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Bicho De  
Sete caBeçaS

Que pensam tantas cabeças? 
Pensam tudo ao mesmo tempo? 
Que vendaval que seria 
sete cabeças de vento!

Setecentos mil piolhos! 
não há como pôr barreiras! 
As duas mãos não dão conta 
de coçar tanta coceira!

Sete cabeças vão todas 
ao mesmo cabeleireiro! 
Sete tesouras parecem 
esgrimas num picadeiro!

Sete bocas, sete fomes, 
cada uma escolhe um prato! 
Sustentar um bicho assim 
não deve ficar barato.

Se uma fala, seis escutam? 
Elas falam-se entre si? 
Se uma escolhe seu caminho, 
as outras vão por ali?
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Sete bocas, sete vozes, 
isso já forma um coral! 
Se só uma desafina, 
o caso não é tão mau.

mas se dessas sete vozes 
só uma cantar bonito, 
quem sabe as outras consigam 
acompanhar no assobio.

Sete cabeças caladas 
formam um enorme silêncio! 
Sete cabeças, se quentes, 
há sempre o risco de incêndio!

Sete chapéus, sete lenços, 
sete grampos de cabelo, 
sete memórias e o risco 
de um mínimo esquecimento!

um resfriado fraquinho 
nessas catorze narinas 
exige a dose maciça 
de umas vinte e uma aspirinas!

Sete e sete são catorze, 
com mais sete vinte e um... 
O bicho vive sozinho, 
amor lhe bastava um...

ZumBiS

Foi lá no haiti 
que ouvi falar dos zumbis: 
gente morta que volta!

não acreditei. 
mas, mesmo assim, 
fechava bem a porta.




