
(SEM TÍTULO)
Anderson Shon

Me chamo Anderson Shon
e disseram que tenho o dom

de escrever poesia,
Aí faço isso todo o dia.

Mas não me chame de poeta,
nem de escritor.

Na verdade, nem gosto de rótulos,
se for pra me rotular de algo

me chame de PEGADOR
CALMA! CALMA!

Não é esse tipo de pegador.
Sou o cara que pega a dor

transforma em verso,
transforma em poesia,
transforma em amor.

Pois é isso o que sei fazer,
já que sou Anderson Shon,

O Poeta Crônico,
Muito prazer.
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PRATIQUE O DESAPEGO
Anderson Shon

Amores livres
Jamais se vão

Exercem a opção
De voar ao vento

E retornar
Quando certo for o momento

Pratique o desapego
O desprendimento

Assim perceberá
Que o que voltar

É seu por merecimento.
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MAIS UMA CABEÇA
Anderson Shon

O bobo contou a piada
O rei não riu

Pediu sua cabeça
Como um cliente pós-almoço

Exigindo a sobremesa

Viu que ninguém se incomodou
Já era da sua rotina pedir cabeças 

sempre que podia
Uma no café da noite, outra no café do dia

Sua coleção não parava de crescer
E ninguém parecia se enraivecer

As cabeças rolando
Agora eram normais, eram reais

Estavam nas novelas
Nas rádios, nos programas, nos jornais

Pobre rei
Transformou o horror em moda

E agora? Agora...
Dê-lhe mais uma cabeça

Já que ninguém se importa.

Poesiasobretrilhos



DOCE CAMINHO
Anderson Shon

Encontrei um doce no caminho
Doce caminho

Era você
Doce carinho

Que acalma a alma
Que adoça e cala

As vozes que afirmavam
A exatidão do vazio

"Não morrerei sozinho"
Gritei ao fim do caminho
Ouvindo o eco contente

Com as mãos dadas
E a boca sorridente

De quem fez do presente
Um presente

Encontrei um doce no caminho
Doce caminho

Era você.
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(SEM TÍTULO)
Anderson Shon

50% dos versos que escrevo
são verdades

que você deve duvidar
os outros 50%
são mentiras

que você deve acreditar.
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O QUE É SAUDADE?
Anderson Shon

Uma criança me perguntou
O que era saudade

Eu não queria responder, na verdade,
Mas tinha a obrigação

Então fiz a comparação
Entre as manhãs na escola

As noites de sono
E as tardes na televisão

Expliquei
Que quando tiver mais idade
As manhãs serão de trabalho

As tardes de cansaço
E as noites?... Só Deus sabe

Então, criança
Quando chegar nessa fase
Saberá com sinceridade

O real significado 
Da palavra saudade.
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BUZU OF LOVE
Anderson Shon

Apaixonado
Completamente apaixonado
Achei o amor da minha vida

Enquanto o ônibus estava parado

Torci para ela sentar ao meu lado
Mas tinha outro banco vazio
Assim como o meu coração

E esse excitante calafrio

Pensei em dar um tchauzinho
Em chamar a sua atenção

Mas a covardia me domina
Sou ruim na lei da atração

E então chegou o seu ponto
Ela desceu me deixando solitário

Nossos olhos se tocaram por um instante
Lamentei não ter puxado papo

Mas outra entrou em seguida
Sorridente, pagou sua passagem

Me apaixonei novamente
E lá vamos nós 

Para mais outra viagem...
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O AMOR É A NOSSA FORÇA
Anderson Shon

Ela assistiu
6 filmes de Star Wars por mim

E debatia teorias
Sendo uma fã super empolgada

Em toda hexalogia

Foi um investimento de tempo
De treze horas e treze minutos.

Não há deixarei
cogitar qualquer arrependimento

É o tipo de declaração 
Que não se vê mais

Ela virou amiga dos Sith 
E dos Jedi

Só pra ter consigo
Meu sorriso de satisfação

Quando eu soube disso
Não parava de sorrir
Objetivo alcançado

Já que o melhor do Star Wars
Não é nem o lado da sombra

Ou o lado da luz
É poder Star ao seu lado.
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POR FAVOR, ASTRONAUTA
Anderson Shon

Por favor, Astronauta,
Se minha memória não falha
Pedi que pedisse para a lua

Mudar de forma
E, em linhas tortas,

Escrever o nome dela

Usar as estrelas
Para criar uma frase

Que a lembrasse
Que meus sentimentos ainda estão aqui

Por favor,  Astronauta,
Será que de onde você está

Dá pra ser feliz?
Se não for abusar

Peça para algum planeta me abrigar
Pois sem ela

A Terra deixa de ser o meu lugar.
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ABOLIÇÃO
Anderson Shon

E lá vai o menino branco indo pra escola
Pega o ônibus e seu motorista negro
Pega o troco com o cobrador negro

Passa pelo porteiro negro
E no quadro negro

O professor branco fala sobre escravidão
Comemora a abolição

E diz que isso, hoje, não existe, não.
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VAGALUME
Anderson Shon

Ele nunca tinha visto um vagalume
Quando avistou

Pensou que uma lâmpada rebelde
havia se revoltado contra as normas 

e os costumes

Correu atrás do ponto luminoso
Tentando ter a luz nas mãos

Ali aprendeu algo sobre valioso
sobre a liberdade;

O que brilha de verdade
Não pode viver em uma gaiola

Querer o vagalume pra si
Era uma ideia idiota

Seria como comprar a Monalisa
Colocar na sala

E torcer para as visitas irem embora

A liberdade
É o maior padrão de beleza que existe

O vagalume não era belo 
por que brilhava

Era belo por ser livre.
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Anderson Shon é escritor, professor, poeta, nerd e super-herói nas horas 
vagas. Autor dos livros A Despedida do Super Futuro, Um Poeta Crônico e 
Outro Poeta Crônico, Shon não se contenta com a ideia da escrita única e 

passeia pelos mais diversos tipos de literatura possíveis. Tem um site de 
textos – ANDERSONSHON.COM -, onde fala sobre representatividade e 
nerdice na coluna Black Nerd, transforma músicas em contos na coluna 

Cantando o Conto, expõe seus pensamentos peculiares na coluna 
PenSHONmentos e traduz sua criatividade através de seus Contos Crônicos. 

O mais conhecido deles – O Dia do Yuri – já até ganhou uma versão 
audiovisual pela produtora Cloud Filmes. Escreve para a Correio Nagô, 

Jovem Nerd, Iradex, entre outros. É um dos colaboradores voluntários do 
Jornal A Voz da Favela. Sua nova empreitada passeia pelo universo do 

podcast, sendo idealizador, produtor e editor do “O Que Você Está Lendo?”, 
podcast sobre livros, leitura e literatura em seus diversos âmbitos. Seu lado 

professor já apareceu em diversas oficinas de escrita criativa em eventos como 
a Flica, Fita, Flifs, em escolas comunitárias e na sua própria oficina, a Liga 

dxs Lanternas, que chamou atenção da mídia local. Shon continua evitando 
alface no almoço, para evitar o cochilo vespertino e tem se especializado em 

fazer pão e uma deliciosa torta de banana.

@AndersonShon 
instagram.com/andersonshon

www.andersonshon.com

ANDERSON SHON
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