Lins, 
Importante mesmo 
É limpar a garganta 
São os gestos particulares 
A feiura do lábio torcido, 
Na sala vazia 
De madrugada. 
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5 
As grandes navegações não te redimem 
O mármore da ejaculação imobiliária não te diverte 
Legumes e os preços dos legumes 
A vida e a pena de viver, a visão e a vergonha de ser visto, o riso e o riso de doer, 
Os sentidos que não cumprem seus papéis de circunstância 
Os atores da velha novela das quatro estações, dos seis continentes, das oito 
posições sexuais. 
 
6 
Perverso. Seu nome explode 
Em mulher. 
Pervertido. Ana Maria Machado das Dores, 
Lívia Conrado da Silva e das Chagas, 
Letícia Laerte de Lua e Lasciva. 
Perversão que não sangra. 
 
7 
Lins, 
Atravessa 
A fauna fácil de bestas simples. 
 
8 
Se entrega de corpo e alma à certeza de que não há nem corpo nem alma. 
 
9 
Viver sem leme é perigoso demais; 
Com ele pior sem leme, Lins, 
O gesto inevitável da existência. 
Faz as contas semanais que te incitam a viver sem leme 
E sem timão.   
Pensa a sua vida lua lisa 
Sem cratera e sem critérios. 
 
10 
Sua alma resíduo de açúcar no fundo do corpo. 
 

11 
Belezas, nem todas acesas. 


