
     
 
numa noite de chuva numa casa fria numa cidade grande da américa do 

sul nesse fim de mundo fim de ciclo século vinte que não vai embora numa 
noite só vida parece parada século vinte e um américa do sul mundo 
globalizado que merda é essa nessa madrugada mundial eu aqui na sala de 
casa no úmido horto no inverno carioca o cheiro de mofo que atravessa tudo 
nessa casa meu pensamento desordenado que vasculha os jornais dos últimos 
dias atrás de algo significativo restos de um vulcão de um bilhão de anos na 
amazônia um sobrevivente do holocausto que herda a fortuna de uma cidade 
inteira quem herdou o rio de janeiro a televisão o big brother quem herdou o 
brasil quem levou o sangue daquele senhor que meu amigo viu desabar numa 
esquina de são paulo dois dias sem comer do jardim míriam até pinheiros à 
pé via morumbi pra vender sangue há coisas que a gente agradece por não 
ter visto mas Marcílio viu e me contou horrorizado o sangue do coroa quem 
suga quem leva baratinho nesse século sem cara século indigno se é que se 
pode chamar de século essa época da qual só conheço 33 anos e agora me 
encontro perdido no meio da sala debruçado sobre jornais que diferença faz 
tudo isso alguns minutos de um estado de espírito alterado por essa estranha 
coisa chamada amor ou ausência um sentimento do mundo uma humanidade 
que eu concentro aqui agora em mim e mesmo isso tão pouco que se 
desapareço nada muda o mundo segue mudo indiferente ruidoso grosseiro 
entre prédios concreto asfalto pedras morros zinco oceano espaçonaves 
estrelas lua cds automóveis dos mais diversos movidos à explosão pessoas 
movidas à explosão crianças exterminadas mães desesperadas de acari da 
plaza de mayo de sarajevo camboja timor angola harlem tijuana miséria da 
miséria humana solidão sofrimento disseminado dor dor dor após dor mais 
dor sempre e além como um teste de quanta dor se pode suportar e os 
delicados achando bárbaro o espetáculo partindo  desaparecem deixando nem 
rastros de sua passagem pela terra planeta perdido num canto de galáxia 
distante e sentado na sala penso no sentido disso tudo que nem me angustia 
nem me embriaga só sopra feito brisa melancólica da frente fria do inverno 
que vem e traz uma ponta de desalento de descrença de algo que nem o chá 
me tira o sentimento intenso por todo o corpo por dentro e por fora 
intensidade concentrada nesse ser franzino que sou eu amontoado de ossos 
não muito resistentes revestidos de bem pouca carne coberta por não muito 
mais que um metro quadrado de pele que tenta em vão filtrar o mofo do ar 
que eu respiro no interior dessa casa nesse bairro floresta quem me salva 
nada me salva não há salvação sigo aqui o curso de minha vida limitada nesse 
recanto esquecido do mundo mas lembro do antídoto que ao menos é 
paliativo é bálsamo é benção apaziguadora desta mente selvagem — a 
música, música, música, o cd de nat king cole que eu trouxe de sampa sweet 
lorraine nature boy love letters unforgettable smile mona lisa when I fall in 
love too young around the world sweet lorraine: “I’ve just found joy…” 
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