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para não me ver   
 
 
almoço toma café com queijo começo a desenhar atendo o telefone a caneta 

escovo os dentes desenho os pés como laranjas vejo TV lixo fotografias 

pessoas conversam não sei como pensar mais a cadeira é macia o sapato preto 

ela fala alto os desenhos são brancos a escada rolante nossa a mão está 

vermelha um bicho me mordeu passou um enfermeiro a Cris ligou vamos ao 

cinema chove lá fora o celular dá sinal de bateria fraca enfermeira me dá bom 

dia a porta abre tenho lembro das aulas de ontem belos momentos poucas 

conversas momentos de arte brasileira vimos um filme PB meu dedo machucou 

de novo passam tênis cinzas toc toc toc som de sapato texto da Lívia imagens 

vermelhas-laranjas leio endoscopia vocês subiram uhmmmm lembro das fotos 

do Feco cavernas coço a mão lembro da chuva lá fora acho que vai esfriar 

preciso ligar o computador escrevo olho o tempo enfermeira me pergunta se 

vou fazer exame respondo que não sou acompanhante mais toc toc rapidinho 

como as pessoas pisam pesado lembro que aprendi a pisar leve este ano puxa 

vida pisava fincando os pés no chão mas nem sou árvore não tenho raízes mas 

peso dou informação para a enfermeira escuto thiau o pensamento escapa sou 

interrompida tento voltar aos fluxos de pensamento escuto a contagem de um 

dois três quatro vejo passar a sombra de um balde azul desce a escada rolante 

lembro do almoço porta range me perguntam de novo que exame vou fazer me 

irrito sou acompanhante será que poderiam não me ver queria ser Samanta-

feiticeira uma das telas de Romagnollo no Tomie Othake lindas lá vem mais toc 

toc toc será que as pessoas não se incomodam de ecoarem os sapatos detesto 

fazer barulho quando ando me ajeito na cadeira fica confortável escuto o nome 

de Mariela lembro da Marianela amiga uruguaia deu cinco minutos para a 

caneta sobre o papel tocam campainhas mais toc toc pessoas rindo mão jejum 

exames Fabi pera aí                                                   lucimarbello.25.06.2009 


