
Sem pé nem cabeça 

Assuntos desconectados com o chão X Jogar tênis para a arte. 

 Limpando e relembrando o que passou. Na porta, um chuveiro e um 

aparador. Sabe o que penso?  Um sofá confortável para quando chegar uma 

visita. A casa de banho deveria ser muito bonita pintada de preto com duas 

janelas e um guarda-roupa. A cama de casal de madeira pura, pronto! Granitos 

nas prateleiras com formiga na bolsa.  Bloqueou meu amor, quero falar contigo. 

O que? 

 Gritos, eu sei consta as prova dos fatos. Você é uma pessoa querida!  

Chamava de trinta a confusão na caldeira de mamão. Reconheci pela voz! 

Menina não tinha nem um carrinho. Ãtrumm, âtrumm STOP - Diga minha flor! 

Eu só gosto de comprar daquela, agente liga para o mandador. Olha no quadro 

e aí no mais próximo vai. Tenho dificuldade no apartamento e na conversa, 

não, não, não, mando mais. Só no inicio a determinação de aconselhar-se com 

o psicólogo herbívoro. Um trabalho encaminhado para cristo lancete. Como vi e 

mandei pedir? A situação é tão complicada! Mas não se preocupe eu mandei 

para o céu da conversa sem vaga. O quadro defasado desconfie logo. Eu ligo 

se a reunião tiver um gaveteiro. Engano, pronto mande não. A realidade segura 

o sal da terra que ficou sem vaga. Lá, quase passou direto com CALMA-

NERVOSO em abrigo com alta complexidade profissional. Saco de estopa, 

leite com moderação. Estas caixinhas tem uma corrente de ar, pode tirar, não? 

Eu tenho um estabilizador e uma caixa.  Sacode, sacode. Perto da coleção “I” 

e ficou ali por não ter óculos, mas tem uns cactos belíssimos. Leve por vinte 

porque está cheio de flores, eu quero florir ali. Vou embora tem muito fio 

estrutural. Meia volta e sai. Joguei um papo fora. Não precisa para quem mora 

na duna. 

 Tem cidreira? Tudo meu agora é alecrim quando temos tempo. 

Trabalhou por muito tempo lá. Segura aí a régua. Já faz dez anos, imagina, dez 

anos... O chá de casca de laranja. Ô coisa boa sair com o livro. Bora gente 

chegou! 

BOM TE VER 

DAQUI A POUCO 

TRANSFERIR 

DIZER O QUE 

COM X 

INICIOU AGORA 

MEXE NÃO 
CUIDA-TE 

Fique em casa – Faça sentido – Ajude – Entenda. 

 


