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1 Conto do Perdão

2 Tempo suspenso

Eu queria poder saber
Se você me dá o prazer
De sentar-se ao meu lado
Neste pôr de sol dourado
E perceber que o agora já se deu

O poente está tão lindo
Que eu me peguei sorrindo
Mas de repente veio a dor
De não conseguir por
Tal beleza a tinta ou fato

Eu queria o paladar
De um dia poder guardar
Este pôr do sol
Para quando estiver só
Mas lembrei que o sol é seu

Acontece nesse momento
E nem mesmo o meu pensamento
Esboça algum gesto
Nem um nada manifesto
Ou ainda menos ato

Eu queria só dizer
Que enquanto estive aqui
Nada disso fez sentido
Mas nem precisava

Na pressa de viver
Se chorei eu existi
O que contou havia sido
O que você me dava

O tempo vai depressa
A luz vai sempre embora
Mas eu vou com você
Se sai, eu saio
Enquanto haja um raio
Uma vela ou seu sorriso
Eu me sinto iluminado

Senta do meu lado
Enquanto a estrela passa
Enquanto o sol dissolve
Enquanto a sombra muda
Enquanto a nuvem guarda
O que puder de choro
Pra chorar em outro mato

Eu tinha um pôr do sol que relaxa
E eu quis por o sol numa caixa
Aí um dia você baixa
E no tempo reencaixa
E depois me diz o que que acha

Eu tinha um pôr do sol que relaxa
E eu quis por o sol numa caixa
Daí um dia você baixa
E no tempo reencaixa
E depois me diz o que que acha

3 Saque Ao Museu
Se a verdade é mesmo nua
E a mentira alegoria,
A arte veste tons de pele,
De matéria fina e fria

Nos museus de todo lugar
Chegam turistas a Van Gogh
Mas os fauvistas avant-garde
Valem menos do que pó

E a fita tipo óculos
É o infinito para a Lygia,
Já que levaram quatro séculos
Para por bigode em Monalisa

Estão olhando para a foto
De tudo o que passou
É como o renascimento
Na gruta de Lascaux

O Mondrian foge da tela
Jesus Soto também viu
A Broadway da Venezuela
Com a Gego por um fio

E Duchamp no urinol
Perguntou o que o Goeldi faz
Quando virou-se para o sol
Deixando as sombras para trás

Monet está desempregado
Impressionado com o mundo
Ele olha para o prado
Como um míope vagabundo

Rembrandt fez autorretrato
E se desenha desenhando
A imortalidade é mesmo um fato
Para um pequeno bando

Parti a testa na beirada
De uma moldura expressionista
E, com a cabeça liberada,
Tudo era neoconcretista

Como quem chora o fracasso,
Meus olhos sangram Dali
Estou na frente de Picasso
E é como não estar ali

Se os insultos são pra calar
Pollock fala mas não diz
Que nem o Munch e o Basquiat
Gritavam mudos a Matisse

A cor de Paul Klee, um dia,
A Madi jogava fora
O Oiticica deixou virar mania
Ele a vestiu e a levou embora

E eu, que nunca serei,
Fadado ao esquecimento,
Aguardo conhecer o rei
Que fez da arte um passatempo

E eu, que nunca serei,
Fadado ao esquecimento,
Aguardo conhecer o rei
Que fez da arte um passatempo

E eu, que nunca serei,
Fadado ao esquecimento,
Aguardo conhecer o rei
Que fez da arte um passatempo
Falei pro Cildo Meireles:
“O tempo é do pensamento”
E ele disse: “Filho, não ouça
o que vem deles, Pra mim só
existe o tempo”

4 Som Sem Marca
A sua vasta alma
Tipo mata virgem
Onde adentro a calma
Que os seus negros fingem

Na quieta biblioteca
Se cala o meu espírito
Como toda História asteca
Destrói todo e qualquer mito

É o desconhecido
É o maior descaso
Que ao ritmo do ido
Me revela cada passo

A grandeza da estante
Cega a pele tátea
Tipo olhando num instante
A distante Via Láctea

Quanto mais vou perto
Mais longe acabo
Mais e mais incerto
É o seu fato
É o meu ato

Quanto mais vou perto
Mais longe acabo
Mais e mais incerto
É o seu fato
É o meu ato

Cada gesto é um sonho
Que morre de viver
Como tudo que transponho
Enquanto teimo por você

Cada gesto é um sonho
Que morre de viver
Como tudo que transponho
Enquanto teimo por você

5 Um Dia Sem Sentir

6 Maquiado
A tinta descendo o pescoço
Conforme inunda o seu rosto
A chuva que cai do céu

Desbotou até o caroço
Já dá pra ver seu osso
Já caiu até seu braço

Revela-me um novo moço
Traça-me um novo esboço
Arranca da noiva o véu

Só que o que é seu é nosso
Fiz tudo o que posso
Para tropeçar seu mesmo passo

Enquanto derrete sua cara
Transparece toda sua tara
Em mudar o céu de cor

Não pode voltar ao passado
Quando andava errado
Enquanto tentava ser eu

Só que a água não para
E já não é muito clara
A pessoa que foi ou for

Só pode aceitar-se ao seu lado
E agradecer pelo fardo
De ter-se amigo seu

Será que amei
Será que amores tive
Quem fui ontem
Hoje em mim não vive

Será que amei
Será que amores tive
Quem fui ontem
Hoje em mim não vive

7 Quando O Tempo Do Crime Chegar
Marcado na rua do suicídio
Perto da hora da tempestade
Seu salto clica e coincide o
Pingo que cai e o corpo da tarde
Se a cidade corre perigo
Eu posso ser seu abrigo
Quando o tempo do crime chegar
No guarda chuva do manobrista
Ou na jaqueta do homem sem nome
O gelo do gesto ferve na vista
De quem vive de amor e passa fome
Mas seu corpo está protegido
Já posso virar um bandido
Quando o tempo do crime chegar
O trem perdeu mais um vagão
E todos morreram durante o sono
Faltava apenas uma estação
Tem vida que acaba antes do
outono
Que sorte terem vendido
Pra vir num dia florido
Quando o tempo do crime chegar

Tropeça na tampa da boca de lobo
Mas finge que apaga o cigarro no
chão molhado
Já arrastaram um corpo nesse
mesmo lodo
Já viram nós dois lado a lado
Se sou comprometido
No que estarei metido
Quando o tempo do crime chegar
Estava esperando você dizer sim
Em tempo de crime não há rejeição
Desculpa não ter mais homem
assim
Que não se nega em não mudar um
não
Vamos mudar então o que tem sido
Nós dois não mais escondidos
Quando o tempo do crime chegar

8 O Dia Acabou
Não chove há quatro anos, poeira
no retrovisor
Eu vou embora, desculpa meu amor
Quando eu arrancar a língua
Para alimentar seus olhos
O que quer que eu diga?
O sol ainda vai se pôr
mas o dia já acabou
Sim eu te amo,
sou eu que não me amo
Essa é só minha forma de ser
sempre profano
Minhas mãos cheias de sangue
Mas não é meu, é seu
Não se zangue
O sol ainda vai se pôr
mas o dia já acabou
O que eu vou comer quando for
ventar
Se o que me sustenta sempre foi
falta de ar?

Já faz quase um mês
Que só escuto o vento
Pela primeira vez
O sol ainda vai se pôr
mas o dia já acabou
Cachecol bem firme até enforcar
Faça-me ir, esse é o meu lar
A lua sobe lentamente
Mas nunca é tarde
Para acampar em um lugar decente
O sol ainda vai se pôr mas o dia já
acabou
Perguntei que horas são,
e você disse e “agora”
Eu disse e, errou irmã,
“agora” não é uma hora
Crie passados novos
Venda o relógio
Acaricie outros povos
O sol ainda vai se pôr
mas o dia já acabou

O lobo mau voltou,
voltou à velha caça
A mulher vestindo látex tirou a
sua mordaça
Quem prega o desapego
É um sofredor que
Implora por sossego
O sol ainda vai se pôr
mas o dia já acabou
A volta é com barro,
agora sempre chove
Dentro desse carro
nada me comove
Será que mudou o cabelo
Ou de país
Ou compartiu o seio?
O sol ainda vai se pôr
mas o dia já acabou
O sol ainda vai se pôr
mas o dia já acabou
O sol ainda vai se pôr
mas o dia já acabou

9 Para Ver O Mar
Para ver o mar de perto
Para sentir a brisa morna
E friccionar pele com pele
Enquanto lava o sol entorna

Andar no deserto pela noite
É amanhecer o inverno n’alma
Para quem segura neve forte
Quente mesmo é abrir a palma

Que desabem as geleiras
E que de cada fenda
O amor faça uma beira
De mar

Abrir a janela fria
Para esquentar sua pele nua
E se o eclipse mudar o dia
Que seja o sol aquecendo a lua

Para ansiar o após a chuva
Para abraçar fraterno colo
E ofegar dentro da luva
Conforme o salto afaga o solo

Que desabem as geleiras
E que de cada fenda
O amor faça uma beira
De mar

Que desabem as geleiras
E que de cada fenda
O amor faça uma beira
De mar

Que desabem as geleiras
E que de cada fenda
O amor faça uma beira
Para ver o mar
Para ver o mar

10 Beleza Roubada
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