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O enigma da dor I

Quase não conversavam
 havia uma troca vazia de olhares
o café esfriava enquanto folheavam os jornais 
mentirosos
e se embabacavam com a ideia de exemplos a serem 
seguidos
todos os dias ali sentados, andando calados

O silêncio quebrado sempre por uma bebedeira
ou por um prato que se espatifava no chão
ou por uma histeria terrorista de TPM

Mas não havia o sexo depois da briga 
como prometia a canção sertaneja que tanto lhe 
enojou a infância
ele se escondia no bar  
ela  na igreja,  na vizinha
na mãe, na puta que pariu!
E ele sempre fácil de ser encontrado, sorridente...
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O enigmar do disfarce I

Começou a desconfiar que não fosse mais ele
quando adoeceu e teve que passar mais tempo em casa 
sentiu pena, dor e REMORSO de si mesmo.

Procurou os bares, os puteiros
todos os esconderijos da cidade
para se proteger das maldades do mundo.

Foram dias e noites acordado
até que passou a sentir nojo de todos
uma sensação religiosa de culpa e arrependimento
e decidiu reutilizar o uniforme.

Como era reconfortante para si
imaginar que apesar de estar naquele galpão
era diferente de todos os outros
e ao final do expediente podia ler seus livrinhos
vendo a cidade passar insone pela janela da van
que levava ele e outros homens fantasmas de volta ao lar.
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Não era mais o bêbado
era um honrado homem de família
mas a ilusão durou apenas dois dias e meio
estupefato decidiu encher a cara numa segunda-feira 
sombria.
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O enigma do inseticismo

O dia ainda não parece estar feliz
cheira a mofo o quarto fechado
as baratas há horas fazendo
a maior festa entre as louças sujas
eu entre as baratas pareço
um alienígena um INTRUSO
enquanto elas devoram as sobras

Eu, sobra de ser humano envenenado
me deixo ser devorado pelas baratas
me deixo ser mastigado e disputado
fico espalhado no chão da cozinha
caricaturado de cadáver

O dia ainda cantarolando
suas vozes de sábado...

As baratas marcando o piso
com suas pernas atômicas
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indestrutíveis em sua pequenez
me levando,  me transportando
para fora do sábado sóbrio e sombrio
entre os buracos das paredes amareladas da vida escura

O dia ainda não parece estar feliz
eu (parte de mim,  parte das baratas)
vou esquecendo a existência do sábado
e me perdendo no escuro musgo 
das vísceras da casa
da mortalha da vida
rindo à toa e fingindo vontade de voltar. 
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O enigma do sono I

De repente, quando você dorme no ASFALTO
um esporro,  um espasmo,  uma convulsão
e todas as pessoas passam rindo
xingando,  humilhando
fingindo ser melhores

Você se cansa
procura no bolso a pequena garrafa
cheia das verdades que ninguém vê
toma,  cospe,  manda todos pro inferno
depois levanta, cambaleante.
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O enigma do amor I

Eu sabia que ia me ligar hoje
eu sabia que ele lhe daria porrada ontem
sabia que a saudade apertaria
que quando você estivesse na minha frente 
você só perguntaria: você me ama?

Eu sabia que você PERGUNTARIA 
sobre minha mulher e meu filho
que gostaria de ser ouvida
mesmo que aos gritos e berros
gemidos e dores ao meu ouvido.

Mas o silêncio
o silêncio é a melhor resposta
então há uma troca de olhares rápida
depois gritos e berros 
a hora que não se pode perder
o ônibus que não se pode perder
e a vida, a SANTA VIDA NOSSA
de cada dia...
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