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Carta ao meu leitor (em poesia)

Escrevi este livro de poemas durante meus anos como 
professor substituto na Faculdade de Letras, anos que pra mim 
foram muito difíceis. Nesse mesmo período da minha vida, 
eu havia sido expulso de casa, estava sem lugar para morar e 
comecei a escrever tímidas palavras que expressavam a minha 
raiva. Encontrei um lugar para morar, mas não um lugar para 
expressar minha nova mente independente. 

Por muito tempo, eu me irritei com os meus versos porque 
não eram acadêmicos o bastante, porque não eram bonitos o 
bastante, porque não expressavam a realidade que eu queria ver. 

Depois vi outros poemas tomando formas interessantes em 
meus pensamentos e logo decidi colocá-los em um bloco de 
notas em meu celular.

Nesse mesmo período, comecei a ser também Zelda, uma drag 

queen de Goiânia, que se apresenta nas noites não só dublando. 
Dublar por dublar é lindo, mas eu gostava de fazer algo diferente.  
Eu ia lendo poesias. 

Uma parte de mim que só conheci quando tive vontade de 
experimentar com outros tipos de artes proibidas ‒ no Brasil 
me é proibido passar um batom, imagine então ser a Zelda 
dos pés à peruca ‒ a Zelda era uma poetisa nata e andava pelas 
noites em pleno cerrado urbano ‒ em uma cidade seca e cruel 
com as suas populações minoritárias ‒ recitando coisas bonitas 
e plantando sementes de liricismo ao luar do câmpus. 

Daí um dia, discutindo “potoca” com meus amigos, 
compartilhei minha poesia com uma amiga que gostou e falou 
que eu era uma drag poetisa. Ela era uma amiga, escritora de 
livros e de zines, mãe de uma escrita acessível e sincera.
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Então, descobri que, além de professor, eu era uma drag, e era 
um escritor. 

Eu era todos e era um. Ao mesmo tempo. Um híbrido. 

Uma escritora drag professora?

No fundo eu acho que a minha poesia é feia, mas ela é feia porque 
a realidade é feia. 

A minha poesia expressava os pensamentos da vida dura do povo 
trans-viada (queer), expressava a pobreza da minha infância, 

Expressava a raiva. Expressa injustiça. 

...

Mas também expressa coisas bonitas que ninguém para pra olhar. 

...

Expressa gratidão. A gratidão do palco e a gratidão pela sala de 
aula, lugares sagrados.

Pelos alunos, professores, pelas trans amigas, pelas viadas amigas 
e desconhecidos, e por estar vivo a cada dia quando se podia ter 
sido espancado ontem. 

 Mas até poder agradecer isso ainda é um privilégio e esse livro 
propõe te levar a pensar sobre esses privilégios. 

É um livro de uma drag que te leva a pensar. 

É um livro de professor que te leva a refletir. 

É um livro de um escritor tímido que te leva a mudar. 

Propostas absurdas? Sim. 

Mas achei isso interessante e na época da pós-verdade eu posso 
mentir pra manipular os fatos. 

Boa leitura. 

(E talvez bom vômito) 
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Aviso pro público do cabaré

(What`s good permitting some prophet of doom to wipe every 
smile away?
Life`s a Cabaret, old Chum.
Come to the Cabaret!)1

Cabaret, 1972

Senhoras e senhoras,

Gostaria de convidar a plateia a viver corajosamente
Sem medo de sair de casa
Sem medo de dançar na rua
Sem medo de segurar na mão de quem se ama
Sem medo de voltar pra casa com olho roxo
Sem medo de chegar em casa e ganhar um olho roxo
Sem medo de perder o ônibus amanhã
Sem medo de precisar ter que tomar remédios para controlar a 
ansiedade amanhã
Sem medo de ficar sem comida para seus filhos amanhã
Sem medo de ficar sem dormir de noite para ter que acordar cedo 
e ir ao trabalho,

Claro, peço que façam isso tudo mesmo
Com medo de sair nas ruas,
Com medo de se beijar quem se ama,
Com medo de sobreviver,

1 [Referência ao filme Cabaret de 1972. Um clássico de Liza Minelli, 
atriz e cantora ícone da comunidade LGBTQ.]
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Desempregado,
Sem comida em casa,
Sem limite no banco,
Indo pra escola sem dormir, tendo passado a noite em claro 
estudando
Ou chegando em sala de aula com as marcas da violência que você 
acabou de sofrer
Ou engolindo o choro porque alguém abusou de você no caminho 
para casa ‒ que você jurava que era seguro.

Atenciosamente,
A direção.



11

O professor

Ensinar é belo!
E ao ensinar cada palavra,
nesta língua opressora ou em outra ainda mais,
vou deixando em meus alunos um pouco de mim.

Cada palavra carrega o peso de tradições,
O julgo do preconceito,
A libertação da alma.

Quando estão mal, certas pessoas acreditam que as suas dores se 
passam quando elas ajudam o outro.
Esse é o professor.

Dia após dia ele se doa.
Se adoece.
Na sala de aula.

E uma coisa que era tão bonita ‒ como o começo deste poema, 
acaba ficando feia.
E o professor? Inimigo dos alunos.
E o professor que, felizmente ou infelizmente, tanto se doa,
ao ensinar cada palavra,
vai doando um pouco de si com seus alunos.
No final, o professor é
Um livro vazio cujas páginas estão cheias de vazios deixados pelas 
palavras doadas que já não estão mais nas páginas amareladas.

Doando tudo e terminando com nada.
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Para Esme, sem amor e sem sordidez

Me pergunto se alguém já se perguntou
se a pátria realmente importa para aquele que morre no campo de 
batalha.

Se a nação realmente importa pra quem procura uma casa onde 
morar
Se a ideia de continente importa no mundo da fome,
No microcosmo do quarto do jovem deprimido,
No macrocosmo do agora.

Quantas pessoas sumiram?
E quantas outras sumirão?
Quantas bocas irão se calar antes de abrir?

Amor. O tempo volta mas quem morreu ainda clama por justiça...
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Minha oração religiosa sincera

(If you can`t love yourself, how the hell are you going to love somebody 

else?) RuPaul

Nossa Senhora Madonna nossa que está nos céus
Santificado seja o seu nome,
Venha a nós o seu reino.
Seja feita a tua vontade,
Assim na terra como no palco.
Não nos deixe cair em mãos maldosas,
Mas livrai-nos de todo fundamentalismo religioso,
De todo sadismo da sociedade e da ignorância que nos rodeia.
A segurança nossa de cada dia nos dai hoje assim como nós temos 
nos importado com nossas irmãs,
Agora e até a hora de voltarmos pra Senhora Terra.

Amém
Awoman! 
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Vila no cerrado

(Respondeu Jesus: “‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de 

toda a sua alma e de todo o seu entendimento.’ Este é o primeiro e maior 

mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como 

a si mesmo”) Mateus 22: 37-39

Era uma vez uma vila localizada no meio do cerrado.
A vila era datada do século 20 e havia se expandido muito, 
tornando-se uma grande cidade em pouco tempo. Era finalmente 
‒ ou se pensava que era ‒ a modernidade.
Essa vila parecia normal, a não ser pelo seu povo diferente.

Esse povo cultuava os homens da sociedade, e mais!
Esse povo acreditava em um Super homem invisível.
E esse povo pensava que esse homem invisível era bom; mas, por 
ironia do destino esse homem só os mandava bater nos outros, 
odiar os pobres, derrubar pontes, destruir famílias e casais onde 
existe amor, construir muro entre gente pobre e gente rica que 
tem demais. Em outras palavras, esse Ser que ninguém via era um 
pouco malvadinho, né?

Esse Ser odiava o amor
Amava o sexo para procriação, mas para repetir o ódio de geração 
em geração.
Daí esse povo se odiou tanto, que as pessoas começaram a se matar 
em nome desse Ser.
Que ninguém via, mas alguns sentiam. Especialmente no extrato 
do banco.
Dizem que já houve até tortura e mortes em nome desse ser.

O Fim.
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As palavras

As palavras foram feitas para serem sentidas.
Cada sílaba, cada letra, cada som, cada peso, cada intenção.
Algumas são como café e vão bem com algumas companhias,
Outras são iguais um cinto de castidade.

Algumas cortam, outras ornam.
Outras deixam o feio mais bonito
E outras, bem sapecas,
Deixam o bonito mais feio.

Algumas palavras são indecisas.
O “sim” pode ser um “sim”, mas se você sentir que é “não”... será 
que é “sim”.
Outras palavras são eminentes. Devem ser respeitas. São palavras 
de alto calão.
“Não” é sempre “não”.
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Capitalismo e o fazer drag

Cash, Money, Jobs, Message me via direct.

Nos vemos como competição porque falhamos em ver que o outro 
é um degrau nas nossas escadas.
Porque falhamos em ver que para vencer no capitalismo é 
necessário resistir.
Para juntar é necessário não gastar.
O capitalismo tenta mas não se sustenta.
Pois se na vida tudo é produto, então tudo é trabalho.
Adoecer é lucro, o desespero é lucro, o medo é lucro.
Mas quem sofre não vê o lucro.

Portando, que minha ferida vire moedas
E que as minhas lágrimas se convertam em lucro.
E que no fim, minha arte e meu corpo sejam
Or-ga-ni-ca-mente absorvidos pelo nada que habita em todos nós
E pelo tudo, aquele tudo no qual continua os nossos antepassados 
presentes
E pela terra da qual todos somos células.

E que venha o lucro.
Moedas no túmulo.
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Jerônima

Aperta daqui, solta de lá
Arrebenta ali o laço que prende o corset de metal.

Daí ela calmamente ajuda a cintura do rapaz
Coloca um enchimento no quadril
No peito não porque esses ficarão à mostra- rebeldia ao cis-tema.
E pouco a pouco,

Ela vai se delineando em tecidos leves, outros pesados, mas sempre 
com aquele brilhuz.

A costureira, estilista, imagina uma heroína japonesa para a 
menina latina
Que se projeta no rapaz
Que acaba virando um quarto, ou quinto
Habitando naquela pele terceira que não é
Nem um anime
Nem um rapaz
Nem uma mulher
Apenas um.

Que é belo,
Que é um trabalho de tecido com fios do destino que unem criador 
e criatura,
Criador e obra prima. Costureira e Transformista.
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Não se confunda com o lixo

O capitalismo nos faz perguntar qual é a nossa diferença para uma 
barata morta.

Se o mesmo capitalismo vê o ser humano como alguém para 
presidir outros.

Como pode outro ser humano estar jogado às ruas, vivo,
mas não vivo, tratado como lixo?

Não se iludam, tudo isso é uma construção.
Nós não somos lixo.
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O resultado do kit gay

“Pane no cis-tema
Alguem me desconfigurou.”2

Sou aquele menino viado que dançava feminino,
Que não podia varrer casa, tocar no fogão, achar outros homens 
bonitos
Que não queria ser viado, mas já era taxado sem antes nem saber 
o que era.
“Viadinho! Bichinha! Baitola!”

Eu já sabia que existia algo diferente.
Eu, você, ela, ele, nós, todas as pessoas do plural e do singular.

Viado
Criança viada dos anos 90.

Cavaleira do zodíaco, Zelda, Final Fantasy e Pokémon.
No Brasil, em Goiânia, em Pallet Town.

Resisti, vivi, pensei, estudei, escrevi.
Viadamente.

<3

E aos caretas: 

月に代わってお仕置きよ!

2 Referência à canção Admirável Chip Novo da cantora brasileira 
Pitty. A música faz parte do seu primeiro álbum Admirável Chip 
Novo (2003).
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Escrita desviada de viada

Se confrontar.
Difícil olhar para si e se ver exposto no palco.

O palco, que para a artista é sagrado, encerra segredos, abre 
possiblidades, faz com que corpes inexistentes existam e 
assombrem e abram as mentes, as cidades, as praças.

Os palcos transformam sapos em princesas, homens feios em 
duquesas, meninas em imperatrizes, 
Mulheres em vampiros, pessoas em demônios, demônios em 
pessoas. 

Neste palco, a minha escrita se realiza, se materializa.

Escrever é se confrontar,
É olhar para o abismo que te olha de volta e entender o vazio.

É educar um ninguém que compartilha comigo esta mesma sala 
vazia e lê este poema no futuro e tenta entender a minha dor.

A dor da artista, a dor do ser, a dor do irmão, a dor do filho, a dor 
do doentio, a dor do traído, do esquecido, do odiado, do expulso, 
da drag, minha dor.

Escrever é expor no papel o que o artista expõe no palco.
É ser, se revelar, é se abrir e se fechar.
É preciso escrever para ser porque não há um ser que não se 
expresse.

A maquiagem, a dor, a perca, o confronto.
O abismo, a saudade, o ódio.
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Se confrontar é olhar através disso tudo.

Escrever é viver.
E quanto mais eu vivo, mais músicas eu adiciono à trilha sonora 
do meu palco.
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Otávio

Amar um animalzinho
É ser sua mãe e seu pai.

É trocar fraldas, é levar pra passear, é ensinar a comer devagar.
É achar semelhanças óbvias e absurdas entre a gente e o bichinho.

É ver que os nossos narizinhos, apesar de diferentes, tem uma 
coisinha igual bem ali na pontinha que deixa um com a cara do 
outro. Ou melhor, um com focinho do outro.

É ver que o amor é uma língua transracional e intraduzível.

É eterna e simples.

É silenciosa, mas barulhenta.

É mais que uma amizade ou companheirismo passível, é uma 
materpaternidade.
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Poema apaixonado

O amor é a língua universal da vida
É o cuidado entre os animais
É o aperto no cachorro
É o sabor dos lábios do meu menino
É a intensidade do dia a dia.

O amor é a língua franca dos corações
É a expressão da alma
De gratidão
De carinho
De afeto
De inquietações.

O amor é a linguagem das palavras
É a linguagem de sinais
Que sinaliza que a vida é mais gostosa com você.
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Coró

Uma vez, como lagarta, me falaram que eu não sabia brilhar.
Me disseram que eu não era artista.
Que eu não tinha estudo para ser artista.

E eu, lagartinha, me senti um coró de arroz.
Um verme da goiaba que só existe pela metade.
Digerido.

Cresci, entrei no meu casulo, e sai brabuleta.
Aprendi a escrever
Transformei a dor em casulo
O isolamento em transformação
E a quietitude em brilho.

Brilho
Que hora quase apaga
Mas brilha
Queima
Brilha
Queima
E brilha brilha

... e quem falou que eu não era artista ficou na escuridão.

Nós somos as próprias luzes.
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Caos

(Ave purísima,
te conocí vivente, eléctrico, agitado, rumoroso,
una flecha fragante era tu cuerpo)
Pablo Neruda em Oda al Pájaro Sofré

A arte não tem poder
A filosofia não toca
O texto não é lido
O imoral ‒ que é matar ‒ é normal
Amar é proibido
A lápis, o giz e o computador agora são inimigos.
Havia uma árvore no caminho.
E não se podia usar da árvore, mas podia-se derrubá-la.
Fumar, diziam, é ruim pro corpo
Mas a sua leitura é ruim pra alma...

... E para os milhares que morrem por conta da sua religião.
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Professor de poesia

Porque eu não pude parar para a poesia, a poesia parou para mim.
E um dia, ao dar aula de poesia,
Descobri que eu sempre fui poeta.
Um poeta colonizado, triste, reprimido, que nunca se viu poeta 
porque o poema era além de mim.

Porque o cerrado era seco demais para caber nos versos da literatura,
Eu pensava.

A minha infância com pés descalços, chupando laranjinhas, 
correndo atrás de pipas,
A dor das minhas perdas, as horas do meu trabalho, o cansaço da 
sala de aula
Isso tudo não podia ser poesia

(Só se fosse europeu ou americano, como já dizia a minha amiga 
Kincaid)

...

Então, um dia: Boom!! 
Vi que minha vida também era poesia
Ainda que não escrita
Ainda que não celebrada
A minha poesia vive no dia a dia
Respira, entra no sangue, sai na ponta dos dedos

Foi preciso descolonizar a minha vida e a minha poesia para ser 
feliz.
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Cerrado Colorido 1: 
Chuva no Centro-Oeste

Campos e câmpus de grama seca
Com umas vacas magras e muitos formigueiros
Cor de terra
E então cai a chuva no cerrado
E lava a alma do povo,
Que agradecido pensa “vou me molhar mas Graças a deus”.

E enche o pulmão triste,
Que se simpatiza com a barriga vazia,
E atiça o chão seco perto do Flamboyant
E amarela os Ipês

O verde das gramas começa timidamente a se mostrar aqui e ali no 
meio do capim alaranjado
Que, olhando bem de perto, ainda tem o vermelho do sangue 
derramado ontem à noite.
E o céu amarelado finalmente sorri para os meninos capinando o 
lote cinza, na marginalidade, da marginal Botafogo.
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Reza

Enquanto o nosso amor dorme
A gente o guarda no coração
No fundo da garganta
E na ponta da língua

A gente ama
A gente pensa
A gente sofre de saudades
A gente degusta momentos, revivendo o presente
Mas sempre com muito respeito

E envio um beijo
Virtualmente
Que acaricia os lábios dorminhocos e levemente o desperta
Para me amar mais uma vez em segredo.
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Existir

Homo Homini Lupus (Plautus 254-184 a.C.)

Fazer arte de resistência
É se engajar na anti-arte
É a arte sem artistas
Com sujeitos agentes
É a arte sem estudos, sem tradição.
É o anti-emprego, é o anti-salário.

Esse tipo de arte é um parasita que precisa de você para existir
Mas que necessita existir.

Porque essa arte, é a resistência.
É a voz das margens
A vida da periferia
Da moça que escreve o que sente
Do menino que reprimi seus pensamentos,
Da pessoa que anda na rua com medo de duas pessoas em cima de 
uma moto
(e possivelmente com um revólver)
É da pessoa que senta na rua, chora, dorme, sente fome, e pensa 
“que merda”.

É a arte que desarma
É a arte do luar
Que por ser anti-arte
É muitas vezes cruel
Dói os olhos,
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Amarga o coração e imobiliza.

É a arte renegada. É o ar te fazendo pensar e pulsar apesar do pesar.
É arte da resistência porque é frustração
E o artista persiste sendo artista, mesmo que apenas sobrevivendo.
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Se a minha voz falhar

Se a minha voz falhar
Meu dedo não tremerá
Em escrever aquela história
Com tinta de sangue
Que escorre da minha testa.

Que conta o conto
Que todo mundo conta
Mas que ninguém conta mesmo.
O conto de quem viu o pobre com o estômago doendo de fome.
Que foi o sem teto, ainda que por pouco tempo.
Que viveu um dia sem dia.

Aquela pena se desdobra em poesia
E conta a dor da perda,
o conforto do escuro.
E mesmo que a minha voz trema,
Que a minha voz suma,
Eu escreverei com esta pena.
Duras penas.
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Confronto

Ela chega e pisa no palco. O salto fino, arranhando o chão de 
madeira, solta surdos gritos abafados pelo som da música. 
A garota então dubla, dança e canta naquele tablado velho.
O palco, que para a artista é sagrado, encerra segredos, abre 
possiblidades, faz com que corpos inexistentes existam e 
assombrem as mentes, as cidades, as praças.

E depois disso tudo, ela vai embora e escreve.

Escrever é se confrontar,
É olhar para o abismo que te olha de volta e entender o vazio.

É educar um ninguém que compartilha comigo esta mesma sala 
vazia e lê este poema no futuro e tenta entender a minha dor do 
presente.

A dor da artista, a dor do ser, a dor do irmão, a dor do filho, do 
podre, do belo.
A dor do traído, do esquecido, do odiado, do expulso, do sem teto, 
dos indígenas, da drag, minha dor.

Escrever é expor no papel o que o artista expõe no palco.
É ser, se revelar, é se abrir e se fechar.
É preciso escrever para ser porque não há um ser que não se 
expresse.

A maquiagem, a dor, a perca, o confronto.
O abismo, a saudade, o ódio.
Se confrontar é olhar através disso tudo.

Escrever é viver.
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...antes e depois do rolê cdzinha

Semi-nu,

Respirando.

One of a kind.

Maquiagem escorre da pele, borrando o esfumado.

O brilho corta o palco, entra no público e o imaginar e vira ser.

O insano faz sentido.

O que estava no peito se destaca e logo existirão aqueles que irão 
falar mal, que irão se chocar e depois pedir o seu número.

Irão falar, tratar, e pasme, até te amar, mal.

Mas você é especial.

Porque para ser especial é ser qualquer um. É ser uma 
metamorphose rara. Única de si. Antes e depois do rolê cdzinha.
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Sobre ensinar a respirar

Agradeço imensamente à Janete, Dilys, Ana Catarina,
Rosane, Elise, Glenda, David Murdock, Val, Dorly,
Diego, Dilma, Freire.
Grace, Alex, Carla, Francisco, Neuda, Eliane – pelos chocolates 
também agradeço ‒
Edna, Degmar, Sueli, Marli, Sandra,
Marco Tulio mega crítico, Ligia, Maria Carolina, Thaiza.

(Pausa para respirar)

Janete de novo ‒ minha primeira professora de inglês ‒
Marisa, Fran – por me passar o dom da poesia ‒, Bruna, Dedábia
Jameson ‒ outro poeta e professor, Mônica, Suzana, Lulu, Larissa
David, Baleane, Ru, Alana ‒ irmãzona drag ‒ Brian e Pri
Vini
E claro,
Tia Verinha

Também aprendi muito com outras meninas: 
Lucas, Pabllo Vittar, Tia Vanilla, Alana, Glória, Rita V. Hunty, 
Maldita, Cynthia L. F.,
Tchaka, Baleane, Serafina, Grandona, Claudinha Boca Doce, 
Danny Dutra, Sarita Brega e Chique
Que me ensinaram a beleza da maquiagem e o poder do salto 

Obrigada, professoras e professores da vida 
Gostaria de dizer que ainda vivo aprendendo com vocês
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Mesmo depois de 20 anos

Mesmo depois de 30

Mesmo depois, muito obrigado.
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Cerrado Colorido 2: 
Poema para se ler tomando café no cerrado

Campos e campos de grama seca com um gado magro e muitos 
formigueiros cor de terra e então
Como se fosse um presente divino
A abensonhada chuva de Moçambique
Cai no cerrado e lava a alma do povo

E enche o pulmão triste
E atiça o chão seco perto do flamboyant
E amarela o pequi.

O verde das gramas começa a timidamente se mostrar no meio do 
capim alaranjado
Com os primeiros pingos de chuvisco vem também as primeiras 
emoções frescas de novembro
E azul amarelado do céu finalmente sorri para os meninos 
campinando o lote cinza da marginalidade na marginal Botafogo.

Mas ainda é setembro e a marginal bota fogo apesar da chuva...
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Fumaça 

A minha poesia é urbana
Pois fala da toxicidade da cidade

Do cheiro de poluição
Do cigarro podre
Do cara que se estuda, mas que a gente não sabe o que pensa

Do gay queer drag queen professor palestrante locutor de rádio 
universitário mendigo anti-heroico feio estressado fumante que 
luta contra a raiva no trânsito que vai pra psicóloga que pensa 
acelerado, mas toma calmante para acalmar quando está acelerado 
demais e energético pra quando o calmante acalmar demais a 
ponto de calmar e calar a alma.

Que é silenciada e estudada.

É urbana porque queima-se florestas e derruba-se árvores
Porque denúncia o lado da cidade com pus
Que ninguém toca

Mas que a todos toca. Porém que não toca ninguém.

————

Sabe aqueles vídeos de espinhas explodindo com muito pus que 
tem gente que ama ver?

A sociedade é pus. Os ricos adoram vê-lo explodir.

Sadicamente.

———
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O verso vem com o vento
E se vai com um piscar

O poeta ‒ cada um de nós ‒ existe, trabalha e resiste. Fazer poesia 
é isso.

É ser existente resistente, é trabalhar mais, pagar mais e ter de 
menos.

O urbano é o capital.
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Todas lindas

Numa cidade onde quem era drag precisava tirar a peruca
Onde hoje se faz teatro no galpão de tortura
As bichas, as gays e as travestis aprenderam a prender bem essa 
picumã.

Elas batem cabelo
Para não mais reproduzir,
Para resistir,
E o cabelo fica preso até o final do show

Mesmo que a alegria já se tenha desprendido da vida
E que a preocupação de voltar pra casa ainda reina
Mas a peruca fica.
Para mostrar que ela, a sua identidade, aquela entidade,
Não muda. E se muda é porque ela quis.

Somos todas lindas.
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Bichinhos

Nos fundos dos seus olhos negros de jabuticaba
Eu vejo empatia,
Vejo amor em silêncio
Conexões desta e de vidas passadas.
Vejo necessidades (como as minhas)
Vejo emoções que eu sinto expressas numa língua que eu não 
consigo entender
Vejo reações, carinho, raiva, pensamentos, hábitos
Vejo dúvida,
E mais que isso,
Mesmo na sua companhia invisível
Vejo um laço eterno, um símbolo do infinito que liga o seu coração 
ao meu neste cerrado seco.

Tum. Tum.
Au. Au.
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Sobre a traição

(Drag Grandona 1: E quando eu sai do palco, meu corset havia 
sumido. E a Fulana tava usando ele na boate! A bicha me deu a 
Elza.
Drag Palhaça: Menina, e as minhas luvas que sumiram bem antes 
de eu fazer meu número? Eu acho que a Fulana Vendaval escondeu 
pra me boicotar!
Drag Grandona 2: Bicha danada! Um dia ela quase furou os meus 
peitos na boate enfiando as unhas nas minhas próteses). Diálogo 
entre drags no camarim

Nem que eu te desse amor,
As estrelas, as luas, minha vida,
Minhas outras 6 vidas,
Nem que eu fosse vegetariano por você,
Nem que eu visse uns filmes ruins pra te fazer companhia,
Nem que eu te ligasse de madrugada,
Nem que eu fizesse orações,
Simpatias, sacrifícios, gris gris , jejuns,
Nem assim seria o suficiente.

Atena deve sempre morrer traída pelos seus cavaleiros.
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Para todas que vieram antes de mim 

(Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves dentro do 
coração)3 Canção da América

Amiga, 
No primeiro dia que pisei no palco deste cabaré
Você esteve comigo.

Lendária, experiente, 
Fez história na ditadura, 
Tirou peruca no cerrado, 

Viveu,
Dublou,
Trilhou, 
Amou

E hoje neste palco
Você ainda está comigo. 

Vivendo
Dublando
Trilhando
Amando

Amar, gozando da vida
Criando histórias na ditadura, 

3 [O trecho foi retirado da letra de Canção da América, música de 
Milton Nascimento e Fernando Brant de 1979 para a cantora Elis 
Regina.]
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E no último palco que estarei neste cabaré 
Você estará comigo
Pois a luz das estrelas nunca se apaga.

Obrigado. 
Fechem as cortinas.

“Em homenagem a Vinícius Cunha”
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