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a paz de cristo 

 
amor cristão dívida com cristo 

carinho cristão chagas cravo cruz e sermão 

amor cristão fascismo e racismo em cristo 

caráter cristão misógino violento e ladrão 

 

hábitos cristãos sofrer chorar e não reclamar 

hábito cristão batina véu cabresto estraçalhar quem reclama 

canto de cristo sofrimento ódio e rancor 

sangue de cristo vampiro impostor prisão 

 

lágrimas de cristo lobo cordeiros para imolação 

suor de cristo ouro trabalha explora irmã e irmão 

lábia de cristo orelha olhos ânus tudo para os ricos 

 

luz cristã luz de cristo luz do salvador 

brilha naquele que espalhar mais dor 

queima quem não acredita no colonizador 

 

 

 

 



 

 

patrão de todos 

 
deus não gosta de quem dorme tarde 

deus permite a bebida 

mas quem bebe muito é livre-arbítrio 

deus chama a polícia 

 

pra quem dorme tarde 

onde já se viu no meio da semana 

amanhã tem tanta coisa pra fazer 

tem que acordar cedo tem muita coisa 

 

pra fazer deus me deixe dormir 

não aguento mais esses arruaceiros 

deus fez a noite pra dormir e o dia 

 

pra trabalhar esses aí nem trabalham 

com certeza não prestam pra nada 

ainda bem que já ouço a sirene de deus chegando 

 

 

 

 



 

 

soneto sobre a sociedade punitiva 

 
a polícia é um tipo de bandido 

o juiz é um tipo de ladrão 

uma especialização 

pra poder roubar melhor 

 

a verdade é um tipo de mentira 

a política é um tipo de violência 

discurso belo bom e verdadeiro 

cobrindo atos escusos e rasteiros 

 

o rico se distingüe dos demais antes iguais 

rompendo a semelhança, roubando 

produzindo o pobre e a diferença 

 

o correto é aquele que chama 

os outros de errado e os condena 

é o único erro que se pode cometer 

 

 

 

 



 

 

a pagamento 

 
tem que proibir remédio grato 

pra poder vender veneno caro 

tem que fingir que quem reclama cala 

pra quem sempre fala continuar seu grito 

 

tem que esquecer e perdoar as mágoas do passado 

pra quem tanto machucou continuar a machucar 

tem que esconder os atos podres e mesquinhos 

pro santo robótico poder se articular 

 

tem que fazer o que é pra fazer o que querem feito 

o que é certo o que sempre se fez quem devia fazer 

pra poder manter o que era como estava 

 

tem que banir oprimir desfigurar as vontades 

dizimar quem dissipar e mostrar que era errado 

pra manter mentindo quem mantém a verdade 

 

 

 

 



 

 

mão morta 

 
cristãos são tão hipócritas 

só querem mandar nos outros 

e a si nenhuma disciplina 

quando sim só pra ganhar dinheiro 

 

o mito neopenteco do trabalho 

mantêm a todos num cativeiro 

servindo nas terras do Senhor 

trabalhando a vida inteira 

 

pra senhores que nem sabem quem são 

se exaurindo pra qualquer patrão 

pronto pra se acabar sem nunca dizer não 

 

mas a luz do dinheiro a poucos chega só a quem 

já mora nas nuvens e nos mantém embaixo 

e não foi o trabalho que os levou lá 

 

 

 

 



 

 

saldo 

 
jesus serve pra ganhar dinheiro 

jesus serve pra estuprar 

pra conquistar continentes inteiros 

jesus serve para matar 

 

para manter a supremacia branca 

e a verdade da cultura europeia 

pra prolongar a dominação negra 

espoliar áfricas e américas 

 

jesus assegura o domínio dos homens 

usam jesus pra destruir mulheres 

jesus mantém as estranhas caladas cagadas 

 

jesus é usado todos os dias 

pra explorar surrar emburrecer 

jesus é arma cadeia poder 

 

cristo é instrumento de dominação 

constrói a matança e pede perdão 

desta desgraça prego salvação 

 

 



 

 

abalido 

 
quando não querem que a gente fale 

qualquer a é absurdo 

xingam diminuem menosprezam 

e quem reclama que é obtuso 

 

tem quem pode poder falar: 

padres patrões brancos machões cinqüentões  

e só se falarem o que já se fala 

falar tem que ser repetir o já falado 

 

tem quem querem que não fale 

quem querem que sirva só para ouvir: 

magras mulheres negras menores monstras 

 

de tanto só escutar 

tem gente que quer falar 

o que não se quer ouvir 

 

 

 

 



 

 

jejum 

 
cristo faz mais mal que cigarro 

cristo faz mais mal que tv 

jesus está em todos os canais 

jesus está na fumaça dos carros 

 

cristo é o ponto de entrada das fábricas 

jesus não deixa conversar no trabalho 

cristo escolhe hora de saída salário 

jesus mata todo dia na tv 

 

cristo castelo semáforo ponte espraiada 

jesus helicóptero arranha-céu estrada 

cristo cristo terno e spray de pimenta 

 

jesus jamais sai de casa sem revólver 

cristo curte criticar prostitutas 

jesus jesus geme pingando sangue 

 

cristo cristo curte dinheiro 

jesus disse pra comprar mais 

ai esse cristinho que não obedece mais os pais 

 

jesus jesus jesus caia da cruz 

ó santo cristo teu lugar é o cifrão 

jesus hipoteca a juros as nuvens 

 

 

 



 

 

cristo crava coroas em todos 

jesus lambe o sangue, o torna mais forte 

crânio seco chicote na chácara de cristo 

jesus corre com os animais para cansá-los e comê-los 

 

lambe jesus essa ferida 

teu veneno cristo desestanca 

as garras maxilares atacam o pescoço 

a mando de cristo cujas guelras não podem secar amém 

 

cristo cristo vem fazer mais vem fazer mal 

mal como jesus ninguém mais faz 

cristo se assegura disto todos os dias 

não passa um minuto sem jesus apedrejar alguém 

 

santo santo meu senhor 

faz de mim um templo de dor 

transforma em mim sofrimento em amor 

cospe senhor seu veneno nas feridas cospe cospe 

 

cristo corta meu corpo em pedaços 

cristo crava em mim teus crentes 

jesus muro de espinhos e guardas 

 

jesus jaza junto comigo pra sempre 

jesus consome minha carne quente 

cristo creio em tua morte vem matar a gente 

 

 



 

 

convento via rádio 

 
padres e morcegos 

se entreolham e tramóiam 

como se deve torturar melhor 

a alma das mortas e dos mortos 

 

freiras e cientistas 

querem tudo bem limpinho 

raspadinho dormindo cedo 

comer só jornal e a nova novela 

 

médicos e urubus 

assombram os pátios penumbrados 

ar roto de corredores subcutâneos 

 

enferma imagem coveiros e cantoras 

te lambem de manhã para manter pura pro casamento 

ensinam tabuada salmos e os modos dos ricos 

 

 

 

 



 

 

tempo atrofiado 

 
sempre achei estranho 

crerem num livro de dois mil anos 

também achava demais 

acharem os gregos tão geniais 

 

a história seguia mudando 

mas certos alguns eram os tais 

aqueles sabiam demais 

tinham alcançado a verdade 

 

na verdade há verdades demais 

verdades que mentem e ferem 

e servem pra nos manter desiguais 

 

se quiser ler não pode escolher 

há certo bom e que manter na ordem 

escrever não pode já está tudo escrito 

 

 

 

 



 

 

famélia 

 
amor incondicional 

um dos piores vícios 

da filosofia prática cristã 

excludente silenciadora 

 

direcionamento único e imutável 

de falsos sentimentos bons 

manutenção de violências e poderes brutos 

apaziguamento que serve só a quem machuca 

 

anistia a carrascos abusadores intoxicadores 

aceitação de atitudes e palavras podres 

repetição de fórmulas tradicionais de exploração 

 

e às vítimas dos parentes, ódio incondicional 

que é o mesmo que o desprezo 

pelas dores mortes e gritos da porta pra fora 

 

 

 

 



 

 

farelo de igreja só cinco e 

noventa e nove 

 
criança trancada no convento 

dentro de um aparelho de rádio 

o rádio do subsolo dois 

três corredores à esquerda no final do salão o terceiro 

 

terceiro salão depois do final do último corredor 

ali no final do salão é aquele que não usam mais 

ela vai lá pra dormir ela tá presa na caixa do rádio 

aquelas caixas em cima do palco a segunda 

 

ninguém mais vai lá né por causa do corredor do segundo andar 

aquele pra fora que já está pra cair faz tempo 

ninguém vai pra todo aquele bloco porque a ponte treme e faz barulho 

 

claro que não era pra mais ninguém ir lá 

vai vai cair na cabeça e mata logo 

ou antes o ímã do rádio derrete a cabeça dela 

 

 

 



 

 

cigarro faz mal 

 
novela faz mal 

sabia que telejornal faz mal? 

jornal impresso faz mal também 

futebol faz muito mal 

 

carro faz tanto mal, nossa 

você acha que asfalto não faz mal? 

igreja, nossa, faz muito mal 

política parece que só serve pra fazer mal 

 

wi-fi faz mal, sabia? 

pão faz mal 

açúcar faz tão mal 

 

trabalhar faz mal, e ter que trabalhar então 

pegar ônibus faz mal, ter que acordar cedo faz mal 

pátria faz muito mais mal que cigarro 

 

 

 

 



 



 

 

retor 

 
avocado advogado invocado 

equivocado esquivo esquiador 

desbocado introjetado salivário 

ostentador tentador testando 

 

infesta ofusca fenestra 

fresta a festa defenestra 

frustra fratricidas em fraldas 

fere indefesos fensos febris 

 

fuga figurada faiscante 

abrupta toneladas titubeantes 

traga trastes traças pragas tretas 

 

estampa tanto que estoura 

tateia tudo grita grifa grafa 

tatua tânatos em tudo que topar 

 

 

 

 



 

 

de volta ao século 56 

 
um dia no começo do quinto milênio 

depois de passados cinqüenta séculos 

chega pelo mar seres de outros tempos 

guerreantes marinheiros do século quinze 

 

inimigos vindos do passado sem passado 

destruidores comedores de passado 

passam por cima de cinco mil anos 

nos roubam três milênios e meio 

 

nos impõem retorno histórico 

nos tragam pra eras primitivas 

matam mães milhares e escravizam filhas milhões 

 

mantendo trabalhando em cada minuto 

dentro dos séculos antiqüados em que nos prenderam 

tempo do qual agora nos libertamos 

 

 

 

 



 

 

volta de vulto 

 
uma casa só paredes 

corpo todo pele 

uma família só de tias 

cachorro só de pulgas 

 

escada de peixe árvore de abelha 

o porão cai em cima da telha 

ovo de barata rabo de lagartixa 

não tem teto nem chão só parede 

 

escada que não muda de andar 

janela que não entra fora 

porta que aberta separa 

 

recheio todo de casca 

terra oca casco vazio 

ilha sem oceano 

 

 

 

 



 

 

copo de governo 

 
molécula de empobrecimento 

três cadeias carbônicas faraônicas 

átomos e átomos de desprezo 

assopre... outra vez... outra vez... 

 

telecomunicaraiva 

oito moléculas de sede 

suco descentrado rarefeito 

oito galões de petróleo um copo (para fazer) 

 

reles elétrons relegados 

a pastarem em linha única 

levando lentas letras fascistas 

 

latiu o látex lítio das celas-lares 

violoncelos violentados a violetar 

enquanto quarks planejam podar quakers 

 

 

 

 



 

 

faca de passar 

 
o be souro 

adinheirado e 

abitolado. esqueceu que 

a sua voz passava ainda 

os sons das flores tontas 

 

e as mas as flores mortas lembraram 

não não claro elas não 

haveriam de esquecer 

espera-se que elas não se 

esqueçam elas devem esquecer também 

 

só quem lembra dos mortos é os vivos 

dois mortos sempre que se encontram 

planejam o tanto de assombração que ainda há de vir 

 

 

 

 

 



 

 

fruta passada vendida a verde 

 
passei as férias no século vinte três 

mas também conheci cinqüente quatro 

cinqüente cinco cinqüente três 

este mês devo voltar ao século dezesseis 

 

o século dezesseis quer que todos estejam 

no século dezesseis até o século dezenove 

quer que todos estejam no século dezesseis 

no século vinte apareceram quem queria voltar mais acharam ótimo 

 

há quem queira voltar ao doze treze onze dez 

oito sete (o três não querem) quatorze principalmente 

jurando que vão cair no lugar certo 

 

querem cair no lugar certo mas o que têm é apenas 

uma foto velha estragada que na verdade é montagem sonho da casa de um  

falso rei  

um lugar restrito montado fantasia falsa escondendo escória esgoto estorvo 

 

 

 

 



 

 

assassíneo 

 
américa anal 

américa, o cu 

américa latrina 

 

cordilheira das fanchas 

planalto sapal 

américa vagina 

 

chacina contínua (continente abjetado) 

laboratório gringo ratoeira 

 

bordel boreal 

continente embaixo 

 

(continente partido (rompido e ido) 

que saporteñas os tenham) 

 

 

 

 

 



 

 

urbes talho 

 
hediondo fato hediondo 

escondido atrás do biombo 

bate bate estanca bate 

enxurrada hemorrágica 

 

em todas está doendo 

tiranos segue escondido 

estando tanto ocorrendo 

abismo abate feminicídio 

 

atrocidades abruptas ininterruptas 

capelas capitólios e capitães 

casebres cancelas prisões 

 

abutres atrozes tragam tudo 

tramóiam esgoto incêndio exclusão 

abanam jibóias aladas 

 

 

 

 

 



 

 

bilíada 

 
fumaça fumaça fumaça café 

café café café fumaça 

fumaça fumaça fumaça coxinha 

kibe seco com catchup e coca 

 

fumaça fumaça fumaça fumaça 

fumaça fumaça  _____ 

__________________________ 

__________________________ 

 

(horas de trabalho) fumaça 

fumaça fumaça fumaça frango 

seco com hormônio catchup e maionese 

 

fumaça. fumaça pinga fumaça pinga 

fumaça pinga pinga fumaça cachorro quente fumaça 

bile no bidê 

 

 

 

 

 



 

 

tia norma 

 
bicha artista 

reaça e cristã 

opa! bicha não. g a y 

homossexual 

 

designer gráfico 

uó... quer dizer, terrível 

pra nossa imagem 

essas bicha que dá pinta 

 

viado que só vai em boate 

viadinho que fica saltitando e falando estranho 

pra quê dar pinta né gente? essas poc 

 

ninguém precisa saber que você é gay 

você pode ter uma vida perfeitamente normal 

e ser feliz como qualquer heterossexual 

 

 

 

 

 



 

 

vinagre 

 
você acha que os tomates são ressentidos 

por serem fruta mas serem salada? 

você acha que eles gostam de serem 

comidos com alface e não banana? 

 

quantas você acha que os tomates 

horas passam sem que pensem 

nos perigos da energia nuclear 

e no vazamento ainda hoje no japão? 

 

você acha que os tomates são racistas? 

que guardam retratos de seus primos transgênicos? 

que estão felizes de terem mais sementes que o abacate? 

 

a que horas tomatinhos devem voltar pra casa? 

tomate tem ciúmes da cebola? 

você gosta mais de manjericão ou tomate? 

 

 

 

 

 



 

 

despassado 

 
o século vinti-um é o século dizenovi 

lutando contra o século vinti-três 

mas não quer dizer que o 

vinti-três vai ganhar, não não 

 

no século vinti-três vai ter século dizenovi 

lutando dessa vez contra o século vinti-seti 

dizenovi, que está lutando desde o catorzi 

dentro do dizesseis, contra o deiz, onzi, trezi 

 

o futuro é permanência do passado 

o passado é expectativa do futuro 

o agora é o choque desdobrando 

 

o passado quer estar no futuro 

agora se espera no futuro 

o passado já se ter matado 

 

 

 

 

 



 



 

 

florgasmo 

 
os ressuscitados pela sociedade 

as orelhas extirpadas ainda feto 

a mão, a boca, enfaixada com lama 

rês expirando pelos joelhos sangrando 

 

amor amputado folhas arrancadas 

observa-se desmoronamentos de seus 

cordões umbilicais subindo verdes cipós 

rabo de rêmora ramificando em concreto 

 

asas alienadas, saborosos aliens somos 

que líquen tem em estrela cadente 

chama apagada chama enxurrada 

 

a pele escapou para as paredes 

todos os olhos foram aos quadros 

mas de vez em quando estoura uma flor 

 

 

 

 

 



 

 

re media 

 
se tem alguém doente tenho 

que inventar uma cópia da 

doença dentro de mim 

 

então o espírito da doença 

que estava por ali tem que 

se distrair pra ela ser em mim 

 

a doença é de mentira, mas eu sinto 

a ferida abre e dói, mas não sangra 

 

o vento sopra a flor em mim, que não prende 

depois é só queimar a raiz onde tava 

 

se tem uma parte do 

corpo só doente tem 

que espalhar e fazer 

 

o corpo inteiro sentir toda 

ite é uma corpoite todo 

o corpo tem que sentir a 

 

doença não separa, aproxima 

todo o resto está doente também 

 

 

 

 



 

 

se não sente, finge, empurra 

se esconde espera passar deixa morrer 

 

cada doença só se acaba 

só se ela passar ir pra 

lá não existe ela acabar 

 

a doença se passa daqui 

tem que ir pra lá se ela 

não for tem que ir lá fazer 

 

doença é corpo sem corpo, que pega corpo 

o cantar dela é pisar dentro da gente 

 

não pode fazer parar pra sempre 

a gente não é melhor que doença 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

refugo 
a bia berton 

 

vamos viver na ilha de páscoa 

meu bem como leprosos 

esperar até che chegar 

para curar o cristianismo 

 

vamos viver em chernobyl 

escondidos dos repórteres 

afugentando médicos e cientistas 

se esgueirando em tubos tóxicos 

 

vamos vamos para marte 

olhar de dentro as estrelas 

parar de respirar e derreter 

 

sem norte nem leste 

só a gente e as bactérias 

nós colônia nova escória 

 

 

 

 

 



 

 

silêncio silício 

 
o ferro penetra nossa pele 

envolve toda nossa pele de fora 

o ferro esfrega a pele 

raspa rasga lacera 

 

o ferro escorre pela pele 

arranca a pele fora 

se espreme pela carne 

se embrenha entre sangue 

 

mas de dentro vem um pus 

corre catarro a acorrer 

limo lento lambe o ferro 

 

lama luta contra o seco 

óleos suam sobre os componentes metálicos 

pêlos emergem enforcam seguram os robôs 

 

 

 

 

 



 

 

ouroboros 
a waldeusa     

 

muco de cu 

suco de ocó 

naco de neca 

língua longe 

 

maca de pau 

cama de pica 

saco com sal 

suor de virilha 

 

linha canal 

ventre voraz 

tesão fecal 

 

tripa central 

templo gozal 

trator tântrico 

 

 

 

 

 



 

 

invocação tornado 

 
molécula de revolução 

bomba semiótica 

objeto flutuante 

palavra fechada, em punho 

 

monstro semiótico 

cavalo de bombas 

degeneração flutuando 

torrente de desfazimentos 

 

abscesso ao obsessor, erupção de rupturas 

semblante horizonte sol, em cima da pirâmide 

vomito enxames flamejantes 

 

magnânimo maremoto metalingüístico 

tautológico terremoto tufão falado 

vendaval e incêndio das folhas caídas 

 

 

 

 

 



 

 

desparada 

 
eu vi uma parede 

coberta de nomes de bestas 

escritos com tinta fresca 

escrita de sangue fresco 

 

vi outra parede 

descia do teto lentamente 

não era essa fundada no chão 

essa se fundava em desfazer chão 

 

teto que empurra pra dentro 

que insiste em querer cobrir 

que não cansa de não deixar soltar 

 

apegadas a parede puderam 

disparar tijolos para o alto 

na testa dos que não deixavam ver o céu 

 

 

 

 

 



 

 

sobrinhas 

 
kerida, desceu um padê agora 

de ao menos um ano?? 

foi um pouco pra dentro e um pouco pra fora 

ou será um pedaço de crânio?? 

 

bicha a senhora não sabe 

os ocó tudo passada 

os alibã então né 

aloka. daí o ocó veio 

 

de chamego e conversinha pra edja??? 

nem confiança só no oju 

só esperando os alibã levar 

 

aloka claro que eu aproveitei, pra dar uns último tabefe né 

que eu não sou palhaça 

e não é pra pensar que eu sou palhaça não 

 

 

 

 

 



 

 

átrio 

 
o meu corpo é uma rua 

pra passar os viajante 

o meu corpo é estrada 

onde passam seres gigante 

 

o meu corpo é continente 

mora morre muita gente 

o meu corpo é um oceano 

nada afoga tem serpente 

 

pele nua pêlos ursos e camelos 

dromedários nada ano pêlos e camelos 

afoga oceano afaga e morre 

 

nunca tua sua minha sempre deles, todos 

corpo parte nada corpo esfinge ano 

pêlos e camelos. rio. sêca e lua. nada 

 

 

 

 

 



 

 

sementeira 

 
toda água evapora 

toda areia voa 

batalham nos ares 

deixando a terra em fogo 

 

respiro água e areia 

fumaça dos canaviais 

sal das fábricas e carnavais 

detergente e sêmen dos pentecostais 

 

meu sangue é feito 

das sobras e dejetos 

de todos os terranos 

 

meus ossos são o pó 

dos desertos fabricados 

pelos padres endinheirados 

 

minha carne evapora 

toda planta voa 

só morre quem discorda 

 

 

 



 



 

 

bom dia pessoas cis bom dia heteros 

três apresentadores cis cinco correspondentes heteros 

nos bastidores dez a quinze cis heteros 

roteiro por roteiristas heterossexuais 

 

cozinhe com pessoas cis almoce com as estrelas hetero 

esta receita foi enviada por uma pessoa cis 

executada escondido por vinte trabalhadoras supostamente cis hetero 

comida ao vivo por oito apresentadores cisgênero 

 

novela com trinte sete personagens cis 

novela com oitente oito personagens hetero filme hetero 

série de época com sessente sete personagens binários 

 

entrevistador cis entrevista esta noite três atores de peça machista 

     banda seis heteros    

gangue heterossexista deixa mais uma pessoa morta 

famosa atriz cis é flagrada na companhia de homem hetero 

 

 

 

 

 

 



 

 

barro mole 

 
falso lugar vazio 

barco 

falsa palavra 

palavra pretensamente inventada 

propósito proposto de falso 

palavra descoberta palavra fingida 

palavra exaurida decepada remembrada desmemorada 

ovo de palavra semente de palavra ranho escorrendo 

palavra uma bolsa com uma ninhada de palavras 

assomo de meias palavras três terços de palavras iguais costurados 

hordas de palavras mamutes matilhas manancial de manadas matas 

vagem com fileira de palavras escondidas palavras samambaias 

cacho de palavras podres catarro brilhante 

uma palavra que se apóia em outra pra alcançar a luz do sol 

linha tênue de larvas de palavras parvas panacéias noturnas 

parteira torta 

assopre 

 

falsa praça 

falso lugar comum pertencendo aos ricos em volta 

casa desabitada superabitada por espíritos e estrume 

vastidão de líquen, ou são ossadas? 

um continente de monocultura visto de cima 

trigo trigo trigo trigo trigo trigo trigo trigo trigo 

triste 

ameias vazias baias abandonadas calhas de lavagem vazias de porcos latrinas 

porto que só exporta, que não importa 

 



 

porta esquecida porta atrás de porta 

vestíbulo vazio falso vazio que leva a lugares borcos  

centro praça morta espaço rente vitrine de lojas catarro rentável 

ratoeira vendível a ratos cadafalso falso senso civil areia movediça 

escorregador 

montes de cocô de pombas mijo para respirar 

título vazio 

cave 

 

ave imóvel 

dicionário empalhado 

diz o osso fosso sauro morto com genoma código foto pintada 

leitura detalhada de bosta de aves mortas há séculos 

sombra de senso nexo sintaxe sexo só sombra vulto solto sopa 

sussurro de vulto morto atrás do ouvido pescoço sopro de lêndea 

falsa praça campo de batalha de insetos 

falso inseto campo de mortalha de incestos mágicos sagrados pra esse pode 

sombra de doença hereditária fidalguia mantida empalhada derretendo, rota 

fantasma de família real aguardando esconjuro repúdio vômito 

cocô de couve sabor morango 

montes de mortos assassinados por fantasmas e depois comidos 

lugar vazio que leva a lugares lugar vazio cheio de algures 

deserto tecido por palavras para manter floresta escondida 

festa de fezes de rato ilustradas à óleo 

ambiente inóspito fóssil 

veto hostil 

abarco 

 

 

 

 



 
 
véu de teresa 
 
nojenta caridade cristã 
fetichizadora da pobreza 
aliada de seus fabricantes 
protetora de seus fabricadores 
 
mistificadora da opressão 
desviadora da exploração distração do massacre calculado 
facilitadora da matança cegadora ceifadora de almas 
servindo à manutenção da servidão 
esmaga e dá a extrema unção 
 
endeusadora reprodutora propagadora do sofrimento 
amansadora abestadora dos injustiçados 
polícia pacificadora da periferia 
açoite em salmo disfarçado genocida canonizado presidenciado televisionado 
 
constroem deus lei pra pôr a culpa 
condição inexplicável incontestável imutável normalizadora 
escondendo no céu os criadores 
da miséria, da guerra e da calma 
 
o véu de teresa oculta a riqueza 
cobre o mundo pobre 
com um véu de tristeza, sufocante 
que condena à morte 
quem nasce sem a sorte 
de ser pastor 

 

 



 

 

gaze 

 
um dia da semana é de deus 

um dia do mês pros médicos 

mas meu deus é mais palpável 

se injeta vago nas minhas veias 

facínora fascista todo sábado 

 

abjeta dejetos recolhidos do plano 

desemboca em minha boca sêmen santo 

sangue branco geme plâncton 

germe anti selo quanti morte estanque 

 

sombra parasitária assombra para visitas 

germe de senhora fascista obsedada 

obsoluta planária goteira desmanche 

 

basilisco próprio para silvar onde pode 

belisco bélico besta bastarda botina 

 

berro de bezerro benzido abatido ofertado 

 

 

 

 



 

 

hetereossoxieualidade heteronsexxualidade 

heterontortoxualidade 

heterossequestrualidade 

heterespancasualidade 

heterossociedade 

heteroncossauralidade 

heteromortenatalidade 

heteroviolência heteroterrorismo 

humor hetero moda hetero esportes hetero 

banheiro hetero cozinha hetero quarto hetero 

bairro de heteros cidade heterossexual 

capital hetero do país da heterossexualidade 

fantasma 

educação heterossexual pedagoheterossexualismo 

teatro hetero revista hetero canal hetero 

novela hetero novela hetero novela hetero série hetero 

jornal hetero no horário hetero 

notícias do mundo hetero contadas por apresentador heterossexual 

het 

heteriosexual heteroendosexual 

heterosu 

hetroretrose xu átrio hetero a 

sexu a ontem o hetero se 

xu a 

 

 

 



 

 

reza escutada de fora 

 
você vai morrer vai alguém vai te matar logo logo 

alguém pode te matar a qualquer hora algum de nós vai 

você não está a salvo em nenhum lugar sobre a terra 

alguém deve te matar pois você não merece viver 

 

nada que você faz presta você não faz nada direito 

não era assim que você devia viver você está fazendo tudo errado 

você é burro incapaz incompetente não sabe que não é pra fazer assim 

não aceitamos que você viva assim alguém vai te matar a toda hora 

 

ninguém mandou você fazer isso você ser assim desse jeito 

aliás todos passamos a vida toda te lembrando repetindo gritando 

que você não presta que você está errado que você não merece viver 

 

te demos a chance de você ser como a gente o jeito certo o que é pra ser 

quem desrespeita a norma os velhos o correto deve ser caçado torturado 

encaixotado 

saiba que se você não morreu ainda vai ser logo e enquanto isso miserável 
 

 

 

 



 

 

gaiola dos pródigos 

 
imploramos veneno pro governo 

encomendamos mosquitos 

sabotamos borboletas 

 

distribuímos máquinas e livros de morte 

endeusamos amos monstros maus 

intoxicamos água ar e comida 

 

abdicamos o estranho 

esquecemos os outros 

apagamos as caras das monstras mortas 

pagamos caro por máscaras de carrasco 

 

orgulhosos parcelamos correntes de ouro 

anotamos nossos nomes nos mesmos compêndios 

dos cristães que nos brandiram cassetetes 

e imploramos perdão por ter abrido nossas mentes 

 

 

 

 

 



 

 

doutrina corrente 

 
há uma coisa 

algo alguma coisa 

uma ou várias coisas que acontecem 

algo acontecendo que fica acontecendo 

que prende as pessoas e fica prendendo 

em continuar fazendo 

o que está acontecendo 

que torna mais fácil vantajoso e rentável agir de um jeito 

continuando o que estava acontecendo 

e impede dificulta condena esconde esmaga pica queima desinfeta 

as coisas que não querem que se aconteça 

 

quem acha bom o que está acontecendo 

quer continuar fazendo 

e quer continuar fazendo as pessoas fazer 

o que elas estão fazendo do que jeito que está acontecendo 

ou do jeito que se diz que sempre aconteceu 

quem acha bom tira proveito do que está acontecendo 

mesmo que esteja acontecendo tanta coisa ruim pra tanta gente 

mesmo que tenha gente morrendo ou sofrendo 

mesmo que quem não morre viva sofrendo 

 

 

 

 

 

 

 



 

então quem ganha com isso fica prendendo 

todo mundo 

e arrumando meios de fazer acreditar 

que aquilo que está acontecendo 

é o melhor que pode acontecer 

que é bom pra todo mundo ser 

que é belo bom verdadeiro correto natural objetivo, de bom gosto 

religioso ou científico 

jornalístico artístico midiático biblioteca 

laboratório concessionária missionária 

 

quem quer manter as coisas 

do jeito que elas estão 

finge não ver a exploração 

e a maldição que condena 

às multidões 

constrói conhecimentos carregados de condutas escondidas 

fazem pensar que é corriqueiro cotidiano louvável 

acreditar que é bom pro crescimento do país ou da luz divina 

o esmagamento das vontades diversas 

o seqüestramento do tempo do trabalho e da vida 

pra satisfazer as vontades e preferências de alguns poucos 

que estão ganhando muito com o que está acontecendo 
 

 

 

 

 



 

 

freio do século 

 
estudante é vagabundo 

quem trabalha batendo em pobre ganha dinheiro 

as cabeças das pessoas têm que estar cheias 

de medo moedas moléculas e mesquinharias 

 

artista não presta pra nada 

quem trabalha fazendo leis pros ricos ganha muito dinheiro 

a vida das pessoas tem que estar ocupada 

com reza raiz quadrada e resumos da novela e da vida da atriz famosa 

 

mentes e corpos conquistados e mantidos 

presos em suas próprias vidas organizadas 

para servirem a déspotas e deputados 

 

detentores do direito e de diversos deuses 

dominam e domam os domesticados e dóceis dançarinos dormindo 

diagramados detalhadamente dizendo desfrutar da danação diária 

doloridos dopados e de luto pelos próprios destinos 

inescapáveis inquestionáveis e perecíveis 
 

 

 

 



 

 

graticis, ex-cristã ou quase 

evolucionismo social sustentável (rentável) 

verniz misticista de corrente positivista 

percepção humana antiqüada chamada de verdade 

 

conjuração de sobras de ciências esquecidas 

de povos transformados em esquecidos 

parcos neologismos biologistas 

revestindo industrialismos pentecostais 

 

crentes, rockeiros e demais cristãos 

não percebem a mutilação alheia 

dentro do que consideram belos sermões – inventados 

 

acreditam que sua merda dourada é 

menos pó que tudo que é pó e volta 

a ser pó sem se ter como saber por quê – sem ser criado 

 

mantendo dos cristianitas 

(todos xiitas) o costume de 

adorarem tacar nos outros sua merda 

 

esfregam na cara dos outros, e fazem comer 

adoram comer a própria merda acham que faz muito bem 

sua merda mole e venenosa 

 

que contamina solos ares e ouvidos 

merda mole e venenosa de quem 

come a comida dos outros 

crê que é dono da comida do mundo 

 



 

e mantém com fome quem não quer comer 

a merda dourada abençoada oferecida embalada 

segundo rígidos critérios científicos assegurados 

pelos cônegos coronéis do conhecimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ouvi do dicionário 

 
palavras não são pedras 

achadas no mato brilhando 

forma estranha diferente pronta 

natureza encontrada ou vislumbrada também não é estátua 

 

as palavras não são as fotos delas tiradas há cinqüenta anos 

as palavras não são seus nomes conhecidos catalogados 

as palavras não são suas funções observadas imaginadas estanques 

 

palavras páram de existir ou páram para 

desistir páram de existir palavras que 

parávam de passar o que passavam no 

passado algumas adoecem outras sãs sempre 

 

não palavras não se pára se repara 

palavras partem chegam passam 

língua, papel é só ponto de passada 

 

 

 

 

 



 

 

anúduva 

 
escrito por estes dedos 

que estes olhos controlam 

cuspido por esta boca 

que este nariz cheira 

 

ouvido por este ouvido que evita 

vultos e venenos e vermes verdes e roxos 

toxina aspirada por esta pele 

lâmina que se apaixona de este pescoço 

 

baile assistido por viúva 

bélico chafariz pelas maçãs 

do rosto resto de rastro de rumo 

 

bruma cinzenta envolta em carne bolorenta 

luz tremulante coberta de breves pêlos 

rascunho de coisa se olhando no espelho 
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