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URBANICÔMIO

Criticamos,
e somos iguais
aos que criticamos

Condenamos,
e somos iguais
aos que condenamos

Em nossa loucura
há um lapso,
uma relação desacertada

E a cidade anda,
escreve torto,
em ruas tortas

À noite, os ônibus voam,
encontram espaço
entre o amarelo e o vermelho

E as luzes distantes iluminam o asfalto
por onde desliza 
o Opala amarelo de rodas largas
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De longe, as luzes enganam,
clareiam a pista,
escurecem o canteiro

A nossa loucura 
não é contemplar a cidade,
é tentar entendê-la.
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O MENINO E A PEDRA

Noite,
quase muito tarde

O escuro
à margem das luzes
e das pistas
esconde o menino

Um menino
sem sapatos,
camisa rasgada,
sonhos rasgados,
fome na boca

Há tantas luzes
e tão pouca luz
na vida do menino

E o menino encontra
a Pedra

Encontra a Pedra
no caminho,
no seu longo caminho
rumo a lugar nenhum 
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O menino não tem amigos
não tem família,
não tem comida,
nem a si mesmo

Agora o menino tem uma Pedra

E como a Pedra,
o menino se lança
e corre atrás da vida,
pega carona com o vento frio
e tropeça descuidado
na imensidão do meio-fio

O menino não desiste
e agora tem uma Pedra,
tão grande, tão pequena,
ocupando espaço
em seus trapos malcuidados,
escondida em sua revolta

O menino está sorrindo,
pedindo um trocado suado,
sustentador de sua miséria,
mas o soldo lhe é negado
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O menino, desesperado,
espera o próximo ônibus
e carrega consigo,
além da Pedra,
a esperança de um trocado

Mas o menino, coitado,
troca a sua esperança
por nuvens negras de revolta
diante do balançar negativo das cabeças
dos ilustres passageiros

E o menino lembra da Pedra
e vê os vidros do ônibus
não pensa: lança a Pedra
como se estivesse se jogando
contra a vida,
contra a sobrevida

O menino corre,
tenso, inaugura um breve sorriso
e os estilhaços do vidro
lembram-lhe os seus dias:
estilhaçados, corrompidos
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E os passageiros
maldizem o menino,
criticam o governo
e dão pressa ao motorista

O ônibus some na claridade

O menino não tem mais a Pedra,
não tem mais a pena dos passageiros,
não tem mais nada

O menino perdeu a Pedra,
perdeu sua companheira,
sua cúmplice, 
sua defesa

O menino chora
e suas lágrimas
parecem estilhaços
de vidros, de sonhos,
de ilusões

O menino está sozinho
e sente falta da Pedra,
da amiga calada
que nunca lhe negou ajuda,
sente falta
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do pedaço de concreto
que soube, como ninguém mais,
satisfazer um desejo seu

O menino está sozinho
e vai continuar sozinho.
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