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DE DIEGO MORAES

Você disse que sonhos é como fazer musculação
Você disse que Vou à Bahia leva crase
Você disse que queria adotar um cachorrinho e fazer Teatro de
[Rua em São Paulo
Você disse que Roberto Piva era o poeta mais lindo do mundo
Você disse tantas coisas bacanas quando eu tava fudido
Você disse que eu sairia dessa e levou livros e cigarros quando
[eu tava internado naquela clínica para drogados
Você foi minha garota e foi foda ver seu sorriso de mãos dadas
[com outro cara
Sempre fico sem jeito com o meu passado
Nessas horas eu queria ser invisível ou ter asas.
***********************************

O paraíso fica ao lado esquerdo do meu peito, mas você foi
[expulsa
quando me trocou por aquele ator viadinho da Praça Roosevelt/
[cães
correm destrambelhados quando passo bêbado cantando coisas
[lindas
pelas quais me arrependerei.
******
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Sem ter para onde ir
Meu coração embaçou e você limpou o que estava sujo
Teu abraço apertado me faz ver estrelinhas
Teus olhos castanhos banhando na vastidão
Meu amor é guiar este trator na escravidão.
******
Cartas de ex-namoradas viraram sábados
Parece que as coisas que escrevi quando estava infeliz tornaram-se
[pássaros mergulhando no chafariz
Eu sou a solidão da cidade de Manaus.
******
Talvez eu seja o único cara andando a pé do centro a nova
[cidade
Recolhendo restos de coisas do século passado e transformando
[em livros
Chorando, ouvindo aquela canção do Neil Young da boca de
[um mendigo.
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DIEGO MORAES (AMAZONAS) – Poeta. É autor dos livros “A solidão é um Deus bêbado dando ré num trator” e “A
fotografia do meu antigo amor dançando tango”, ambos pela editora Bartlebee.

21

