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atrás da porta

um dia
você vai entrar por aquela porta
e dizer que ainda pensa
no velho quadro azul

um dia
você vai entrar por aquela porta
e não vai perguntar como eu estou

um dia
você vai bater na porta
antes de entrar

um dia
você vai silenciar
antes de entrar

um dia
eu vou tomar café da manhã
antes de pensar
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vou corar em você
sem pestanejar
vou esquecer de te olhar
e de chorar

um dia
eu vou bagunçar
a nossa sala de estar
você vai correr
cair
e levantar
e eu estarei plena de mim
prometendo não me cansar

um dia
eu vou pedir pra você ir
você vai dizer que já foi
e eu vou acreditar
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a espera

o fim da vida chega
pra mim
pra ti
pra ela

para algumas pessoas
o fim chega antes do fim
e quando é assim
a espera não tem fim
pra mim
pra ti
pra ela

remediar o fim
sempre foi uma opção válida

ainda que a invalidez reine em nossos lares desvairados
e que o sol se negue a entrar
pela janela da sala
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mesmo assim
há quem queira
remediar o fim

e há aqueles que ousam
recusar remédios e medicinas putrefatas
e sua ousadia
é confundida com covardia
seu tédio
é confundido com medo
sua boca morta é confundida com suspiro de vida
mas eles sabem de si

e há aqueles
enfim
que ao lidar com o fim dos outros
encontram o seu próprio fim
adoecem

morrem antes do fim.
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violência subliminar

a galeria é a rua
é minha
é tua

a contradição está nua
ao pé do morro
do gozo
de ser rua

estou descalça de mim
nesta cidade
azul de Si
e de tantos Dós
que já não escuto
mais

quero com urgência
as seis notas sem Dó
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porque não tenho mais
Dó

eu tenho
Sol
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A cidade

I

A cidade choca
da janela do avião que parte
e me parte em dois

A cidade chora
em gotas de chumbo
por vezes mecânica
e azul

A cidade lança
olhares
flechas
prumos

A cidade avança
pensando novos rumos
pra mim e pra ti
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