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fronteira
(kelton/pierre cunha)
nessa fronteira
que atravessa
o teu silêncio
um conto de fadas
da saudade
que reduz
a nada
o coração

ninho
(kelton)
sozinho
nesse apartamento oco
trancado no meu ninho
eu vejo um mundo louco
se acabar
nada parece importar
você não está
saudade
eu entendo um pouco disso
é quase como um disco
que arranha os meus ouvidos
em silêncio
não me acordo assim
sem você aqui

e é só
questão de esperar
pelo momento
certo pra quebrar
esse lamento
lento
dentro de onde eu vou
encontrar você
é claro
que a felicidade existe
mas como não ser triste
se a chuva chora
as lagrimas que invento
tento não me preocupar
você volta já

fotos de thaís mallon

ateus lençóis
(guilherme cobelo)
glória a teus lençóis
ignorada aurora
de outros sóis
despontam no horizonte
de teus beijos azuis.
viva o teu sinal
em tua orelha esquerda
o teu sinal
que a noite nunca nega
nem se apaga ao final.
três pés de mimo
eu irei plantar no teu
pescoço
todos os dias eu virei regar.
teu cume alcancei
como pode ver
e agora eu não sei
o que vou fazer pra descer.

você sabe, eu não sou nenhum
padre.
pode até parecer, por dizer
"glória a teus lençóis..."
viva a tua visão
e o teu olhar que vibra
e a vibração
que sempre se recicla
quando estamos a sós.
três vezes feliz
no céu de tua boca
e o teu nariz
pontilhado por sardas
e tua língua que diz:
"feche a janela pra ninguém
olhar."
"está gelado.
pega o lençol pra gente se
esquentar!"

eu tento te inventar
(kelton)
mesmo sem rumo
eu sigo navegando
ruas e prédios por aí
fantasma ou vapor
e mesmo desaparecendo
eu tento te inventar
te refazer sem medos
dedos de amor
pés de saudade
parte que arde em mim
estilhaço do que sou
sei que há o risco
do abismo adiante
vir como um trem
na direção
dos meus sapatos
mas sempre que eu
fico com medo
fecho os olhos
vejo
você chegar cantando
se aproximando do meu rosto
beijo tão impossível

nada sob a luz
desse poste
por isso mesmo
tão longo aterrizo
fico comigo um pouco mais
até passar a dor
e sem pensar rasgo
o meu riso
rabisco de batom
ninguém vai ver que eu choro
que eu não sei ver os seus
defeitos
feitos todos por mim
nada te traduz
nem de perto

fotos de pedro barcellos

fotos de rafael cambraia

cor de terra
(paulo ohana)
tem tanta coisa
que eu queria te dizer
mais do que teus
pés cor de terra
tua saia branca
como a lua cheia
que agora vejo da janela
tua saia branca
teus pés cor de terra
tantas palavras me escapam
ao te ver chegar
teu olhar de ferro
numa tarde de sol

e no entanto faz
frio nesse lugar
ah...
talvez eu queira não dizer
nada
senão te convidar
pra rolar na grama
e sujar a tua saia branca
de terra
a tua saia branca
sobre a grama seca

café amigo
(kelton)
para Gabriela Mendel

você chegou pedindo
ajuda de deus
que não sabia ver
a beleza de uma coisa dessa
você gritou dizendo
não entender
de que vale viver
se é tudo uma grande ilusão
que a gente nem consegue
decifrar
eu disse não saber
mas mesmo assim pedi pra você
esperar o café
lembro do seu soluço
nunca passar
como nunca passou
a vontade de pegar a estrada
lembro de te dizer
que a vida talvez
seja mais que uma dor
e que há valor nessa solidão

se a gente se lembrar
do que é sorrir
sorrir e perdoar
amor é pra quem tem
e quem tem
se perdoa também
te vi dormindo no sofá
e te cobri pra te fazer
sonhar melhor quando acordar
que sonho bom a gente tem
quando aprende a ver a cor
além do velho cinza
pensei que é bom ter sempre
alguém
por perto quando a gente tem
vontade de se machucar
dormi sereno e ate perdi
a hora de ir trabalhar
tá tudo bem eu sei que está
fiquei feliz quando achei
o seu bilhete no sofá
dizendo que ia tentar
não se perder por onde for
e que se um dia
o mal for meu
também me chama prum café

coração pesado
(kelton)
o coração pesado
precisa de espaço
não cabe tanto amor
o teto delicado
tão frágil quando chove
perigo é ter alguém
por perto
ao fim do inverno
da agonia
medo no porão
nuvem cheia
de fumaça
turvando a visão
o coração pesado
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