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Não é querer falar mal até porque eles fazem isso melhor do a gente 

até nisso são imbatíveis Acho que usam isso como desculpa sabe

Escuta cria desgarrada Você vai ficar nesse diz-que-me-disse-que-fa-

lou-não-lembro-mais-e-juro-que-foi-assim 

Não é luta de gêneros aqui não É que tudo dizem tem um começo 

que ninguém nunca sabe onde começou quem começou e se termi-

nou o que começou

Não precisa de começo não Esse negócio todo de entender onde mais 

porque quem foi tintim por tintim vírgula dois pontos interrogação e 

dá-lhe ponto final Tudo isso não é cria nossa não

Vou ter que repetir não é luta de gêneros

Oh jesus desacorçoado Você repetiu mesmo assim e sei que vai repetir 

muito até o final

Mas vai ter final se a gente não conseguiu fazer um começo
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Oh maria desvirginada O começo já começou e o final já passou Já foi 

dito que não precisa

É que você falou que ela vai repetir até o final que o que estamos fa-

lando aqui não é luta de gêneros Daí pensei 

Já sei o que você pensou Se não tem começo e não tem final se tudo é 

ciclo roda espiral cobra comendo rabo de cobra e o caralho a quatro 

então se tudo é assim meio sem meio desgarrado fugaz Como pode 

alguém repetir uma frase até o final daquilo que não tem fim

Não tem jeito Nesse começo ELES ganharam

Não podemos tocar o foda-se Um pau no cu do Aristóteles e mandar 

à merda todo esse negócio de começo meio fim

Não sei se é consenso Nem sei se é prudente Não estamos enganando 

ninguém até agora E se não era para falar mal como alguém disse no 

começo

Ahá então teve um começo

[música – as atrizes podem escolher cantar qualquer canção em qualquer 

idioma (o cancioneiro mundial é vasto) podem mesmo compor letra e 

melodia ou executar uma música mecanicamente ou usar fones de ouvido]

Vamos ter que assumir ATENÇÃO SENHORAS E SENHORES

Ouçam bem Aí está uma frase tipicamente masculina

Oh meu santo agrião dos dias amargos O que é isso agora
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Nenhuma mulher gosta de ser lembrada de que é senhora Senhora 

não impõe respeito como SENHOR Senhora faz lembrar que esta-

mos velhas É frase de homem Mulher nunca chamaria atenção dizen-

do SENHORAS e SENHORES

Não adiantou falar que não se trata de luta de gêneros

Não vamos voltar Seguimos com o que tínhamos e ainda temos que 

assumir MOÇAS e SENHORES CAQUÉTICOS ORDINÁRIOS 

VAGABUNDOS

CHEGA CHEGA CHEGA

Não é luta de

CHEGA

ESTIMADO PÚBLICO

Escolhe uma palavra feminina para variar

ESTIMADA PLATEIA Desde a música que foi cantada há pouco se 

deu o começo de tudo

O que falamos antes da música não fazia parte do começo

CHEGA

COMEÇA AGORA O Canto das Mulheres do Asfalto
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[CANTO SEM REBENTO]

Nunca sei da precisão de falar certas coisas Tem coisa que já parece 

dita antes mesmo de qualquer um falar Tem coisa que já é sempre foi 

falar é redundante repetição é reafirmação do óbvio Tem coisa que já 

nasceu coisa e não há coisa que faça deixá-la de ser coisa Ainda assim 

não sei mesmo da precisão de falar certas coisas Na dúvida falo

E pode parecer estranho o que vou falar Quer dizer Quando alguém 

diz que o que vai ser dito pode parecer estranho nem sempre é mas a 

pessoa julga que é É quase um pedido de desculpa É estranho e ainda 

assim vou falar Não sei muita coisa sobre todo esse falar Seja estranho 

ou não É que o estranho da coisa toda que vou falar é que cada vez 

mais é estranho ter que falar porque no pavimento das palavras o que 

está por baixo nunca aparece É como o asfalto que cobre as ruas desta 

cidade Cobre tudo Deixa tudo escuro Quente E nunca sabemos o que 

está por baixo Por cima tudo anda corre desliza Pelos menos assim 

parece Mas lá por baixo do asfalto O que há O que tinha Quando a 

chuva cai o cachorro mija o velho escarra a mocinha chora O asfalto 
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não deixa passar Qual o tamanho do nosso medo de aceitar sob nossos 
pés o que de fato existe embaixo do asfalto Quando o céu vai encon-
trar a terra de novo

O asfalto é coisa de homem De gente sem humor Não é luta de gê-
neros não É coisa óbvia É só olhar com os olhos bem abertos Tem 
dessa não O homem vem aqui Enche de piche betume e toda essa 
porcariada quente Resíduo de petróleo E tudo fica preto Nada cresce 
Nem uma mísera plantinha Não há semente que brote É tudo reto 
feio quente áspero Não por nada não Não tem aqui qualquer coisa 
de feminista Mas vamos concordar que uma mulher jamais faria isso 
Escuta não tem aqui preconceito nenhum não É fato A gente gosta 
é de flor verde terra E quando chove a água escorre do céu até a terra 
Não tem o que fazer não se a gente gosta mesmo é de sentir o de fora 
entrando e o de dentro saindo

É cimento concreto pavimento muro construção

Não é tudo feio não Também não é para esculachar Mas asfalto não 
tem salvação A gente que é filha da terra ter que ser obrigada a nunca 
mais por os pés no chão

E assim é o estranho das palavras É tudo asfalto por cima das nossas 
almas E tudo que se explica por A mais B Noves fora da equação É 
tudo bonito no plano É tudo papo de ação Faça isso aquilo tudo isso 
faça de novo corrido Desculpe ser estranha mas era demais pedir um 
coração tranquilo Era DEMAIS Tivesse escutado saberia Não tinha 
asfalto nele não Não era áspero Não era impermeável Não era superfi-

cial Não era mecânico Pulsava Tivesse escutado Só isso 
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A gente sabe que tem barulho demais E a gente fala cada vez mais alto 
para asfaltar nossos corações Conseguimos

Não é poesia não Pode ser mas disso não interessa saber se sim se não 
se é não sei não ser então Não tem explicação não

Tem sim Hoje terá toda a explicação Hoje seremos asfalto cobrindo 
qualquer emoção

Hoje será o dia da precisão das palavras O coração não foi ouvido Há 
séculos implora Foi calado Emudecido Arrancado Ignorado Então 
as palavras hoje são vísceras expostas como cachorro morto sobre o 
asfalto 

Hoje será tudo A mais B C D até Z Nosso canto será fechado Hoje 
nossas pernas serão cruzadas No nosso canto as mulheres serão só 
mulheres nunca mais mães Nunca mais avós Nunca mais gerações 
Nenhum rebento novo vai pisar nesse asfalto O parto está extinto

Se engana quem pensa se é que há ainda quem pense que estamos 
falando em greve de sexo

Ou guerra dos sexos

Não é luta de gêneros

Sim é preciso repetir

Ou chantagem exigências condições

Não há condições para que nossa decisão seja revogada É decisão 
decidida plantada cuidada crescida florida e frutificada Não há ma-
chado que corte o tronco
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Mãos que encontrem a raiz

O canto das mulheres do asfalto está fechado para os filhos Dos nos-

sos ventres não irão brotar nenhuma nova esperança futuro da nação 

exército da salvação assassinos sem coração Sobre esse asfalto ficare-

mos sem herdeiros até o fim 

O fim

O fim começa a ser gestado e seu parto há de dizer o que virá

Por ora seremos só palavras E que elas cessem o amanhã Que asfaltem 

qualquer resquício de arrependimento Qualquer pedaço de terra para 

que nada brote Nunca mais 
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[O FIM DO CANTO]

Não vou lançar mão de subterfúgios Ela não vai me perguntar algu-

ma coisa para que eu explique o porquê de tudo o porquê de nada 

o porquê é assim e não foi assado Foi-se o tempo das perguntas As 

respostas prostituiram a esperança e o sol de cada dia embaçou nossas 

vistas Nossa lida deixou de ser vida Nosso corpo é máquina imperfeita 

Eliminada sem piedade Há mais vida nesse prédio do que em todas 

nós aqui reunidas

Este canto é um lamento

Lamento

Eu sou uma mulher Entre minhas pernas um buraco negro Devora 

dentro e fora Uma entrada e uma saída Meu abismo está entre as mi-

nhas pernas Aqui reside meu medo meu gozo minha dor o círculo de 

fogo o toque sem luvas a passagem do filho o corte desnecessário do 

médico sanguinário a costura antiprazer o pelo arrancado o estupro o 

estupro o estupro
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CHEGA

Estamos sem saída

Não estamos não Sem saída está o novo filho que nunca irá nascer

Dos nosso buracos negros urina secreção gozo e mutilação Nada mais 

Nunca mais

Somos o que temos e seremos de agora em diante somente isso Como 

uma metralhadora carregada cada tiro será uma bala perdida para 

sempre Cada morte será para sempre Não temos cartuchos para recar-

ga Matem com moderação A terra é uma grande metralhadora gira-

tória Vamos descobrir o que fazer com ela quando acabar a munição

Por favor me faça uma pergunta

Não

Me dê uma resposta

Não

Por precisão as palavras destruíram o universo que elas mesmas cria-

ram Um genocídio é morto por palavras Mas a dor a dor da menina 

escondida no sótão à espera do inimigo sem ver a luz do sol sem 

saber que destino traçar para aquilo que seus pais ensinaram ser vida 

A dor dessa menina não tem pergunta e nenhuma resposta Quando 

o homem não enxerga o homem as palavras servem para dizer que 

o que está na sua frente é um inimigo E ele nunca poderia ser então 

um homem
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A extinção dos tubarões será lamentada nos mais diferentes papéis A 
nossa extinção não provocará lágrimas nem mesmo nos macacos

E para onde vamos então agora que o começo não existe e o fim está 
gestando

Esperamos

Apenas isso

Apenas

Esperar é o que se faz desde sempre

A hora de dormir o sábado o filme acabar as férias o músculo surgir 
o passo acertar o cabelo crescer o pau enrijecer a tristeza passar o dia 
chegar o sol se pôr Nós somos uma espera infinita

Esperamos

É verbo É ação É fazer É fazer durante o esperar É esperar fazendo 
para a espera passar

E quando ela passar não seremos mais nada Do outro lado da espera 
o que nos espera não nos encontrará  E não haverá mais espera nem 
por quem esperar

Somos todas prisioneiras no corredor da morte Nossa espera é certa 
Dias horas minutos sem sentido Remoendo na consciência a própria 
existência sem qualquer resposta A caixa de pandora é uma cela e nós 
éramos a esperança dentro dela Hoje condenamos à cadeira elétrica a 
esperança a humanidade o futuro
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Não teremos mais porque lamentar

Nem por quem

Ninguém irá lamentar nosso cárcere porque as celas nunca mais serão 

abertas e a menina não precisará mais sair do sótão

Porque ela nunca terá entrado







23

[O CANTO DA SANTA]

Santa do pau oco com as mãos cortadas pela promessa não cumprida 

repousa no oratório feito com garrafas pet Esquecida na sala de estar-

-jantar-quarto-de-dormir-closet Ela reza obstinada pelo fracasso da 

memória 

Salve virgem nossa senhora do rosário do meu calvário das minhas 

lembranças mortas das minhas imagens borradas do meu passado os-

teoporoso das pessoas em preto em branco os chapéus em reverência 

aos bons dias dos galanteadores sem face

Menina já trajando moça sem seio aparente atravessa em corrida cal-

culada a mesma sala de estar-jantar-quarto-de-dormir-closet-play-

ground em reverência assimilada gesticula uma cruz no peito diante 

da Santa conservada em garrafas pet 

Mãe a bisa está virando os olhos de novo igual à maluca da TV Vai 

dar merda
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Salve virgem nossa senhora do calvário que nunca fui santa e desde 

nunca fui feliz e desde nunca fui mulher e desde nunca fui mãe e des-

de nunca fui completa e desde nunca fui raiz Não sou árvore Não sou 

flor Sou velha Passa daqui menina que não tenho tempo nem idade 

para suas tonterias

Menina em impaciência trajada sem pruridos tardios em dedo em 

riste FUCK bisa

Você é velha Encardida Louca Fedida Cara de velha Encardida Mãe a 

bisa está falando aquelas coisas de novo

Salve virgem nossa senhora velha encardida Já fui moça e já fui me-

nina Escuta filhote de rapariga Deus te abençoe que também já fui 

atrevida e essa Santa maneta é testemunha de que não somos diferen-

tes em nada A vida que te pulsa por essas veias me machuca e se mi-

nha memória me castiga é porque disseram que era melhor antes Era 

melhor noutro lugar Era melhor noutro tempo Salve calvário virgem 

rosário nossa Meu lugar é esse e meu tempo é esse Salve de me sepul-

tarem viva Lançam sobre mim sem dó nem um cadinho de piedade 

meu passado como terra sobre meu corpo desusado e querem me 

fazer crer que onde já estive e que o tempo gasto foram os melhores 

da minha vida ainda viva Salve todos deste embaraço

A bisa está vomitando de novo

Se pensamento pensado e planejado em rasante sinapse à cabeça da 

menina grassasse ela pensaria o assim pensado Morra velha e nos dê 

mais espaço



25

Salve desvirginada Santa que senta no pau nada oco Arranca essa cha-

ga da minha cabeça despenteada Sou agora ou não fui nada

Liga a TV para a Bisa liga Leite de rosas

Sala de estar-tv A Santa observa a reprise da novela
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[A MÁGICA DO CANTO]

Depois que deus se apossou do milagre o homem esqueceu de revogar 
sua parcela do infinito Deus virou homem e detentor exclusivo dos 
direitos autorais dos milagres Nós gestamos o milagre desde sempre 
só que agora foi deus quem fez

Das pernas abertas do gozo do suor do amor do calor Um grão uma 
semente um girino pequeno menor que o pensamento de deus Um 
quase nada Um óvulo TUDO 

Desculpa de falar Interromper mesmo Não é por nada não Mesmo 
sendo não é não A mágica da fecundação pode ser mais abracadabra 
serrar a caixa no meio tirar coelho da cartola Na melhor maneira dois 
mais dois é um infinito Um tempo em que dentro tem novo tempo 
e eu fora já não sou mais rápida do que todos os sonhos que carre-
gava Tá tudo certo que o moço furou os olhos por trepar com a mãe 
e matar o pai É justo É compreensível Tem lá sua explicação Tudo 
tem menos a cegueira do homem para o homem que nasce É mais 
ou menos assim trepou gozou gostou dormiu tem o que enche o ser 
com um cigarro tudo bem fuma mas não esquece que da porra da tua 
porra a vida re/começa
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Quem nos cegou o nascimento

Do quase nada vem ao mundo rasgando a carne esmigalhando a alma 
sugando as tetas as veias as vísceras Sedento do tudo que fizemos por 
aqui É mágica pura absoluta É mágica sem truque O coelho saiu da 
cartola e ninguém mais se espanta Perdão clemência Seu filho nasceu 
e o mundo não se importa Seu filho nasceu como repetição do tédio 
Seu filho nasceu como processo químico Seu filho nasceu como con-
sequências biológicas Seu filho nasceu É mágico É milagre maior do 
que a invenção de deus

Seu filho nasceu mas nossos olhos estão mortos A esperança ficou velha 
Joga carteado com a desilusão Não matamos nossos pais Não trepamos 
com nossas mães mas nossos olhos são feridas que enxergam apenas o 
sangue da vingança contra o próprio milagre de ver e não crer

Saído das minhas entranhas Vi chorar vi sorrir vi o dente atravessar 
a fronteira da própria carne e o músculo agarrar nos ossos Vi menina 
moça mulher Vi o universo ser coberto com um vestido O cabelo va-
riar como os galhos de freixo A fruta-seio desejando a saliva da boca 
Vi tudo que senti em mim e tudo que nunca entendi Ali Fora o que já 
esteve dentro De mim agora outro eu outro seu outro nosso outro fora

É o milagre mamãe É a mágica das entranhas do mundo

O mesmo mundo mamãe que me machuca Que me amarra Me mor-
de Me maltrata Por que mamãe Se sou tão mesma que ela que você 
que ele Minha pele dói da mesma maneira E meu coração para quan-
do a bala o atravessa Como para o da vaca da égua do macaco dele e 
dela Por que mamãe o cabelo que você penteou com cuidado as mãos 
dele arracam com força Por que mamãe meu grito não faz com que ele 
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me acuda como você me acudia quando eu gritava Por que mamãe ele 
não me vê viva como ele e me mata por um gozo sem vida

Nem todos são assim

Eu sei mamãe mas por que ele é

Ele não é

Quer queiramos ou não Ele é E por ele ser que estamos morrendo

Não consigo aceitar que sejamos iguais

É isso que nos mata

É essa a nossa mágica revelada

Não pode ser Isso não pode ser assim tão simples Somos iguais e por 
isso sou agredida na esquina na praça na casa no carro no ônibus na 
cama

Não somos iguais Nunca fomos para além das palavras Das leis Da 
justiça cega com balança viciada No costume dos dias a igualdade é 
letra morta Como mortas ficamos pelo simples fato de sermos

E de dizermos não

E quando conseguimos viver depois de ver nossa mágica arrasada 
Nossas pernas cortadas Nossos seios machucados Nossas almas amor-
daçadas Anunciam o MILAGRE de estarmos vivas Mesmo depois de 
tudo isso Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de deus 
E nós precisamos aceitar essa dádiva

Mesmo que seja entre nossas pernas Contra a nossa vontade
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[CANTO DAS MENINAS MUDAS]

Com licença dá licença

Licença

Não nascemos ainda não queremos

Não temos mães A última geração dos que nasceram foram mulheres 
só mulheres

Homens como sempre Só homens

O que nem isso somos Não somos e por isso não sofremos

Muito antes do homem explicar que a semente era espermatozoide a 
terra útero Antes mesmo do sexo ser definido pela forma da barriga 
grávida Nascíamos 

Antes da cegonha Antes mesmo de inventarem o milagre Nascíamos

Nascíamos demais

Nascemos demais
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Nascemos até esquecer o milagre a cegonha a terra o útero o amor

Esquecemos

Até mesmo de nascer

Não cantamos para os bem-nascidos Esses a tragédia da vida nina com 

ternura

A mesma ternura negada aos outros

Cantamos para elas eles os renegados as renegadas e ficaremos no nada 

do antes do nascimento Nunca seremos

Ela antes mesmo de saber dela Na descoberta explosiva daquilo que 

chamavam mundo Ela tão pequena Tão suicida Tão sem saber dos 

medos Das alturas Dos venenos Das rachaduras Ela com o sorriso 

que deu ao homem a certeza da palavra PURA Ela com a confiança 

cega de que cuidaríamos dela porque o mundo dela era apenas CUI-

DADO Menina Ela Cujas lágrimas brotavam ao menor empecílio À 

pequena proibição À porta fechada Mulher sem nem saber das dife-

renças entre vaginas e pênis Pelos e peles Paus e Pedras Do óvulo ao 

mundo Ela menina mulher moça criança Tão perfeita que a perfeição 

soava redundância Como todas elas quando ainda sem saber delas e 

deles Ela que era e era o ser sendo suficiente Ela que mamava as tetas 

que seriam mamadas Chupadas Excitadas Desprezadas Menina Ela 

que era e nunca mais foi 

Não queremos nascer Ser para antes de saber ser Sofrer
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Tragédia cotidiana não é tragédia É costume

A indignação paralisante O ÓDIO sem palavras

O silêncio sem nada

Nós preferimos habitar o silêncio o vazio o nada a morrer sem saber 

o que é a vida

Não nos tornaremos o futuro de uma promessa falsa

O que são as promessas para essa horda de homens sem lágrimas 

Olhos secos Brutos

A evolução deu ao homem o dedo opositor e em troca retirou-lhe as 

lágrimas

As imagens abortaram as narrativas

Os partos eram imagens repulsivas enquanto os assassinatos torna-

vam-se líderes de audiência

O milagre da vinda virou o buraco de onde viemos o brinquedo roto 

por causa do nascimento

Desistimos

Ela que era Elas Eles Morreu Um chute Um roubo Um tiro Um estu-

pro Um soco Uma queda Ela cujo corpo era o mistério da descoberta 

num átimo transformou-se na experiência da dor Só dor Um corpo 

que dança a mágica do descobrimento Não mais anda Não mais sonha 
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É invadido pela dor do chute do roubo do tiro do estupro do soco da 

queda do choque do corte da queimadura Como conseguir viver com 

isso E nada mais

Desistimos

Não lamentamos por não nascer

Lamentamos pelos nascidos Não por causa da tragédia da vida Essa 

era linda Era a beleza do acidente Lamentamos as mãos que liberaram 

a morte Que acabaram com ela sem ela nem ser ainda

Calada para sempre e sempre e sempre

Não nascemos

O mundo está livre da concorrência com o futuro da nação Todos 

poderão chegar lá porque não haverá novos todos Não existiremos 

para purgar vossos erros Lidem com o que são e fizeram Vocês são o 

único futuro sem amanhã

Nós seguiremos Mudas jamais plantadas
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[CANTO SÓ NO MEU CANTO ou CANTO DESNECESSÁRIO]

No meu canto Trânsito Transito em ônibus lotado Fone de ouvido

Bom dia senhoras e moços desculpem interromper a viagem trago 
hoje as deliciosas balinhas frechimentis Fone de ouvido We are the 
world Escapa do meu canto

Ele ali no canto balbucia sem som mudo Aquela canção surda

Lei Municipal 6.681 de 1965. Art. 1. Fica proibido no interior de veícu-
los de transporte coletivo, inclusive autolotações, o uso de aparelhos 
sonoros, salvo mediante auditivo pessoal para os aparelhos de rádio.  

O canto dessa cidade é SUJO Palavra de ordem Apito do guarda 
Guarda o silêncio ruidoso da cidade nos cantos esgotados de homens 
despejados

Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras cantarão. Lucas 19:40

Com quem será que ele/ela irá casar Marcha das contrações nupciais 
Divino branco Moça de vestido longo Eu sei que vou te amar Ela sabe 

que vou te amar Ele não sabe amar 



38

Eu me amo Eu me amo Eu me amo É pirata É cópia É quase de gra-

ça Toca em cd player DVD player MP3 player Karaokê Domingo 

ela não vai

Psiu Ela faz PSIU É meio-dia É sol a pino Lamenta a voz desdenhosa 

de si de mim de nós Ela faz PSIU e arrasta o iu e me entrego torpe UI 

qual o teu nome Ei Ui PSIU Não precisa ignorar Não ignoro vergo-

nha da excitação Voz melosa melodia Em pleno meio-dia ela diz PSIU 

e arrasta com o iu eu Sereia sem mar Escamas Pernas de fora Minhas 

pernas me traem Meia volta ou Ré

Oiiiiiiiiiii

Ela tira meu fone fala decorada quase em rima quase sussurrado can-

tado cantando encanto Ela me canta Não encanta Sua mão pousa 

Repouso sobre meu braço Pausa Não posso quero Ando Compasso 

Ela insiste PSIU Ao longe meus passos Ela canta Benzinho Amor I 

Love you Não de graça Sem graça Ninguém nota Apenas o homem 

negro alvo de outro PSIU

Por isso uma força me leva a cantar

Metrópole

Canto só no meu canto







41

[O CANTO DOS IGUAIS]

É melhor parar tudo e começar de novo

Não teve começo É tudo arremedo Ontem e hoje não faz diferença 

Perdemos a guerra

Somos a Guerra Somos a bala que atravessa a carne Somos a carne 

que sangra

Imploro que comecemos de novo

O quê Começar de novo o quê Escuta criatura Este é o nosso canto 

Veio de longe de antes de retontonte Veio vindo nos encurralando nos 

espremendo esmigalhando até que não conseguimos mais saber quem 

éramos só o que eu era ou só o que eu sou

Olha para mim O que você vê Me fala porque eu não sei o que vejo 

Me conta o que sou

Você é como eu

Alguém que não pode começar de novo
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Não Alguém que já foi colocada no canto

Às vezes penso que precisamos mesmo nos destruir Que o que nos 

criou é a exata medida da nossa destruição

Papo reto Menos Menos por favor Menos

Você vai até uma biblioteca Tantos livros Tantos dezenas de centenas 

de milhares Histórias Memórias Invenções Teorias Explicações Infini-

tas e você me pede menos

O que podemos pedir

Nada Não temos o direito de pedir nada Não seremos atendidas Não 

agora Não nessa vida Ando na calçada escura e o barulho de uma 

moto congela minha alma Só o barulho A polícia passa e seus olhos 

devoram minha pele Eu sei É preciso ser mais forte do que tudo isso 

Como Me diga Como Então não posso pedir menos Não quero que 

nada exista depois de mim

Nunca imaginei que iríamos por esse caminho

Sim São as desgraças Somos todas desgraçadas Todos desgraçados 

Nem nas desgraças somos os mesmos Ele bêbedo em casa Seus socos 

não são vapores do álcool Não são narrativas cinematográficas É carne 

na carne É força violência dor A beleza do homem na lua não alivia 

meu nariz quebrado Minha pele roxa Meus cabelos arrancados Meus 

dentes aos pedaços É possível que sempre tenha sido assim É possível 

Mas não será A beleza do mundo se esvai no meu corpo maculado 
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Nunca imaginei que iríamos por esse caminho

Não precisa imaginar Não precisa gastar tempo com imaginação A 

fúria de dez homens sobre seu corpo Sedentos de uma existência que 

não existe Não imagine Não podemos dar a eles o gozo que eles in-

ventaram Só posso sofrer a dor Só eu sofro Eles vieram de uma mulher 

Tiveram mães filhas esposas tias vizinhas primas amigas e nada nunca 

jamais fomos iguais

Olha para mim Olha por favor O teu ódio não encontrará paz na 

minha buceta

Que me importa ofélias medeias penélopes marguerites neusas suelis 

noras julietas annabels capitus bovarys lolitas alices gabrielas dulcine-

as nastácias anas clarissas úrsulas macabéas blanches 

Importa

Que me importa se na hora da morte morro sem nunca conhecê-

-las Sem nenhuma linha no jornal Sem nenhuma tese Sem qualquer 

poesia Sem nenhuma oração Se acabo e sou nada na mão de quem 

prometeu me amar e desapareço sem deixar qualquer rastro de que 

éramos todos iguais

Me abrace sou uma mulher feia que merece ser estuprada Enfie seu pau 

cômico dentro de mim e arregace de vez essa história de que somos 

todos iguais Sou eu quem morro queimada empalada esquartejada es-

pancada para que você do alto da sua tribuna grite com voz mansa que 

perante os olhos de deus SOMOS TODOS IGUAIS antes de rir
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Não somos

De tanto insistir apenas nos igualamos no ódio Na ânsia pela destrui-

ção Vamos nos exterminar É a única via que restou

Há de haver alguma outra saída

Há sim Todos igualmente mortos

A mim importa a Poliana Pode rir E se fôssemos todas Polianas

Quem sabe Amélias

Não somos todas mortas ameaçadas agredidas estupradas violentadas 

assassinadas aliciadas mal tratadas ridicularizadas exploradas Não so-

mos todas assim 

Não somos Claro que não somos Não somos iguais A santa a puta a 

mulher bomba a vagabunda a gostosa a erudita a burra a negra a sapa-

tão a diva a dona de casa a prima-dona a recatada a dada a encalhada a 

feia a mal amada a gorda a desequilibrada não são iguais Neste canto 

nos espremeram e somos cada uma por si contra todos

Não podemos começar de novo

Já começamos E está tudo como antes

Sua indignação é só câncer tratado por quimioterapia dos jornais Nós 

morremos de verdade

Morremos Nossos pais choram a nossa morte Nossos filhos choram a nos-

sa morte Nossos amigos choram a nossa morte Há dezenas de centenas 
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de milhares de lágrimas que escorrem que escorreram que lavam os 

rostos mas deixam encardidas as almas Nosso choro nos mata e só

Há um carro Uma máquina uma tentativa contra o tédio de poder 

chegar mais rápido Desliza sobre o asfalto Perfeição da engenharia 

Gozo do design arrojado Rodas pretas Pele metálica cinza E dentro 

alguém que atropela por cinco segundos de vantagem NÃO ME 

MANDE PARAR DE CONTAR ESSA HISTÓRIA QUE NÃO É 

SÓ MINHA um corpo contra uma máquina PEDAÇOS expostos 

em noticiários em jornais em celulares e fotografias digitais É isso sim 

que viramos um grande evento digital A máquina contra o homem 

O homem na faixa de pedestre PORRA NA FAIXA DE PEDESTRE 

alguém com pressa com ânsia de qualquer coisa de qualquer merda 

Acelera porque a máquina é melhor do que o homem Não tem dor 

não tem culpa Não tem remorso Não tem futuro nem passado É isso 

Só isso Alguém uma máquina CINCO SEGUNDOS DE VANTA-

GEM um corpo aos pedaços A máquina que destrói o homem na 

faixa é puro desejo dos homens

E não podemos começar de novo

Não não podemos a tragédia já deixou de ser trágica É cotidiana Pisou 

na bola Não olhou os dois lados Atravessou no vermelho Vacilou Escu-

tava música distraído Falava ao telefone com o chefe Teve uma epifania 

no meio da avenida quando olhava a sombra do prédio sobre a árvo-

re sem folhas NÃO IMPORTA A máquina homem não perde tempo 

com o homem Sua engrenagem precisa de óleo de sangue saliva DOR
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A máquina do lamento começa então a funcionar Lamenta os pais 

da máquina homem Trabalhador cujo espólio da guerra era o carro 

metálico Lamenta as autoridades máquinas Lamenta a máquina jor-

nalística A televisão máquina de ver opinar e julgar Lamenta o vizinho 

pelo microfone Cinicamente a máquina esperança TORCE para que 

seja o homem aos pedaços o último como recado da nossa tragédia 

diária A máquina do lamento que não sabe irá trabalhar sem trégua 

no dia seguinte e no seguinte e no seguinte

E eu pedaço do homem aos pedaços Choro e o choro me mata e só

E nisso somos iguais Choramos pelos cantos E até nosso choro move 

a máquina homem que nunca para  

Nunca para

A máquina torcedor estraçalha a carne do homem no ponto de ôni-

bus porque trajava preto e branco e não azul e branco E duas de nós 

são agredidas pela máquina heterossexual porque andávamos de mãos 

dadas Roupas arrancadas carne exposta para delírio da máquina es-

tupro Não pára A máquina multidão não opera milagres Não ajuda 

Olha nossa miséria e dança E quando dança na rua seja por causa da 

máquina carnaval ou máquina manifestação as máquinas automotivas 

não perdoam A artéria avenida leva oxigênio para as células casas O 

ódio contra quem obstrui o sistema máquina circulatório é o mesmo 

contra quem rouba seja um xampu um celular uma maça não para 
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MATEM para que a máquina lamento possa funcionar Crânios afun-

dados Barrigas perfuradas Ossos quebrados Cabeças decepadas Não 

para A máquina gozo das imagens precisa ejacular e não nos resta 

outra saída

Lamento e masturbação
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[O CANTO]

[este canto pode ser suprimido do todo sem causar qualquer dano 

mantê-lo também não fará diferença ao todo este canto nasce morto]

O que é o mundo? Uma ideia, um planeta, uma passagem, um inter-
valo antes da vida eterna? Nós somos a resposta do que é o mundo. 
Sim, nossa arrogância não será disfarçada. Nunca foi. Somos a máqui-
na que faz a humanidade andar. Tóquio, Paris, Nova Iorque, Londres, 
estão aos nossos pés porque nossos pés podem estar nessas cidades em 
menos de vinte quatro horas.

Deus levou uma semana. Nós somos a fibra ótica.

Teu estudo, tua pesquisa, teu filme, tua revista. Tudo para que tua 
existência não seja aborrecida. Teu parto sem dor, seios maiores, bar-
riga enxuta, cabelo liso. Escolha. Nós entregamos.

Nossa guerra é contra um mundo hostil. Pegamos em armas para 
defender os nossos filhos. E se nossos filhos pegam em armas é para 
que nossos netos possam nos chamar de avôs. Nós somos a proteção 

do eterno amanhã.
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Teu canto é de tristeza quando nós somos a alegria, a festa, a dança, a 

música e o dever. Nossa soberba é o progresso. É o colar de diaman-

tes. A pílula do dia seguinte. O ultrassom 3D. Micro-ondas, geladeira, 

cosmopolitan, enxoval, vestidos de noiva, Dolce Gabbana, Armani, 

Louis Vuitton, Calvin Klein. Carruagem, cavalos e serviçais.

Teu desejo é a nossa vontade. Teu gozo nossa prioridade/propriedade. 

A cama é nossa escola. Teu ventre os nossos herdeiros, nossa imortali-

dade, nossas conquistas eternizadas. Somos a cabeça deste corpo lipo-

aspirado. Bebemos as melhores cervejas entre teus peitos siliconados. 

Tua virilha depilada e tua pele photoshopada são nossas obras de arte. 

A eterna beleza é hoje nossa realidade.

Inventamos o teu sonho para que se torne realidade. O mundo é o 

nosso conto de fadas que não termina à meia-noite. Somos as lojas 

vinte e quatro horas. Um caralho pode se transformar em vagina. Tua 

virgindade restituída. Tua unha polida. Nós somos a tua máxima vai-

dade. Leite em pó. Absorvente interno. Fralda descartável. Cesaria-

na. Babá eletrônica. Consolo. Botox. Água oxigenada. Laser. Futebol. 

Whisky. Empregadas. 

Aceite.

Tome.

Leve.

Encerre esse canto entre meus braços adornados de músculos como 

implora a tua libido.
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Cala a boca e chupa. Engole e sorria. O único diálogo que teremos é 

com a cabeça do meu pau. Gostosa, delícia, tesuda, saborosa, vaga-

bunda, piranha, biscate, fogosa, gorda, presunçosa, vadia, indecorosa, 

tesão, nora que mamãe pediu a deus, brotinho, lindeza, puta, enca-

lhada, dada, maravilhosa, peluda, esculhambada, filhinha do papai, 

escrota, beldade, pretinha, branquinha, ninfeta, ninfomaníaca, mi-

mada, boa de cama, alargada, cuzuda, bucetuda, peituda, velha, aca-

bada, rampeira, gasta, dá para o gasto, deusa, avião, canhão, traveca, 

delicada, flor, rosa, cara de samambaia. Existo para te foder. Estudo 

para te comer. Enriqueço para meter. És minha. Abre essas pernas e 

finja que não gosta como quando finge orgasmos com quem trepa 

com carinho. Cobra, serpente, traíra. Fraca, desequilibrada, ingrata, 

mal-agradecida. Cala a boca e chupa com cara de boazinha. 

Encerre esse canto, encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Nós 

iremos te proteger do mundo que criamos. Essa é a nossa canção de 

ninar. Aproveite e goze.

Teu útero é a máquina de manter a realidade.   

Somos a máquina que faz a humanidade andar. Cavalgue em nossas 

costas e não reclame quando for a nossa vez de cavalgar.

É o mínimo de agradecimento que esperamos por deixarmos em nos-

so mundo habitar.
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[O CANTO DE LILITE]

antes o homem tivesse ficado só e com sua natureza destruidora aca-

basse consigo mesmo não restando palavra a ser contada árvore a ser 

cortada costela arrancada

sou a sujeira embaixo do tapete 

não sou cria do homem cria de deus cria do diabo

sou aquela que cria

uróboro com a maçã na boca

a mulher que cansou de adão

o homem submisso

sou a mãe de eva

aquela que ficou no paraíso e amou as serpentes os leões as morsas

sou condenada 
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eu pari adão maomé jesus calvino agostinho paulo de tarso ramakrish-

na sidarta imhotep zaratustra jim jones dalai lama moisés shânkara 

padre cícero e antônio conselheiro

meu ventre é a origem de todo o mal

expulsei a esperança do meu seio

sou lilite

aquela que não fica por baixo não abre as pernas sem vontade que 

deseja o gozo antes durante e depois

a mulher escarlate em minhas mãos os cães de três cabeças 

razão emoção tesão

entre minhas pernas a liberdade o homem mulher a mulher menina a 

donzela peluda a velha sensual a mulher homem o prazer anal

o medo dos desejos da pele me faz forte meu cérebro é uma vagina 

onde nasce todo o amor do mundo vida vaidade prazer desejo desor-

dem caos

sou filha da puta da vadia do mercado negro do prazer o fim da histó-

ria cúmplice dos erros passados o capítulo em branco o livro dos vivos 

os nomes proibidos para os desejos da alma

medusa petrificada pelo ódio dos meus iguais

a mãe de medeia e absirto esposa de eetes sogra de jasão que viu a 

destruição de todos por nada
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sou o nada que restou da fúria dos deuses

sou a mãe de todos que chora oceanos pela morte de cada um 

filhos todos filhos

a mãe das fés

cega

sou lilite

cujo peito dá leite para matar a fome dos filhos do mundo que têm 

sede da morte e se enfastiam com a vida

existo

sofro

meu gozo

esgoto

meu canto

morto

reivindico a paz eterna após a morte

destituo o inferno e os demônios de seus postos

essa miséria humana de condenar a alma eternamente Homens dei-

xem os espíritos em paz
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ESTÁ DECLARADO O FIM DO INFERNO PARA QUE 

POSSAMOS MORRER EM PAZ

sou lilite

ordeno que a legião dos anjos caídos retornem ao seu criador

o paraíso é a nossa morte

nossa sorte

amém
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[A MORTE DO CANTO]

Não temam Por favor insisto para que não temam Teremos um ama-
nhã que será só nosso É a alegria de gozar de um amanhã que será só 
nosso E depois não haverá mais amanhã

Se teu olho te faz pecar faça todo o corpo segui-lo Gozemos

Não não há nenhuma ironia por aqui Não estamos certas Estamos 
decididas

Juntem-se a nós Todos e todas

Está imposta a ditadura sem amanhã É a nossa revolução com sexo e 
sem porvir

Alegria infinita de não deixar filhos em um mundo sem vida

É a era da camisa de vênus A Pílula do dia seguinte Do anticoncepcio-
nal Da agulha de tricô Do nosso corpo ser nosso como quisermos que 
ele seja É a era do fim dos parasitas Venham

Que outra alegria podemos ter que não essa De não deixar um mundo 
para os filhos de amanhã De nos desnudarmos das reponsabilidades 
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Das preocupações futuras A nossa miséria era poupar para os dias de 
seca Esses dias não virão Estamos ricas então

Não não há nenhuma ironia por aqui Não estamos certas Estamos 
decididas

Não estamos iradas

Quem dera ainda houvesse IRA

O tempo da IRA passou Já esteve entre nós e levou-nos filhos de to-
dos os lados A IRA já nos foi oferecida como solução e dela só vimos 
SANGUE O ódio com que ferimos morremos feridas

A IRA foi-nos uma esperança mas como tudo se repetia

Carnaval Natal Campeonatos Mundiais Anos Festas Comemorações 
Aniversários 

Uma verdadeira ODE ao calendário

Os dias repetidos a IRA tornou-se hábito A tragédia não era mais 
exceção Hábito

Habituamo-nos às atrocidades e VIVER que era dádiva logo se trans-
formou em tragédia

A tragédia perdeu-se no hábito 

A IRA virou freira

Não estamos iradas Estamos felizes E não é uma felicidade cínica 
Estamos desoneradas do futuro Cantemos o agora sem amanhã Os 
homens lutaram muito por esse dia Gozemos então nossa conquista
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Séculos da enfadonha destruição Da dilaceração dos corpos Da teo-
rização da alma Dos argumentos armados Do poder sem saber quem 
seriam os nossos herdeiros

Cantem Estamos livres do amanhã Nossos filhos estão livres dos nos-
sos erros E nós estamos libertas do porvir

Cantem Dancem como sempre pediram os poetas Como se fosse o 
último dos dias Como se a vida fosse o antigo mistério dos nossos 
ancestrais Libertem as peles das amarras do medo do erro das escolhas

NÃO PRECISAMOS MAIS ESCOLHER

Excluímos o futuro Só hoje iremos amanhecer

SEM LAMENTOS

Estamos vivas até o fim deste cantar

Não haverá mais resto

Por isso não haverá mais silêncio  

Cantem

[refrão]

[a peça pode ser encenada por atrizes e atores-atrizes jamais por homens 
exceto “o canto”]

silêncio
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