
Coletânea I 

  



Religare 

Sagraram um congá na esquina, 

Rogando pela alma de Zeferina, 

E mesmo com medo da destruição, 

Sabiam que os guias não deixariam impune tal agressão. 

 

Católicos usam terço, 

Candomblé, delogum, 

Não deveriam todos então, 

Se unir pelo bem comum? 

 

Toda religião prega o amor, 

Seja ele de qual tipo for, 

Então por que essa divisão, 

Entre as que são do bem ou não? 

 

A umbanda prega a caridade, 

Cristianismo, fraternidade, 

Budismo, simplicidade, 

E o islã, honestidade. 

 

Se são todas boas coisas, 

Há necessidade de brigar? 

Por que não seguirmos a filosofia básica: 

Que sempre é nos amar? 

  



Carta à Família 

Pais, pais, pais, 

Pais deveriam ser um cais, 

Porto seguro na confusão, 

Por que então tão confusos são? 

 

Liberdade, 

Não é questão de caridade, 

É o respeito à decisão, 

Seja ela boa ou não. 

 

Não deveriam os filhos aprenderem com o erro? 

Como se os pais o sufocam como em um enterro? 

Deixe o filho quebrar a cara, 

Talvez assim ele sente e para. 

 

Para de se achar intocável, 

Ó grande deus reverenciável, 

Por favor deixe de ser insuportável, 

Pois tu não é nada além de intragável. 

 

Filho, respeite sua mãe e pai, 

Isso é uma coisa que veio, mas vai, 

E antes que se dê conta, 

A cova deles já estará pronta. 

  



Monóxido 

Carlos mentiu, 

Tão mal se sentiu, 

Pelo olhar ao seu ato, 

Que cometeu um assassinato. 

 

Assassino de si, 

Mas contra todos, 

Somente em seu corpo, 

Mas na mente dos outros. 

 

Sem muito pensar, 

Pôs-se a praticar, 

Sozinho no quarto, 

Começou o ato. 

 

Fechou janela e porta, 

Seu último pensamento foi em seu cão, Carlota. 

Estaria bem a sua bolota? 

Não, deixa para lá, foque no agora. 

 

Carlos foi internado, 

Todas as tentativas de reanimar haviam falhado, 

Mais uma vida foi perdida, 

Dessa vez por um feio olhado. 

  



Guerra à Si 

Mariana ao seu cabelo odiava, 

À sua mãe culpava, 

"Genética ruim", 

Aos berros gritava.  

 

"Ruim", 

Todos falavam que isso seu cabelo era, 

Repetiram tanto que a convencera, 

Eles estavam certos. 

 

"Duro, pixaim, bombril", 

Falaram até que sua auto-estima inexistiu, 

Então ela seu cabelo alisou, 

Olhou, gostou e assim ficou. 

 

Anos se passaram, 

De tanta química seus fios quebraram, 

Pobre Mariana, 

Seus cabelos cortaram. 

 

Mariana deixou seu cabelo crescer, 

E sem se desmerecer, 

Mandou a sociedade se fuder, 

Feliz e cacheada agora iria ser. 

  



Para Você 

Eu sei que deve me odiar, 

Logo você, 

Que um dia disse me amar, 

Amor fraco você tem, 

Amor fraco que me mantém refém.  

 

Apareci no momento errado, 

Talvez agora fosse ainda seu namorado, 

Decisões sob pressão, 

Infelizmente sempre segui meu coração. 

 

Queria poder desistir, 

Sabe, não mais insistir, 

Nesse falho amor, 

Que só nos trouxe a dor. 

 

Tantas coisas para dar errado, 

Você nasceu mesmo para ser meu namorado? 

Você diz que sim, 

Sua mãe diz que não, 

Quem devo ouvir? 

Quem está realmente são? 

 

Ouvi sua mãe e todo o resto, 

Meu próprio espelho diz que não presto, 

Fiquei com tanto medo da alheia opinião, 

Que esqueci de ficar mentalmente são. 

 

Pronto, agora pode ser livre, amor, 

Mesmo que isso signifique a minha dor, 

Particularmente prefiro morrer, 

A ter que te ver sofrer. 

 

Por isso te deixei, 

Os julgamentos a ti seriam demais, 

Tal ideia não suportei, 

Por isso decidi, "partirei". 

 

Problemas de auto-estima, eu sei, 

Mas já que não me curei, 

Ficar longe é melhor, 

Ouvir risadas seria muito pior. 

  



Amor 

"Confusão", 

Falou a mente dos pais de João, 

"Deus não aceita isso não", 

Disseram quando falou sua opção.  

 

Opção não, 

Orientação, 

Afinal, escolheria João, 

Ser o oposto de machão? 

 

João todo dia era bombardeado, 

E mesmo que por Carlos, seu namorado, 

Fosse totalmente amado, 

O machucava todo dia ser xingado.  

 

"Viado", 

Disseram enquanto era espancado, 

Em pleno metrô, o olharam assustado, 

Mas o deixaram ser maltratado.  

 

Quando o crime foi denunciar, 

Seu corpo roxo não foi suficiente para provar, 

Era só mais uma bicha a se vitimizar, 

"Volte para casa e pare de reclamar". 

 

João para casa voltou, 

E Carlos se assustou, 

"Vou te vingar, amor", 

E ao metrô foi. 

 

Mas Carlos não o vingou, 

A última coisa que viu foi o rosto de seu agressor, 

O mesmo que agredira João, 

Seu amor. 

 

E mesmo com sangue na mão, 

O assassino saiu salvo e são, 

Eram dois viados, 

Ninguém havia de fato se importado.  

  



Braga 

Rafael, 

Primeiro da família à universidade entrar, 

Todos lhe disseram "não é o seu lugar", 

Deveria trabalhar, 

Para os irmãos sustentar. 

 

Rafa era bolsista, 

Na federal não entrou como cotista, 

Mas se orgulhava do seu lugar, 

Tinha de estudar para seu futuro mudar. 

 

Mas um policial qualquer, 

Isso não achava, 

Rafael era preto, favelado, 

Certamente a erva dixavava.  

 

Então o policial o parou, 

Nada com ele encontrou, 

Mas com essa cara de bandido? 

Impossível, as drogas deve ter escondido, 

Então as provas plantou. 

 

Rafael, cara de bandido, 

Que deveria estudar, 

Teve seu destino interrompido, 

Pois preso tinha de estar. 

  



Perda 

A lágrima correu o rosto de José, 

Assim que se pôs de pé, 

Se esvaiu sua fé, 

Deixando-o só na Sé.  

 

Em sua frente ele viu, 

Quando seu amor partiu, 

O deixando febril, 

Mas anestesiado.  

 

"Não, é demais", decidiu, 

Segurou os braços da garota de olhos anil, 

E com toda sua força pediu, 

"Não me deixe". 

 

E mesmo com sua prece, 

O destino se cumpriu, 

José então desistiu, 

E à sua amada se uniu. 

  



(Ele) Ela, Helena 

Helena foi morta. 

Mas e daí? 

Era travesti, 

Quem se importa? 

 

Helena à família não tinha, 

Para viver se prostituía, 

Mas era isso ou de fome morria. 

 

Em um beco qualquer, 

Violada, rasgada, 

Espancada, estuprada, 

Helena foi só mais uma trans que teve a vida roubada. 

 

Helena, 

Que aos 15 anos de casa saiu, 

Na rua caiu, 

Virou estatística. 

 

Helena foi morta. 

Mas e daí? 

Era travesti, 

Quem se importa? 

  



Carta de um Preto 

Por vezes em dicionário, 

Já li significados para negro que vão além do imaginário, 

Sujo, fúnebre, sem luz. 

Mas a que mais me chamou atenção foi perigoso. 

 

Eu, perigoso? 

Minha avó, tirada de sua terra, 

Impedida de sua crença, 

Escravizada, estuprada, 

Sofreu quieta, "Calada!" 

Pois bicho era. 

 

Eu, perigoso? 

Minha mãe, apesar de ser livre, 

Escrava continuou a ser. 

Que outra opção teria? 

De fome morrer? 

Coitada da minha mãe, 

Continuou a sofrer. 

 

Eu nasci livre, 

Em um mundo onde me olham torto pela minha cor. 

Eu nasci livre, 

Em um mundo onde não consigo emprego pela minha cor. 

Eu nasci livre, 

Em um mundo onde a polícia me para pela minha cor. 

Eu nasci livre. 

Eu nasci livre? 

 

Então, caro irmão branco, 

Antes de dizer que é vitimismo, 

Por que não para e pensa um pouco sobre seu racismo? 

Até porque, caro irmão, 

No final, o sangue que corre em nossas veias tem cor igual. 

 

Podem até me chamar de agressivo, 

Mas depois de 5 séculos vendo meu povo sofrendo, 

Devo mesmo ser compreensivo 

Com um branco de que vem me dizer que sofre racismo? 

 

"Me chamaram de leite azedo" 

E meu povo que desde 1525 sofre sem levantar um dedo? 

Não, não, caro irmão, 

Você pode até sofrer opressão, 

Mas não por uma racial questão. 

 

Não existe racismo reverso,  



E isso não é vitimismo, 

Nem exclusivismo,  

É historicismo. 

 

Agora vou ir pois tá tarde, 

E amanhã vou cedo na cidade, 

Só para entregar currículo, 

E olharem meu cabelo e falar, 

"Desculpa, não faz o perfil, amigo". 

E sem ao menos lerem, jogar no lixo. 

 

E antes de ir, deixo um adendo, irmão 

Diante das formas de opressão, 

Tal qual Malcolm e os Panteras, 

É preferível ser agressivo a ser passivo, 

Pois de retrocesso em retrocesso, voltamos à escravidão.  

 

Ah, um último pensamento, 

Meu intuito nunca será ser violento, 

Somente com educação, 

Sem baixo calão, 

Educar a população, 

Mesmo que com alteração, 

Pois sabemos que todos somos preconceituosos, 

Mas cabe a nós a desconstrução. 

 

Ninguém nasce desconstruído, 

De pouquinho em pouquinho, 

Cada pensamento opressor é destruído, 

Mas sempre sobre um restinho, 

Que faz uma bagunça enorme. 

 

5 séculos se passaram,  

Muitas coisas mudaram,  

Mas o racismo, como uma praga,  

Não desaparece.  

E mesmo que com uma prece,  

Você implore "Por favor, Senhor, tira de mim",  

Nada Ele poderá fazer,  

Pois não depende d'Ele, sim de você.  

 

Estude, se informe,  

Tu tem à disposição,  

Na palma da sua mão,  

Uma biblioteca enorme. 

 

Por que não tirar 5 minutos, 

Parar e pensar, 



Em que posso mudar? 

Que merda amanhã posso não falar? 

Como posso melhorar? 

Qual negro amanhã eu não vou irritar? 

 

Não é irritante, 

Desculpa, caro irmão, 

Mas é massante, 

Mais de um século se passou desde a abolição, 

E eu ainda preciso explicar, 

O porquê de ser tão ofensivo falar, 

Que existe racismo contra ti, branco. 

 

Explica-se 1, 2, 3 vezes, 

Mas do que adianta explicar, 

Para quem não quer escutar, 

Só quer falar, 

Sem ao menos base ter? 

 

Por isso, irmão branco, 

Desculpa se às vezes me altero, 

Mas depois de tanto pacientemente explicar, 

A gente começa a cansar, 

De tanto lero-lero. 

  



Coexistência 

Quantas formas de amor podem coexistir? 

Seria tão mais fácil se Marcus pudesse desistir, 

Pular fora, sair da escola, 

Mais fácil seria, para a dor ir embora. 

 

Tão perto, 

Tão distante, 

Lhe ver todo dia não é o bastante, 

Chega a ser torturante. 

 

Ele precisava tocar, abraçar, 

Beijar, amar. 

Amar mais e ser amado, 

Marcus precisava ser em um abraço sufocado.  

 

Mas então Marcus lembrou, 

Ele mesmo o rejeitou, 

Não só uma, mas duas vezes, 

E isso o fez chorar por meses. 

 

Marcus, escolha não tinha, 

Fazia o que na cabeça vinha: 

"Não o merece, você é feio", 

Terminar foi então, o melhor meio. 

 

E apesar de que agora sofria, 

Marcus feliz estava, 

Pois seu amor sorria, 

Mesmo sem sua companhia.  

  



Girassol 

O girassol, 

Gira com o sol, 

Se meu mundo gira em torno de você, 

Você é meu farol? 

 

Te olhar me faz pensar, 

No amor que tive que largar, 

Me pergunto quando você parou de me amar, 

Foi quando tive de te deixar? 

 

Oh, mas meu amor, 

Você não imagina a dor, 

Que fazer isso causou, 

Em mim mais que em você. 

 

Desculpa amor, 

Se tentei te proteger, 

Sei que devo te esquecer, 

Outra você já deve ter. 

 

Insegurança me travou, 

E no momento em que você se foi, 

Parte de mim morreu, 

Meu farol virou um breu. 

 

Tentei fazer você voltar, 

E mesmo sabendo que não dá, 

Não tive medo da rejeição, 

Sei que não vou mais ter sua mão.  

Não mais, 

Jamais. 

 

Ou não. 

Talvez um dia, amor, 

Possa perdoar a dor, 

Que a minha psique lhe causou. 

 

Sabe, esquecer o passado, 

Quem sabe voltar a ser meu namorado, 

Voltar a me amar, 

Me tirar da mesa do bar.  

 

Fazer tudo normal ficar, 

Isso se me perdoar.  

Me perdoa, 

Por mais que isso doa. 

 



Eu sei que você me ama, 

Me disse isso na minha cama, 

Mas se não amar, 

Ainda assim quem sabe possa me perdoar. 

  



Eu Preciso 

Eu preciso. 

Mas como? 

Me resta... 

Será?! 

 

Eu preciso 

Falar, conversar, sentar, desabafar 

Mas como? 

Como farei se não consigo me expressar? 

 

Me resta então 

Deitar, chorar, gritar 

Mas será? 

Será que algo vai solucionar? 

 

Eu preciso 

Sair, curtir e rir 

Mas como? 

Como farei se não consigo sentir? 

 

Me resta então  

Cair, sumir desistir 

Mas será? 

Será que isso faz-me voltar a rir? 

  



Sofia 

Filosofia, 

O pensamento que rodopia, 

Dentro da própria mente, 

É o pensamento que não se sente. 

 

O sentires está aqui, 

Mas de demasia dor já está por ir, 

Intencionado a chegar ao céu, 

Ainda que por meio do féu. 

 

A dor passou, 

Estou aqui, 

Está tudo bem, 

Já pode ir, 

E leve as flores também. 

  



Sangue 

Olhando para o teto do quarto, 

Pensando no parto, 

Que nunca aconteceu, 

Ela não entendera porque o concebeu. 

 

O ranger do pneu faz acordá-la, 

Do breu a qual se afogara, 

Antes de se apaixonar pelo Tabajara, 

Seu grande amor. 

 

Dentro do avião sangrou, 

Dizendo que menstruou, 

Quando na verdade tirou, 

Aquilo que não a pertencia. 

 

Acorda, a vida está aí, 

O tempo passa sem você rir, 

Então levanta, vamos ali, 

Fazer o que já fez aqui. 

  



Bilhete 

O espelho é meu inimigo, 

E até mesmo meu amigo, 

Me diz que sou feio, 

Logo, não estou em devaneio. 

 

Eu sei ter senso, 

Por isso mesmo que penso: 

Quem vai me querer? 

Então para que me manter são e salvo, 

Se eu sou um simples papalvo? 

  



Para aquele que nunca existiu 

Pega minha coxa, 

Beija minha boca, 

Esquece a pressa lá fora, 

Faz a calma ir embora. 

 

Tanto faz ir ou vir, 

Se você está aqui, 

Tudo fica melhor, 

Meu coração deixa de ser só.  

 

Então faz-me esquecer, 

Esquecer que sou trouxa, 

Trouxa por te amar, 

Trouxa por me apaixonar. 

  



Tsurumi 

Lâmina, faca, carvão, 

Altura, cinto, minha mão, 

Toda minha vida foi em vão, 

Por que continuar então? 

 

Sem amor, 

Muita dor, 

Ver o espelho, 

Lembra-me o que odeio. 

 

Então para quê continuar? 

Por que não parar? 

Não seria melhor interromper, 

Se eu não quero mais viver? 

 

Esse pensamento me corrói, 

Pensar no amanhã ainda me dói, 

Então para quê seguir em frente, 

Se não existe mais a gente? 

 

Não tem eu e você, 

Sem motivos para viver, 

Sem motivos para sorrir, 

Todos motivos para morrer. 

  



Eu (não) gosto de você, amor 

Eu gosto de você, amor, 

Não tanto quanto gostava antes, 

Mas ainda gosto. 

Eu gosto de você? 

 

Eu gosto de você, 

Você me ensinou a amar, 

Me ensinou a dançar, 

Me ensinou a chorar. 

 

Eu gosto de você, 

Você me mostrou o que é amor, 

Mas também me apresentou a dor, 

E mesmo com todo ardor, 

Ensinou meu rosto o que é rubor. 

 

Eu gosto de você, amor, 

Pois você é você. 

  



Quando Partiu 

Um fio de cabelo no ar, 

Me faz pensar, 

Quando você voltar, 

Ainda estarei a te esperar? 

 

Lembra quando vimos estrelas juntos? 

Unidos por um amor profundo, 

Até que você se foi, 

Me deixando perdido, sem rumo. 

 

A grama do parque lembra, 

Quando giramos na terra lamacenta, 

Só para te ver sorrir, 

Para em seguida você partir. 

 

Você me fez flutuar, 

Para no fim em lágrimas me afundar, 

Ao te ver partir, 

Pensei em desistir. 

 

Mas a esperança me fez resistir, 

E aqui estou, amor, 

Não tão forte, 

Mas superando a dor. 

 

Analisando o estrago que causou, 

É, amor, 

Ao seu lado meu mundo tinha cor, 

E apesar de atenuar a dor, 

Te superar não me faz melhorar. 



Meu Bem 

Hoje lembrei que te perdi, 

Ou você que me perdeu? 

Já esqueceu que eu sou seu? 

Mas bem, e daí? 

 

Tenho que viver, 

Seguir em frente sem você, 

Esquecer que existiu, 

Apagar a memória que você partiu. 

 

Tenho tanto para falar, 

Só com palavras não sei expressar, 

Todo amor que senti, 

Toda a dor ao te ver ir. 

 

Tão longe a gente chegou, 

Mas aí tu me deixou, 

Mas, bem, e daí? 

Em frente tenho que seguir. 

  



Praia 

O tempo passa devagar ao seu lado, 

Talvez seja meu foco desviado, 

Sua beleza de se encantar, 

Talvez até mesmo de se assustar. 

 

Desculpa não parar de olhar, 

É só que sabe, sei lá, 

É meio estranho te amar, 

Parece um imã a me magnetizar. 

 

Passando protetor solar, 

Começo a ficar com medo, não vá! 

E se você se afogar? 

Nunca iria me perdoar. 

 

Mas você é grande e forte, 

Como um cachorro de grande porte? 

Não creio na minha sorte, 

A te abandonar preferiria a morte. 

 

Obrigado. 

Por sabe, ficar ao meu lado, 

Sem se importar, 

Com o que vão falar. 

 

Eu te amo demais, 

Só teu amor me satisfaz, 

Poderia viver com ele e nada mais, 

E seria feliz, 

Como um perdiz, 

Que está em liberdade. 

Sei que estamos na flor da idade, 

Mas vamos então aproveitar com intensidade, 

Tudo que temos que fazer para atingir a felicidade. 

  



Pós-Escola 

Formas pretas, cinzas, roxas, 

Apertando as minhas coxas, 

Me faz ser seu, 

Me tira desse breu. 

 

Tira minha calça, 

Suspende a minha alça, 

Então me abraça, 

E toca minha alma. 

 

Entre uma tragada e outra, 

Te olho de relance, 

Sei que sou só um lance, 

Mas e se quisesse algo mais? 

 

Talvez seja desespero, 

Mas é que seu cheiro, 

Fácil reconhecer, 

Impossível esquecer. 

 

Minha pantalona no chão, 

Você me tem em sua mão, 

E agora? 

Chegou a hora. 

 

Você, sem coragem, 

Eu, sem bagagem, 

Olhamos nervosos, 

Rimos sem remorso.  

 

É isso que dá, 

Depois da escola, 

Dois adolescentes loucos cheirarem cola, 

E quererem amar. 

  



Coletânea II 

  



Suficiência 

Bom para ser seu amigo, 

Não para seu namorado, 

Por que você me iludiu? 

Por que não estou ao seu lado? 

 

Você nunca disse que me amava, 

Era disso que eu precisava, 

De um singelo amor, 

E não de uma forte dor. 

 

Você me iludiu, 

Me tratou feito lixo, 

E eu, boneco obnóxio, 

Cai no seu papo nóxio. 

  



A Love Story 

I will never be loved, 

I will ever be crushed, 

I only will have, 

A heart broked. 

 

I want a love, 

I want a story, 

I want something, 

And I have nothing. 

  



Sadness 

Yes, dude, 

I'm very sad, 

But when I lie in my bed, 

Every problems evaporate, 

Like a Gatorade, 

In the athletes hands. 

  



Preso à Ti 

Será que preso estou? 

Nunca daqui sair, 

Meu pior pesadelo, 

É não conseguir ir. 

 

Uma benção, uma maldição, 

Estou preso à esta terra abençoada pela sua mão, 

Método de escape: a morte. 

Como irei sem fazer ao menos um corte? 

 

Tenho medo, 

Não estou bem, 

Me ajude então, 

E fique aqui também. 

 

Não me amas, 

Não me queres, 

Então por que insiste, 

Vá e fique com suas mulheres. 

  



Partida 

tu me deixou, 

assim, aqui, 

foi sem pensar, 

em como ia sentir. 

 

eu chorei, 

esbravejei, 

esperneei. 

 

mas você, 

egoísta, 

deixou me de luto, 

paguei a dor à vista. 

 

estranheza e descrença, 

isso é o que sinto, 

isso é que todo mundo pensa, 

você foi, 

eu fiquei. 

 

eu fiquei, 

chorei, 

não aceitei. 

 

a sua morte parece um filme, 

daqueles de terror, 

que causam horror, 

mas eu sou um dos personagens.  

 

o processo me deu, 

o processo me tirou, 

ele te levou, 

te fez descansar. 

  



Sua Hora 

Como foi capaz? 

Como conseguiu? 

Deixar de brilhar, 

Me fazer chorar? 

Sem ao menos me encostar? 

 

Talvez eu tenha cedido, sim, 

Mas quando há amor tudo é concedido, 

Eu confiei, eu amei, 

Você foi, eu deixei. 

 

A 7 palmos está,  

Me deixando aqui, sem ver, 

Sem poder me conter, 

Sem apoio para se comover, 

Pela minha dor. 

 

Você foi, eu fiquei, 

Com dor no coração, 

Por que partiste, caro irmão? 

Por que não levaste à mim, canastrão? 

 

Tudo tem sua hora, 

Mas, ora, ora, 

Não era sua vez, 

Não podia me deixar aqui com esse xerez, 

Pensando em você todas as noites antes de dormir com meu pequinês,  

Eu te odeio por me fazer sentir tal acidez. 

  



Fragilidade Humana 

A vida é frágil,  

Se tu não for ágil,  

Ela o leva embora, 

Tu fica e chora, 

Por aqueles que foram. 

 

Tão cedo, jamais tarde, 

E sim, é necessário alarde, 

Você não deveria ir, 

Não deveria me deixar aqui. 

 

Sem resposta, 

Por favor, me encosta. 

Preciso do seu calor, 

Preciso do seu amor. 

 

Você deixou perguntas, 

Muitas, muitas, muitas, 

Que jamais serão respondidas, 

Não enquanto estivermos aqui. 

  



16 anos 

16 anos, 

Esse foi seu tempo aqui, 

Tempo de sorrir, 

Tempo que brilhou, 

Mas o céu o chamou, 

E você nos deixou. 

 

Quebrou nossos corações,  

Mexeu com nossas emoções,  

Nos fez chorar, 

Pedir para voltar, 

Mas você não veio, 

Deixando o vazio. 

 

Você foi, 

A dor ficou, 

Me massacrou, 

Terei que brigar com Deus, 

Pois ele te levou. 

  



Revanchismo 

Você pode me ajudar? 

Não sei pra que lado ir, 

Não sei de qual lado ficar, 

Não sei se é por aqui, por ali ou por lá. 

 

Você brinca com meu sentimento, 

Talvez minha mãe esteja certa, 

E você seja só uma perda de tempo, 

Uma pessoa que jamais será descoberta. 

 

Não pelos jornais ou pela mídia,  

Mas por mim, Lídia, 

Que jamais saberei quem você é, 

Ou ao menos o que você quer. 

 

Mas como poderia eu saber? 

Se nem você faz-se querer? 

Tudo é muito confuso, realmente, 

Você é a única que embaralha minha mente. 

 

Bem, então acabou, 

E se acabou, aproveito e já vou. 

Espero que você morra em breve, 

Para que enfim eu possa comemorar tomando champanhe na neve. 

  



Me Note 

Não finja que se importa, 

Que liga ou que nota, 

Todos sabemos, 

Sou mais um na sua frota. 

 

Você vai e vem, 

Vem e vai, 

Não liga para mim, 

E nem para o papai. 

 

Sabe que é para você, 

Mamãe querida, 

Que anda sumida, 

Negando amor. 

 

Você não me liga, 

Só segue a vida, 

Deixando à vista, 

Sua indiferença. 

  



Fio Solto 

Não raiva, 

Nem ódio, 

Mas algo ruim, 

Que está dentro de mim. 

 

Por mim, 

Pelos outros, 

Só sinto o desgosto, 

Pelo que nunca aconteceu. 

 

Não veio, nem foi, 

Ficou sem ficar, 

Amou sem amar, 

Deixou-me a pensar. 

 

Sou mesmo importante? 

Será que sou o bastante? 

Você parece não ligar, 

Parece não se importar. 

 

Talvez eu seja como um fio solto, 

Seria melhor se estivesse morto ou louco, 

Assim talvez me daria atenção, 

E pararia minha auto-destruição.  

 

Auto não tão automática, 

Pois tal qual na cinemática,  

Você me deu uma força, 

Que jamais esquecerei. 

  



Espelho 

Me olhei no espelho e chorei. 

Morri, senti, dancei. 

Essa imagem à qual espelhei, 

Essa imagem em que me inspirei. 

 

Ela não é real. 

Não tanto quanto eu, 

Pois ela vai e vem, vem e vai, 

Leva e traz, aquilo que já foi meu. 

 

Sim, eu senti. 

Sim, eu morri. 

Mas agora estou aqui, 

E, meu amor, 

Não queira me ver ir. 

 

Pois, se for, não volto, 

Não que me importe, 

Mas pense na sua sorte, 

De me ter, de me sentir. 

  



Viagem 

A estrada passa por mim rápido, 

O enjoo vêm como um raio, 

Sinto que vou... E desmaio, 

Oh, Deus, mais um garoto muito fraco. 

 

Fraco para a dor,  

Fraco para o amor, 

Esse mesmo garoto não consegue sentir um ardor, 

Que pau a pau ele já está sentindo o mesmo fulgor. 

 

Esse garoto, 

Luiz, né? 

Ele se apaixonou, 

E Deus abençoou,  

Ele não namorou. 

 

Já logo quis casar, 

Sem ao menos pensar, 

Pulando os passos para amar, 

Ele fez para brincar. 

  



Canção Que Jamais Cantar(ei) 

Com um movimento,  

Sua blusa está na minha mão.  

Outro movimento, 

Ela já está no chão.  

Ei, esquece a televisão, 

Agora é só a gente nesse mundão.  

 

Depois disso tudo aqui, 

Só quero esquecer, 

O quanto que me fez sofrer. 

Então vem me aquecer, 

Vem fortalecer, 

A nossa relação,  

Que já quebrou meu coração. 

  



Interior 

Fui para o interior, 

Em busca de um amor, 

O amor não encontrei, 

Encontrei você, à quem meu amor dei. 

 

E o que você fez? 

Pegou meu amor, incendiou, passou a vez, 

Sim, sim, eu entendi, 

Eu errei em me entregar como um bem-te-vi. 

 

Especialmente para você,  

Estranho roceiro, 

Que imaginei ser delicado como un confeiteiro, 

Mas não passou de um grosso marinheiro. 

 

Sim, me quebrou. 

Mas bem, aqui estou, 

Forte e fraco, inabalável, 

E ainda mais... Insaciável. 

  



Sozinho 

Frágil como uma flor, 

Esse era o seu amor, 

Você não entende a minha dor, 

Deixa escapar o meu calor. 

 

Tal calor, inesperado? 

Desculpa, estava despreparado. 

Você me trouxe um acalento, 

Só para me deixar ao relento. 

 

Triste, sozinho.  

Louco, sozinho. 

Infeliz, sozinho. 

Sozinho, sozinho. 

  



1956/2020 

Ó, meu amor, 

Imagino aquele maiô, 

Vestindo seu corpo aquecido de um rubor, 

Mesmo maiô sendo da época do meu avô.  

 

Sua sensualidade me prendeu, 

E você, amor meu, 

Fez-me sentir borboletas, 

Ainda que estivesse digerindo malaguetas. 

  



Estrofe Perdida 

Por ti, meu amor, 

Trabalha como um robô, 

Trabalhando sem parar, 

Sem tempo para descansar, 

Sempre em ti a pensar, 

Para sempre vou te amar. 

  



Um Grito de Socorro 

Elza me ensinou a ligar para o 180, 

Mas com André de Camargo Aranha solto, 

Devo mesmo confiar, 

Nessa tal "justiça de ferro"? 

 

A justiça falha comigo, 

A justiça falha com ela, 

A justiça falha com todas, 

Que silenciosamente pedem socorro. 

 

Por favor, excelentíssimo, 

Nem assassinos são tratados assim, 

Por ser mulher, então,  

Devo ter tal tratamento direcionado à mim? 

 

Tenho diariamente meus direitos violados, 

(Não) está tudo bem, 

Eu achei que eles já tinham sido cremados, 

Depois de serem estraçalhados, 

Com uma absolvição que nem base teve. 

 

Eu peço socorro, 

Mariana pede socorro, 

Geovana pede socorro, 

E ninguém ouve.  

 

Ou prefere não ouvir, 

Afinal, "Em briga de marido e mulher, 

Ninguém mete a colher", 

Mas deveria. 

 

Se não mete, deveria meter, 

Para que eu consiga sobreviver, 

Não depende tão só de mim, 

Mas também de você.  

 

Não se cale, denuncie, 

Faça escândalo, anuncie, 

Nós não podemos perder mais mulheres,  

Por conta de colheres, 

Que não foram metidas.  



Liberdade 

Tudo que me assusta, 

Também me liberta, 

E assim eu vou, muito esperta, 

Servindo de alerta, 

Aos desavisados. 

 

Quero fugir, 

Quero gritar, 

Quero sentir, 

Minha pele contra o ar. 

 

Quero deitar na relva, 

Sentir a grama no cabelo, 

Contar as nuvens disformes, 

Sair deste pesadelo. 

 

Mas enquanto isso não faço,  

Vejo à esta revista, 

Que somente está presa aqui, 

Por um único laço.  

 

Tal qual eu, 

Que só tenho laços me prendendo, 

No entanto se os solto, 

Vão dizer que estou enlouquecendo. 

 

Mas somos todos loucos, não? 

Digo, uns tantinho e outros um tantão, 

Mas todos temos um pouco de loucura, 

Aqui, ali, acolá. 

  



Espelho de Poeta 

Em um mundo que tivemos Andrade e de Assis, 

Eu não sou poeta, estou mais para... Como se diz? 

Ah, sim, Olavo de Carvalho,  

Não conseguimos conectar alho à bugalho. 

  



Filial da Família Branca I 

A família branca perfeita, 

Precisa de ajuda para não ser desfeita, 

É necessário fingir normalidade, 

Em nossa caótica sociedade. 

 

De aparências devem viver, 

Para poder sobreviver, 

Poder ter poder, 

Não se igualar aos desestruturados. 

 

Mas no fundo sabem que é isso que são, 

O reflexo da própria sociedade, 

Um filho que é alcoólatra sem ter maioridade, 

Um pai exprime aos quatro cantos sua promiscuidade, 

E uma mãe que vive por aí fingindo superioridade. 

 

Viver no escuro é normal, 

Amar a ignorância não é nada mal, 

Mais um dia nessa filial, 

Da Grande Família Branca. 

  



Círculo 

Cinco velas se acenderam, 

Naquele exato momento, 

Vermelho, amarelo, azul, verde e roxo, 

Uma para cada nascimento, 

 

Da vermelha veio o Fogo, 

Agitou os corações, 

E ainda que perca força. 

Jamais vai apagar, 

Pois o amor que ali reside, 

Para sempre irá queimar. 

 

Da amarela fez-se o Ar, 

Aquele que faz a gente flutuar, 

E anda com junto à riqueza, 

Faz nosso dinheiro girar, 

Exala nossa nobreza, 

Nossa coragem e beleza. 

 

Pela azul nasceu a Água, 

Agitação e calmaria, 

Moléculas em harmonia, 

Amor e alegria, 

Maturidade que vem à luz, 

Aquilo que anestesia. 

 

Pela verde proveio a Terra, 

Estabilidade das emoções, 

Acalma nossos corações, 

Arrebata os canastrões, 

Traz a sorte que precisamos, 

A saúde da qual nos beneficiamos. 

 

Da roxa irrompeu o Espírito, 

A intuição que vem a nascer, 

O respeito a se fortalecer, 

A energia a ser purificada, 

A espiritualidade a ser determinada, 

Aquela que fecha o círculo. 

 

Esse é o círculo mágico, 

Quem ousar interferir nele, 

Terá seu destino tragicamente, 

Tome cuidado, tenha em mente, 

Que ele irá te proteger, 

Mas poderá destruir. 

  



Filial da Família Branca II 

Existem dois tipos de família, 

A que se mostra, 

E a que se esconde, 

Sendo essa última, 

A segunda família do Visconde. 

 

Mas não esse tipo de família, 

É aquela que fica atrás da cortina, 

Em que a mãe bate na menina, 

Por ter feito algum barulho. 

 

Sim, essa mesma, 

Filial da Família Branca, 

Onde os membros carregam carranca, 

Quando passam pelo Jacarezinho. 

 

Saem de Ipanema, 

Para ir para a serra, 

No caminho atropelam um filho da Terra, 

E saem impunes. 

 

Filial da Família Branca, 

Se fazem de santos, 

Mas eles são brancos, 

Está condizente. 

  



Sereno 

Parado estava, 

O luar lhe banhava, 

Em Selene pensava,  

Enquanto se energizava. 

 

Na varanda com seu cachorro, 

Tomando o sereno do alto do morro, 

Conseguia ver uma constelação, 

Mesmo estando em Heliópolis, 

Que é uma luminosa imensidão. 

 

Sonhava com o campo, 

Uma chácara no interior, 

Onde saberia que não haveria temor, 

De ser quem era. 

 

Queria liberdade, 

Queria maioridade, 

Mas lhe faltava o crucial para tal empreitada, 

E tal se chamava maturidade. 

 

Os sonhos passaram, 

Os quereres se foram, 

Ele ficou, 

Sozinho, infeliz.  



Eternidade 

Cansei de ouvir Clarice pensando em você, 

Pensando no que poderíamos ser, 

No que deixamos de fazer, 

Naquilo que nos transformamos. 

 

Faz quase um ano e eu não esqueci, 

Seu acalento, seu amor, meu tormento, 

Queria pedir perdão, sabe? 

Por todo esse sofrimento. 

 

Eu não consigo entender, 

Não consigo superar, te esquecer, 

Mas você seguiu, 

Eu fiquei. 

 

Preso ao passado, 

Congelado, deixado de lado, 

Só queria conseguir te esquecer um momento, 

Para poder ter algum discernimento. 

 

Mas tudo bem, 

Nada é eterno, 

Exceto talvez nosso amor, 

Que sempre irá habitar meu coração. 

  



Eu (ainda) lembro de você 

Todas as vezes que virei a garrafa, 

Ainda hoje quando jogo a tarrafa, 

Quando vejo um peixe, 

Eu lembro de você. 

 

Quando vou àquele cinema, 

Onde nos beijamos a primeira vez, 

Quando eu ainda tinha alguma lucidez, 

Eu lembro de você. 

 

Quando ando pelos corredores, 

Quando encontro os professores, 

Quando vejo os armários, 

Eu lembro de você. 

 

Eu só queria saber, 

Se você ainda lembra de mim, 

Será que te fiz tão mal assim, 

Para você me esquecer? 

 

Digo, temos que seguir em frente, 

Mas com você assim, tão rente, 

Fica difícil esquecer, 

Difícil não pensar em você. 

  



Discurso Abusivo 

Poderia nos inserir num Van Gogh, 

Com girassóis em um quarto, talvez, 

Ou observando o céu, 

Em uma noite estrelada. 

 

Mas você já não está mais aqui, 

E apesar de eu tanto insistir, 

Você teve de partir, 

Para seu próprio bem. 

 

Sim, eu sei que sou desequilibrado, 

Ou costumava ser, 

Mas bem, entenda, 

Eu nunca senti a sensação de ser amado, 

Então quando você me mostrou como era, 

Sei lá, eu surtei, pirei, 

Queria tanto, tanto, tanto, 

Como uma droga sem fim, 

Que acabei sem você e sem a mim. 

 

Talvez, meu destino seja como o de Van Gogh, 

Escrever uma última poesia sobre natureza, 

E ir, sair, partir, 

Desse para outro plano. 

  



Parque 

Numa segunda de verão, 

No parque, deitados no chão, 

Observando as nuvens, 

Caçando formas. 

 

Coelho, elefante, leão, 

Se bem que aquela ali parece mais um cão, 

Não, acho que tá mais para um belo ratão, 

Rimos e nos olhamos. 

 

Sim, foi naquela tarde de sol quente, 

Que encostamos nossos dentes, 

Em um beijo desajeitado, 

Afinal, você nunca antes tinha beijado. 

 

Você foi especial, 

Mas já foi, passou, 

Seguir em frente afinal, 

Não parece ser difícil. 

  



Escrever 

Sim, eu vou escrever, escrever, escrever, 

Até ter a chance de te esquecer, 

Nem que para isso eu tenha que morrer, 

Eu só quero parar de sofrer. 

 

Escrever me acalma, 

É uma coisa que vem da minha alma, 

E se você não estiver gostando, 

Pode ir, vai andando, 

Falta não vai fazer. 

  



Todas as vezes que eu chorei antes de dormir, 

Quando lembrava de ver você ir, 

Enquanto ouvia Clarice para me consolar, 

Para me convencer a deixar de te amar. 

 

Antes da escola, Sinto Muito, 

Ouvia no Spotify gratuito, 

Na esperança de me acalmar, 

Para me fazer parar de chorar. 

 

Quando te encontrava, áudio de desculpas, 

Esquecer que planejávamos me carregar na sua garupa. 
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