tavelmente tive que ir ao supermercado, lugar
tos que me causam vertigens, devido ao excesnxurradas de anúncios que vorazmente tentam
o que é pior, querem que eu os devore a todos
– Se consumir guloseimas serei feliz, se usar
te meu sorriso atrairá todos os homens que
etante X transformará minha casa no ambiente
alegre do mundo... Não posso nem mesmo ter
delírios de Poder e Sedução, eles já vêm eminhas multicores e neons – estão à venda nos
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a criança desconhecida, de no máximo quatro
e chama à atenção com a seguinte e pergunta:
nha mãe?
um sapo
engasgado na minha vida. Ele
espostas passamTem
pela minha
cabeça...
me
atormenta
existência.
Não salta, se esunca te vi. Como posso conhecer atua
mãe?
conde;
silencia-se.
É um sapo que
vende muitas coisas,
masnão
mãecoaxa,
eu nunca
vi.
não
engulo,
está
camuflado
entre
as coisas
ó uma criança).
em decomposição. Já o despachei para lono me invade advinda de alguma dimensão dage, mas ele sempre retorna.
o encontro:
Esse bicho
não perdidas
salta, não
consumidores, inocentes
crianças
empula, apenas aparece
e
diante
dele
encaro
o de ilusões, repetindo em cada gôndola a mes-o vil, o repulsivo e
o pusilânime.

oz trêmula, formulo
resposta
para darde
à Quintana os saNos uma
sonhos
fantásticos
pos são incríveis acrobatas, que despertam
á-la.
a inveja dos imponentes elefantes. Mas este
sapo não
é metafórico,
ulações me atormentam.
Talvez
possamos re-nem metafísico, é
marrom
e rajado
demar
verde.
caparmos dos cantos
das sereias
nesse
de Gosmento e repugnante,
não
tem
nada
hamado “supermercado”, ou também possa-de poético e muito
menos
Não
é uma
representação
r com uma verdade
crua,filosófico.
sem sabor,
cinza
e
ou metáfora,
é físicoonde
e assim
s revelou Criolo “eu
cresci no mundão,
o permanece.
mãe não vê”.
É um sapo que não se explica. Se fosse uma
perereca, me apoiaria no bom e velho Sigmund. Mas é um sapo! Sei que na cadeia

por Wender Urias

alimentar tem papel de destaque, mas para
mim é um estorvo e nada mais. Não me
sensibiliza o fato de caçar moscas e pernilongos. Pois estes mato com incensos, repelentes e raquetes, mas contra o sapo não
consigo levantar um dedo. Se coragem tivesse o esmagaria, mas por compaixão ou
recalque apenas indico o caminho da rua.
Não levanta bandeiras, mas invade meu
quintal. Fica na fronteira da propriedade,
rente ao muro. Camufla-se entre as folhas
e se esconde no gramado. É um sapo gosmento, feio e persistente. Três vezes botei-o
para fora e por quatro retornou.
Pergunto-me: por quê? Por que comigo? O
que eu fiz? Dentre tantos lotes e diversos
quintais, por que ele encasquetou com o de
número 63? É um inquilino repulsivo, não o
suporto mais!
Inferno. Ou some o sapo ou mudo eu.

