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Sempre que rola o surradá eu saio exausto como

quando ando de bicicleta, ou atualmente quando

eu subo uma escada ou ladeira grande. :/ Preciso

parar, regenerar o folêgo e seguir. Daí passo o dia

matutando músicas, imagens, palavras, e as

elaborações de cada uma de vcs. Quando eu

assisto parece que eu vou conhecendo mais um

pouquinho de cada uma. Quando eu vejo gestos

no surradá que criamos nesse contexto de ensaula,

de nem aula e nem ensaio. Que porra é essa

mesmo? a sua casa, a sua sala, a sua cama, a sua

parede, a sua coxa, o seu violão, a sua playlist, o

seu coração, a sua guitarra, o seu livro, o seu

arquivo, o seu arquivo secreto, a sua cidade, o seu

país, a sua família, a sua geladeira, o seu cachorro,

o seu dinheiro, o seu wifi, o seu caderno, o seu

tempo, a sua memória, a sua memória, a sua

memória, a sua vela, o seu papel, a sua tonalidade,

a sua ginga, a sua raiva, a sua alegria, o seu vizinho,

a sua palma da mão. É muita coragem mesmo parir

nesse Agosto.

Vontade daqueles abraços que estralam as

vértebras !

Faz um flow, engancha no outro, pega a bola, chuta

o balde, não explica explicita. copia o outro, imita a

tia, vai sempre sem parar de ir caindo, sempre

caindo indo se agarra no empurra e puxa que pra

deslizar tem de fazer força. se prepara toda pra

saber que pode nem usar o que preparou porque



no corre a vida engole o que te toca pede uma

outra que você tem que ela tem que é nós e você

também. vai no rolê, separa o maiô, cola uma unha,

arranha uma parede, escorre o nariz, afia uma faca,

chupa uma manga. compra um sorvete porque

acalma. muda a sua temperatura e tira um tempo

pra lamber, sentir sua língua, e suas pálpebras que

quando a gente escreve até pensa onde ela fica

mesmo? pisca pra lembrar que esqueceu. ri bem

gostoso com nó na garganta de achar graça nesse

tempo de foda daquela que a gente não quer. a

gente quer foda gostosa que treme a carne e a

terra e deixa a gente frouxo porque alongou e

mexeu nas vitaminas e na fáscia que a gente já viu

foto e sabe que é gelatinosa e que escorrega

sempre que eu olho pra um lado ou penso em ir ou

ficar.

Até já ❤ 
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