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RASPADINHA

Atriz pornô raspa pelos púbicos na privada.
Atriz publica pelos púbicos.
A vida privada da atriz, pornô pública.
Tornou-se a atriz, ela mesma, apelo pudico.
Tudo isso em Cuba.
Público.
Pudico.
Púbicos.
Atriz tornou privada sua nudez.
 



22

TARDISCANDO

– Você veio pra pescaria, Gabriel, mas não trouxe 
os tarecos devidos. Não trouxe os apetrechos necessários. 
Onde já se viu isso? Tem cabimento? Que raio de pesca-
dor de meia-tigela você é? “Quéde” as varas de pescar, as 
minhocas, as iscas, os anzóis?

– Mas, tio, eu vim mesmo foi pescar o fim da tar-
dinha... um chinelo de nuvem-lesma, uma fronha de ho-
rizonte-laranja, uma janela de passarinho verde, e, claro, 
umas minhocas na cabeça para bolar letras de baladas ro-
mânticas, ou poemas pra lá de libertários...
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OLHOS NOS OLHOS
 
– Lindos seus olhos. Se eu ficasse preso num eleva-

dor, eu me casaria com você!
– Se eu ficasse preso num elevador com você, eu 

furaria seus olhos.
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AQUELA LÁ

Aquela lá é igualzinha à mulher do Perón.
Pode ter filhos, mas não quer. Por isso, então, Evita.
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ALUMBRAMENTO

Na casa do Pai há muitas moradas

Da Bíblia

 
– Por que acabou a luz no circo todo, e, ainda assim, 

a plateia continuou aplaudindo demoradamente, de pé e 
em delírio?

– É porque o anão da jaula do tigre de bengala era 
sensitivo, e de uma hora para outra se clarificou no breu 
entre as grades, e começou a profetizar em línguas estra-
nhas, e depois deu de cantar salmos tupi-davídicos com a 
voz de Ella Fitzgerald.

 



26

HOMEM POESIA
 
O poeta maldito foi encontrado quase morto, 

amarrado a uma árvore de beira de trilha de estradinha 
perdida.

Cortaram as cordas, levaram o que era cabeça, 
tronco e membros ao pronto-socorro, mas o poeta não 
foi salvo pelos cotovelos. Não descobriram nada do que 
tinha havido e nem acertaram nas providências tardias.

O poeta era a árvore.
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BEBENDO

Passou noites e madrugadas bebendo e escrevendo.
Finalmente, quando foi dormir, já era cirrose.
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