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.TE S OUR A
Recortes que extraímos da cidade sem tesoura:
A cara do seu Deus estampada no poste sujo
A ambulância que pede espaço em momentos inoportunos
A faixa que atravessa o pedestre distraído
Na esquina movimentada, um notebook de terno e gravata
Um cartão-postal que exibe o pedinte desgostoso
Como se fosse normal, a gente anda por aí
Recortando as vidas uns dos outros
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.M A RC A S
Marquei uma hora com a minha terapeuta
Pra dizer que a louca é ela
Marquei um encontro com minha ex
Pra avisar que a atual sou eu
Marquei o nome daquele moleque ali
E da mulher do hot dog 1 real
Mas desmarquei você, sim
Desmarquei sua cara blasé da minha foto
Tirei seu cabelo do meu travesseiro
E marquei o próximo rolê
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. SURDE Z
O tédio é tão grande
E o barulho que você faz é tão alto
Que meu coração ficou surdo
Mas já marquei médico
Vai sarar
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.DIREITO
Experimentar o amor de outras formas
O amor que mostra outras caras
Aquele que não grita
Nem acumula tralhas
Um amor pelo próximo, desinteressado
Que dizem ser suficiente
Mas que nunca esquece o passado
Um amor que já foi Buda
Que já foi choro
Que já foi santo
O amor que me tirou tudo
E agora me chama de canto
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.MINH A FILH A
Quando você tiver uma filha
Diz pra ela que não dá pra ter tudo
Aliás, diz pra ela que ter é coisa de homem
Avisa que mulher gosta mesmo é de sentir
A gente não quer ter nada, não
Conta a verdade pra sua filha
Conta pra ela que só dói
Quando a gente não pode encostar
Nas coisas bonitas que a gente vê
Andando por aí
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. SELVA
Bicho não repara em roupa, anda pelado e curte o vento
Bicho não tem medo de se molhar: quando chove, brinca
na água ao invés de se trancar
Bicho esquece das feridas abrindo novas
Ele sabe que a natureza vai dar um jeito de cicatrizar
Bicho sempre tem outros bichos por perto e cuida de si e de
todos do mesmo jeito
Bicho, quando tá puto, avisa na hora
Rosna e mostra os dentes sem medo dos bichos maiores
Tem macho que ama macho
Fêmea que ama fêmea
E tá tudo bem
Te queria bicho
Te queria selva
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. A M A DORE S
Não existe nada mais cafona do que a vida profissional
Os personagens que as pessoas incorporam
As assinaturas de e-mail
O “atenciosamente”
Que diabos eles querem dizer com atenciosamente
Se não conseguem dar atenção nem para o próprio gato?
Chega de assinar assim
Não existe nada mais cafona
Do que viver de forma profissional
Vinte e quatro horas por dia
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.C A S A
O que é casa pra você?
Pra mim, casa é tudo que eu conquistei
Sem precisar da sua presença
Eu moro em tudo que eu consegui
Quando você não estava aqui
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