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Somos exércitos de corações feridos. 

Não há arrego possível 

Trégua, não sei dar nem pedir. 

 

Vão à batalha os corações 

com suas armaduras 

e encontram-se enrijecidos 

- Carnes e carapaças. 

 

Lanço a flecha e mato. 

Olho à minha volta meus cadáveres, amores abatidos. 

A cada morte, morro. Me castigo. 

 

Vão-se os corações feridos 

duelar em outros lados. 

Fica na carne mole o sonho de ser alimento 

e lambuzar-se  

e verdadeiramente amar. 

 

Porém na morte não há perdão... 

 

Vão-se os corações feridos 

 
 
 
 
 

Vão-‐se	  os	  corações	  feridos,	  Natália	  Machiaveli



 3 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 

§   Apresentação..........................................................................04 

§   Conceito……………………………………………………………………………........06 

§   Proposta de Encenação………………………………………………………09 

§   Cenário, Figurino, Sonoplastia, Iluminação……………..10 

§   Sinópse………………………………………………………………………..................11 

§   Ficha Técnica…………………………………………………………………………..11 

§   Currículos……………………………………………………………………………….. 12 

§   Mapa de Luz.............................................................................	  18 

§   Rider de Som.......................................................................... 20 

§   Roteiro……………………………………………………………………………….......24 

 
 
 
 
 



 4 

APRESENTAÇÃO 
 
 
“Convulsões da Abstinência” é um espetáculo cênico musical, criado a partir de 
poesias do livro Poesia Menstruada, do dramaturgo e Pós Doutor Leonardo 
Nolasco e das poesias e canções inéditas da multiartista Natália Machiaveli, 
formada pela academia de arte holandesa Gerrit Rietveld. A atriz, cantora e 
diretora Anamaria Barreto, responsável pelo encontro entre os autores e 
primeira idealizadora do projeto, assina a direção do espetáculo.  

 
A personagem, tirada de dentro do livro de Leonardo, é fruto da pesquisa de 
mestrado em sociologia do autor, para a qual entrevistou diversas mulheres 
com histórico de violência doméstica. No entanto, Leo não viu só dor e tragédia 
nestas mulheres. Não viu fraqueza nelas, viu força. Viu poesia. Viu mulheres 
em todo o seu potencial, vitimadas, porém não vítimas. Os poemas selecionados 
do livro conversam fluidamente com os poemas e canções de Natália 
Machiaveli. Frutos de seus próprios romances, partindo de outro contexto 
sócio cultural, os textos dos autores desembarcam em um ponto bastante 
comum: a busca pelo verdadeiro amor. Uma busca legítima? Ou estariam elas 
buscando mundo afora o que só pode ser encontrado no âmago de seu interior? 
Quantos e quantas de nós já nos fizemos tais perguntas? O amor é um tema que 
busca voltar à moda no momento histórico onde nada parece apontar nessa 
direção. 
 
Adentremos o espetáculo... No palco, a persona de Natália está em cena. 
Cantora meio diva off Broadway, suas canções - produtos de uma mente tão 
analítica quanto apaixonada - revelam seus anseios, encontros e desencontros 
românticos nas diversas fases de vida da jovem mulher. Através delas, Natália 
nos conta cantando suas histórias, revelando as sutilezas e concretudes do 
sentimento. 
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Sua personagem, Nataly, rouba a cena entre as canções, entretecendo o enredo. 
Nataly é carente e calejada, porém esperançosa. Depois da grande decepção 
amorosa com Antônio, decide viver seus dias como se não houvesse amanhã. 
Se joga nas situações em  busca de um novo amor e expõe suas aventuras ao 
público com verdade e intimidade, como aquelas mulheres simpáticas e 
faladoras que te pegam desprevenido no ônibus e não param de falar até você 
descer. Ao nos cativar, ela acaba por cativar a si mesma, casando-se finalmente 
com quem parecia jamais ter amado: consigo mesma. 

 
As duas mulheres, interpretadas 
por Machiaveli, são 
contrapontos. Diferem, talvez, no 
seu contexto social e cultural e na 
disposição para contar os 
detalhes de suas experiências. 
Uma mais intelectualizada, outra 
mais pé no chão, uma receosa, a 
outra oferecida; uma reflexiva e a 
outra impulsiva demais. Mas 
ambas sensíveis sonhadoras 
mulheres. Ambas, mulheres 
abrindo espaços num mundo 
ainda tão masculino e voraz. 
 
Em cena também estão os 
músicos, Chico Saraiva 
(violão/arranjos), Bruno 
Buarque (percussão/produção 
musical), o americano Ian 
Gottlieb (violoncelo) e Natália na 
voz, composições e interpretação 
cênica. Os arranjos sofisticados  
de Chico Saraiva misturam 

instrumentos tipicamente clássicos, como o violoncelo e o violão, com 
percussão eletrônica e com o jazzístico piano Fender Holtz. 
 
Quem assina o figurino é Fause Haten, renomado estilista que há anos 
enveredou para o teatro, responsável por figurinos ganhadores de diversos 
prêmios. A produção é de Flandia Solange Mattar, experiente produtora à 
frente da Gaya Produções, que se une neste projeto ao “Pauta e Poesia” para 
formar um time de campeões! 
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CONCEITO  
 
 
Muito se fala, investiga e questiona nos dias de hoje sobre o papel da mulher na 
sociedade. Os movimentos feministas trouxeram à luz pautas 
importantíssimas para a melhoria das condições de vida das mulheres nos 
diversos âmbitos: familiares, econômicos, sexuais. As mudanças conduzidas 
por estes movimentos transformaram também a história do amor. Não é banal 
o que estas mudanças representam em relação à organização social dos 
gêneros, sendo tema de pesquisa de muitos sociólogos, educadores, filósofos e 
historiadores.  

 
O período inicial do desenvolvimento das Ciências Sociais, em realidade, estava 
intimamente interligado à especulação sobre a natureza do amor e também às 
divisões entre os sexos. Stendhal, Destutt de Tarcy e August Comte foram 
alguns importantes escritores e filósofos que pensaram o amor em suas obras. 
Entretanto, durante o período “clássico” da formação da Sociologia moderna, 
tais influências ficaram submersas. Leonardo Nolasco, autor dos poemas do 



 7 

espetáculo, é um dos pensadores da atualidade que estudou a temática dos 
relacionamentos e das violências geradas por um psicológico masculino 
perturbado com o descontrole e ameaça sobre sua masculinidade.  
 
Os modos como nos relacionamos na contemporaneidade são repletos de 
confusão e possibilidades. A libertação da sexualidade em relação à procriação 
já foi celebrada e refutada pelas feministas. Ao mesmo tempo que deu à mulher 
o entendimento de que o sexo é fonte de prazer, também desobrigou os homens 
do comprometimento, tão desejado pelo sexo feminino. O próprio desejo pelo 
comprometimento masculino vem sendo repensado pelas mulheres, à medida 
que se tornam completamente independentes. Outras vezes, a independência 
financeira feminina não corresponde à independência emocional. Mas que 
futuro esta nova organização nos reserva? Nos levará ao relacionamento puro, 
onde dois decidem estar juntos somente pela vontade de assim estarem? 
Talvez... mas até esse dia, encontros e desencontros permearão a vida de quem 
sonha com um grande amor. 
 

“Convulsões da Abstinência” quer tocar a ferida e encantar corações: trazer ao 
palco uma mulher para ser tudo aquilo o que ela é: compositora, poeta, cantora, 
atriz, mãe, dona de casa, freelance, dependente emocional, sonhadora 
convicta, amante passional, fera ferida ou “ex fêmea enjaulada 
experimentando a vida animal”.  

 
Do ponto de vista musical, as composições refletem o ambiente complexo do 
universo feminino, rico de coloridos e emoções. Nas composições de Natália, 
com arranjos de Chico Saraiva e produzidas pelo próprio Chico e por Bruno 
Buarque, a canção brasileira sofre influência da música erudita brasileira do 
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começo do século XX , da música clássica e atonal europeia, do choro, do 
eletrônico, do jazz e do samba-canção. As canções são sensíveis, com melodias, 
harmonias e arranjos sofisticados que se unem à letra para expor a trajetória 
da mulher que se desdobra em todas as suas possibilidades dramáticas.  
 
As personagens retratadas na poesia e música dos autores Leonardo Nolasco e 
Natália Machiaveli vivenciam as experiências da mulher contemporânea - sua 
autonomia, sua sexualidade reconhecida, apesar das amarras da tradição e da 
pressão da sociedade - acompanhada do desejo conflituoso de ser amada pelo 
parceiro idealizado e indisponível. Sentimentos que interagem e convivem em 
personagens marcantes, representantes das potencialidades e vivências 
compartilhadas de forma específica por cada uma de nós.   
 
Falar sobre o amor, o universo feminino e suas profundezas é movimentar a 
engrenagem da revolução humana.  
 
Aos novos espectadores, um frescor se apresenta.  
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PROPOSTA DE ENCENAÇÃO: 
 
 
O espetáculo “Convulsões da Abstinência” divide-se em dois mundos: o show e 
a vida. Os mundos são protagonizados por duas mulheres distintas 
interpretadas pela cantora e atriz Natália Machiaveli. 
 
O show acontece em um palco em cima do palco, um praticável que demarca a 
distância dos mundos. Em cima dele, os músicos e a cantora geram a magia da 
música. Ali, a persona Natália conta suas histórias cantando. Através das 
letras das canções ela se revela apaixonada numa espiral de amor; desiludida, 
arrependida, magoada; carente, nostálgica de um amor indisponível. 
Orgulhosa, conta de como conheceu seu amor, faz planos e o homenageia com 
uma canção. Enfim, realizada com o achado de um amor, porém ainda indecisa 
sobre sua escolha, concentra-se no agora para não pensar mais. Fala dele, dos 
seus sonhos e suas frustrações com certa condescendência e faz uma contagem 
regressiva para o fim do relacionamento. Se dá conta de que, poeticamente, não 
há nada errado. 
 
O ambiente lírico proporciona leveza, e a elevação do palco simboliza a elevação 
do mundo real. Ela seduz a plateia numa espécie de feitiço de sereia, com a 
ajuda dos timbres do violão e do violoncelo, referências notáveis ao formato do 
corpo feminino. O feitiço se interrompe a cada aparição, sempre dramática, de 
Nataly – a personagem. Show e vida se alternam no espaço cênico. 
 
Na vida, Nataly vive no mundo real, mas não se cansa de fantasiar em cima de 
sua realidade, na esperança da chegada do verdadeiro amor. Conta seus causos 
em versos à plateia, circundando o palco nas frequentes aparições. Um tanto 
cômica, expõe-se aos estranhos com verdade e intimidade.   
 
O enredo se divide em quatro momentos: o interior da casa, a rua, uma 
boate/karaokê e o éden. Esses ambientes simbolizam seus estados de espírito 
em diferentes fases da vida.  
 
Em casa, ainda sofrendo com a mais recente desilusão amorosa – Antônio- 
Nataly despoja-se completamente neste ambiente íntimo. Fala consigo mesma 
como se estivesse falando com ele, denunciando-o à plateia e provocando-o com 
a aquisição de um novo amante, o (possivelmente imaginário) Pedro.  
Já curada, porém ainda carente, sai às ruas para um encontro às cegas. O 
ambiente agora é externo, a sonoplastia desenha o cenário com sons de rua. 
Nataly entra no táxi (decidida) e chega ao edifício em Copacabana para um 
encontro que promete virar sua vida do avesso – o João. 
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E vira. No terceiro momento, recém-divorciada, nossa personagem cai na fossa 
e adentramos com ela a boate karaokê onde ela rouba o microfone e o palco 
completamente embriagada. Discursa, chocando seus ouvintes com o nível de 
violência vivido em seus antigos relacionamentos. Suas palavras também a 
surpreendem. Ela acorda do pesadelo que era sua realidade. Persona e 
personagem se misturam e atingimos a apoteose do espetáculo. Estamos no 
éden. A fumaça se ilumina e a revela. A nova mulher descobre ser ela mesma 
o grande amor de sua vida. Em uma espécie de celebração, a última música e 
poema são apresentados.  
 
 

 

 

CENÁRIO, FIGURINO, SONOPLASTIA, ILUMINAÇÃO 

 

A cenografia do espetáculo é pensada em termos de ambientação e conta com 
o desenho de luz para definir os espaços cênicos e as passagens de tempo. 
Poucos elementos estão em cena fisicamente. Ele se cria na mente do 
espectador à medida em que a história vai sendo contada.  

Em um praticável, ou nível superior ao palco (de formato a ser definido), o 
‘show’ acontece. Ali estarão os músicos, circundados por luzes de neón. Este 
também é o posto da cantora, com seu pedestal estilizado, onde ela canta e 
encanta.  

No ambiente da ‘vida’, espaço de atuação da personagem, os ambientes são 
criados a partir da sonoplastia (como o foley cinematográfico), iluminação e 
uma cadeira, que adquire uma nova função em cada cena.  

Os figurinos serão criados por Fause Haten, a partir do conceito do espetáculo 
e das características das duas mulheres.  

A trilha sonora ao vivo é de autoria de Natália Machiaveli, com arranjos de 
Chico Saraiva e produção musical de Bruno Buarque. 
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SINOPSE: 
 
Natalia é uma poeta sonhadora que vive seus romances através do mundo lírico 
de suas composições musicais. Nataly é uma mulher carente e calejada que 
ainda sonha em encontrar o grande amor da sua vida. 
As duas mulheres interpretadas por Natália Machiaveli, são contrapontos. 
Diferem, talvez, no seu contexto social e cultural e na disposição para contar 
os detalhes de suas experiências. Uma mais intelectualizada, a outra mais pé 
no chão, uma receosa, a outra oferecida, uma reflexiva e a outra impulsiva 
demais. Mas ambas sensíveis sonhadoras mulheres. Ambas mulheres abrindo 
espaços num mundo ainda tão masculino e voraz. 
Nesta jornada cantada e contada, persona e personagem expõem 
despudoradamente os encontros e desencontros com os homens que 
atravessam sua vida, e que a levam a um encontro profundo consigo mesma. 
 
 
 

FICHA TÉCNICA: 

Direção: Anamaria Barreto 

Música e performance: Natália Machiaveli 

Texto: Natália Machiaveli e Leonardo Nolasco 

Arranjos: Chico Saraiva  

Figurinos: Fause Haten 

Desenho de luz: a definir 

Produção: Gaya Produções Teatrais e Artísticas - Flandia Solange Mattar 

 

Elenco: 

Atuação e voz: Natália Machiaveli 

Violão: Chico Saraiva 

Percussão eletrônica: Bruno Buarque 

Violoncelo: Ian Gottlieb 
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CURRÍCULOS 
 
 
 
 
GAYA PRODUÇÕES TEATRAIS e ARTÍSTICAS Ltda ME  
 
Iniciou suas atividades em 1997. As sócias proprietárias, Flandia Mattar e 
Rosangela Longhi atuam no mercado artístico desde 1982 realizando vários 
trabalhos como produtoras executivas e diretoras de produção entre outras 
funções artísticas e vêm realizando desde 2006 suas próprias produções 
através da empresa Gaya Produções Teatrais e Artísticas.  
Atividades realizadas pelo proponente, em área conexa à proposta, 
exclusivamente nos últimos 24 meses.  
   
2016/2017 – Branca de Neve e Zangado  
Produção e Realização Teatro Shopping Frei Caneca – São Paulo.  
Direção: Mira Haar 
Elenco: Juliana Baroni, Giovanni Venturini, Tania Bondezan, Murilo Meola, 
Thiago Amaral e Danielle Di Donato 
 
2015/2016 – Repertório Shakespeare – “Macbeth” e “Medida por 
Medida”  
Gerência Administrativa no Teatro Sesc Vila Mariana, Teatro Sérgio Cardoso, 
e circuito Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba.  
Direção: Ron Daniels  
Elenco: Thiago Lacerda, Giulia Gam e grande elenco.  
 
2015/2016 – Teatro Musical “Florilégio Musical II – Nas Ondas do 
Rádio”  
Direção de produção:	 Viagens Circuito Cultural Apaa, Teatro Sesi Piracicaba, 
Teatro Municipal Araras  
Direção: Elias Andreato  
Elenco: Carlos Moreno, Mira Haar e Patrícia Gaspar  
 
2015 – “O Dia em que as Divas subiram a serra”  
Produção - Circuito Cultural – Teatro João Caetano – São Paulo  
Direção: Eloisa Baldin  
Elenco: Caio Ferraz, Diógenes Gomes, Sandro Bodilon, Sergio Wernec, Eloisa 
Baldin, Karin Uzun e João Malatian  

  
2015 – “A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília”  
Produção geral para o projeto Viagem Teatral – Circulação por várias cidades 
do interior de São Paulo  
Direção: Carla Candiotto  
Elenco: Companhia Delas de Teatro  
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Anamaria Barreto (concepção e direção) 

Formada pela Escola de Arte Dramática da 
ECA/USP (1969) e licenciada em Educação 
Artística pela UNESP (1984), com Habilitação em 
Música (1985). 
Diretora dos espetáculos: Os  Espectros, de 
H.Ibsen, Saúde é Bom e eu Gosto,   O Mundo 
Alegrão, Trago da Minha Terra o Que Ela Tem de 
Melhor (Prêmio Myrian Muniz - Funarte); Dom 
Quixote e Suas Incríveis Aventuras e Poemas e 
Canções do Meu Bem Querer (Prêmio Flávio 
Rangel  - SECSP). 
Atuou como atriz direção de Ademar Guerra, 
Flávio Rangel, Silney Siqueira, Marco Antônio 
Braz, José Saragozaentre outros importantes 
encenadores. 
Durante seis anos fez parte do elenco fixo do 
Teatro Popular do SESI, sob direção de Osmar 
Rodrigues  Cruz. (1986 a 1992).  
Foi Diretora e Coordenadora de Capacitação Profissional, por três anos, no 
Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo – SATED/SP 
(1995/1997). 
 
2008 - Atriz e assistente de direção de Marco Antonio Braz em As Noivas de 
Nelson,  de Nelson Rodrigues. Em 2009 As Noivas de Nelson representa o Brasil 
no MITO – Mostra Internacional de Teatro de Oeiras – Portugal. 
  
2013 - Lança o livro Crônicas de Anynha Silveira pela Editora Protexto.     
 
2014 -  Como atriz em A Falecida de Nelson Rodrigues, sob direção de Marco 
Antônio Braz em temporada pelo Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste. 
 
2014 – Participa da minissérie Os Experientes com direção de Fernando 
Meirelles, TV Globo.   
 
2017 - Dirige e atua na peça infantil Na Fazenda da Tia Belinda, do grupo Pauta 
e Poesia. 
 
2018 - Participa do longa-metragem Fórmula de Amor sob direção de Pedro 
Amorim na Querosene Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda. 
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Natália Machiaveli (concepção, composições, texto e performance) 
 

Cantora, 
compositora, atriz e 
cineasta formada 
em audiovisual pela 
academia de arte 
holandesa “Gerrit 
Rietveld Academy”, 
em Amsterdam.  
Dirigiu, em 2010, o 

documentário 
“Troca o Trópico”, 
exibido nos 
principais festivais 

de cinema da Holanda, como  World Cinema Amsterdam, Nederlands Film 
Festival, entre outros. Produziu e dirigiu as animações Will, Planta, e It Trims, 
este último primeiro lugar no festival Curtacom em 2012. Além de dirigir, 
Natália é responsável pela composição das trilhas sonoras de seus filmes. 
Compôs também a trilha original para o espetáculo da Cia. Quase Cinema 
Urubus No Ar (PROAC de Circulação 2017). Fez parte da orquestra de Ricardo 
Zhoyo e cantou ao lado do pianista e compositor cubano Ramon Valle. 
Atualmente monta o espetáculo musical Convulsões da Abstinência com 
composições próprias, arranjos de Chico Saraiva e direção cênica de Anamaria 
Barreto, cujo processo inicial foi documentado e transmitido ao vivo pela 
plataforma online Através.TV. 
Desde 2013 trabalha na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – MITsp 
ao lado de Antônio (Tó) Araújo e Guilherme Marques, como Relações 
Internacionais e com a criação dos vídeos da Mostra. A MITsp ganhou, em 
2017, o Prêmio Bravo nacional na categoria “Melhor Evento Cultural”. 

 

Leonardo Nolasco (texto) 

Leonardo Nolasco-Silva é cientista social, mestre em 
Políticas Sociais, doutor em Literatura Comparada e em 
Educação, pós doutor em Educação. É professor adjunto 
da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro. Pesquisa gênero e sexualidade a partir 
das sociabilidades engendradas nas/com as tecnologias. 
É ator e dramaturgo, com textos montados no Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo. É 
autor de livros e artigos publicados em periódicos 
nacionais e internacionais. 
 

 



 15 

Flandia Solange Mattar (produção) 

Com mais de 30 anos no cenário artístico, iniciou sua carreira na CER-
Companhia Estável de Repertório, do ator Antonio Fagundes. Trabalhou com 
os maiores nomes do meio artístico como Raul Cortez, Fernanda Montenegro, 
Juca de Oliveira, Miguel Falabella, Marília Pera, Gianni Ratto, Paulo Szot, 
Rosana Lamosa, Sandro Christopher, Fernando Portari, Ney Matogrosso, 
Cássia Eller, Gal Costa, Marina Lima, Caetano Veloso,  e mais uma infinidade 
de atores, cantores, diretores, maestros e bailarinos, nacionais e estrangeiros.  
Apesar de ter se fixado mais em peças teatrais, óperas e musicais, também fez 
vários shows de música, eventos diversos, cinema, dança e circo, em  funções 
que vão de assistência de direção a administração. 
Entre os trabalhos realizados estão: Repertório Shakespeare, A Noiva do 
Condutor, Morus e Seu Carrasco, O País dos Elefantes, Gilda – Um Projeto de 
Vida, Últimas Luas, Rei Lear, Sábado, Domingo e Segunda, A Casa dos Budas 
Ditosos, Teatro do Castelo Rá-Tim-Bum, As Aventuras do Menino Iogue, A 
Famosa Invasão dos Ursos na Sicília, Salomé, O Chapéu de Palha de Florença, 
La Bohème, Manon, Cavalleria Rusticana e Pagliacci, A Gaiola das Loucas, 
Hairspray, A Bela e a Fera, Vítor ou Vitória, Stomp, entre outros. 
 

Chico Saraiva (violão, arranjos, produção musical) 
 
Lançou em 1999 seu 1º CD, o instrumental 
“Água”. É membro fundador do grupo “A 
Barca”. Venceu o 6º Prêmio Visa 2003, 
gravando como parte da premiação seu CD 
“Trégua”, de canções - interpretadas por 
cantoras - permeadas por músicas 
instrumentais. Em 2005 a Biscoito Fino 
relança “Trégua” que é elogiado pela crítica 
europeia. Lançou em 2013 o CD “Tejo-
Tietê”, em parceria com a cantora Susana 
Travassos e produção de Paulo Bellinati. 
Em 2013 Saraiva conclui seu processo de 
mestrado do curso de música da ECA/USP 
em “processos composicionais”. Projeto 
baseado em entrevistas com mestres, 
intitulado “Violão-Canção: entre o violão solo e a canção popular brasileira”, 
que será publicado como livro no segundo semestre de 2018, a partir da 
indicação recebida pela banca composta pelo maestro Gil Jardim (orientador), 
Ivan Vilela e José Wisnik; o filme resultante do projeto “Violão-Canção: uma 
alma brasileira”, está disponibilizado pela TV Sesc e Arte 1; e o site, que abriga 
grande quantidade de vídeos através do hipertexto que constitui a dissertação, 
está em fase de implementação. Compõe com o violonista Daniel Murray o “Duo 
Saraiva-Murray”, duo de violões que gravou o CD “Galope" (Borandá - 2016), 
que se dedica às composições de Saraiva para violão, com produção de Paulo 
Bellinati. 
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Bruno Buarque (percussão e produção musical) 

Baterista, percussionista ou produtor, gravou e 
fez shows com os mais diversos artistas 
incluindo Bobby Mc Ferrin, Lenine, João 
Donato, Céu, Otto, Yusa, Criolo, Dj Vadim, Chico 
Cesar,  Bnegão, Mariana Aydar,  Instituto, Raul 
de Souza, Marku Ribas, Camiile Miller,  entre 
muitos outros. 
Como produtor, trabalhou nos três discos de 
Karina Buhr (cujo 1o disco “Eu Menti pra Você" 
ganhou 3o lugar como melhor disco pela revista 
Rollling Stone do ano de 2010),  2 discos com  
Lucas Santtana, os 2 discos de Anelis 
Assumpção ( que ganhou prêmio de melhor 
intérprete pela APCA em 2014 com o disco 
Amigos Imáginários), Barbatuques ( 
ganhadores do prêmio TIM em 2006 com o disco 
“ O Seguinte é esse”) Batuntã, Lenis Rino, Sweet 
Flavour, Daniel Ayres, Marcelle, Henrique 
Menezes, Tatá Aeroplano , entre outros. 

Já viajou a mais de 23 países o mundo para tocar e lecionar. 
Atualmente grava e produz em seu estúdio e faz shows com Karina Buhr, 
Marina Pitier, IsabelLenza, Tatá Aeroplano e Rockers Control. 
 

Ian Gottlieb (violoncelo) 
 
Ian (nascido em 1990) é um 
compositor e violoncelista de 
Los Angeles cuja música lida 
com a nostalgia, o misticismo, 
a tradição popular, o ecletismo 
e a espiritualidade. Sua 
música foi executada por 
grupos e artistas, incluindo 
Sandbox Percussion, 
Ensemble dal Niente, Nouvel 
Ensemble Moderne, Hilary 
Summers, Antico Moderno, 
Triple Helix e Palaver Strings. 
Projetos recentes incluem trabalhos para o duo Contemporâneo, Arcomusical 
e arx. Seu trabalho recebeu apoio do Conselho de Artes do Estado de Nova York, 
da Fundação para Artes Contemporâneas e da ASCAP. Nascido em Los Angeles, 
ele é formado pela Escola de Música de Yale, pela Universidade de Boston e pela 
Crossroads School for the Arts and Sciences. 
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Fause Haten (figurinos) 
 

Fause Haten é um artista 
multifacetado, conhecido 
no mundo da moda no 
Brasil e 
internacionalmente com 
uma carreira de mais de 
25 anos.  
Desde 2006, dedicado a 
abertura de seus 
horizontes criativos, inicia 
sua pesquisa no mundo das 
artes através do estudo 
das artes cênicas, do canto 
e da composição musical. 

Formado em Artes Cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena em 2008. 
Criador e Criatura, hoje tem sua carreira como artista multidisciplinar. 
Estilista, Figurinista, Performer, Escritor, Diretor, Cantor e Ator. 
Escreveu atuou e dirigiu A Feia Lulu, em 2014 e Lili Marlene, um anti Musical 
em 2017. 
Realizou performances em galerias de arte e museus como A Fábrica do Dr. F. 
em 2013 no Museu MABFaap e no Sesc Ipiranga em 2016 e CEmPeitos na 
Galeria Mezanino em 2016. 
Tem se destacado fazendo figurinos de grandes musicais como O Médico e o 
Monstro (2010), direção de Fred Hanson, O Mágico de Oz (2012), direção 
Charles Moeller, Hello Dolly(2012), direção Miguel Falabella, Romeu e Julieta 
no mundo da Mônica(2013), A Madrinha Embriagada(Premio Bibi Ferreira de 
melhor figurino de 2014), direção Miguel Falabella, 220 Volts (2014) e 
Hiperativo (2014), direção Paulo Gustavo, Burlesque (2016), direção de 
Maicon Clenk, Rent (2016) direção Suzana Ribeiro. 
Assinou também os figurinos de A Casa de Fernanda Alba(2013), 
Jocasta(2013) e Meu Deus(2014) direção Elias Andreato, Ilhada em Mim 
Sylvia Plath(2014) de André Guerreiro Lopes , Casa Vazia de Anderson 
Gouvea e Marina Caron, Cartas Libanesas (2015) direção Marcelo Lazzaratto, 
Um Bonde Chamado Desejo (2015) direção de Rafael Gomes (indicado a premio 
Shell de melhor figurino de 2015) , A Floresta que Anda (2016) direção 
Christiane Jatahy, Jaqueline (2016) direção Rafael Gomes, Num Lago Dourado 
(2017) direção Elias Andreato, Os Corvos (2017) direção Luis Ferron, O 
dragão de fogo (2017) direção Marcelo Lazaratto, Rent (2017) direção Suzana 
Ribeiro, La Belle Helène (2017) direção Caetano Vilela. 
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Lista	  de	  refletores	  -‐	  	  (não	  definitivo)	  
-‐	  Procenio	  BR	  
-‐	  G.BR	  Elipso	  (4)	  recortada	  no	  tapete	  cozinha	  
-‐	  Complemento	  BR	  Fresnel	  (6)	  c/	  barn	  door	  dentro	  do	  palco	  
-‐	  Corredor	  Frte	  Elipso	  (4)	  
-‐	  Corredor	  Fdo	  Elipso	  (4)	  
-‐	  4	  Torre	  lat.	  Frte	  e	  Fdo	  Fresnel	  (12)	  c	  /	  barn	  door	  e	  gelatina	  09(alto)-‐	  
61(meio)-‐	  67(baixo)	  
-‐	  CT	  Fresnel	  (6)	  c	  /	  barn	  door	  e	  gelatina	  09	  
-‐	  1	  Foco	  dir.	  frte	  (1	  Elipso)	  
-‐	  1	  Foco	  centro	  frte	  (1	  Elipso)	  
-‐	  1	  Foco	  Boneco	  Tony	  bancada	  meio	  (1	  Elipso)	  
-‐	  1	  Foco	  Cenora	  meio	  alto	  (1	  Elipso)	  
-‐	  1	  Foco	  meio	  fdo	  (2	  Elipsos)	  
-‐	  1	  Foco	  Bolo	  bancada	  esq.	  frte	  (1	  Elipso)	  
-‐	  1	  Foco	  a	  pino	  bancada	  bolo	  (1	  Elipso)	  
-‐	  1	  Foco	  esq.	  fdo	  (1	  Elipso)	  
-‐	  1	  Foco	  Teclado	  (1	  Elipso)	  
-‐	  1	  Foco	  +	  aberto	  Teclado	  (1	  Elipso)	  
-‐	  1	  Canhão	  na	  cabine	  
-‐	  CT	  (6)	  e	  Frte	  (6)	  de	  LED	  
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Rider de Som  

Convulsões da Abstinência  

1. EQUIPAMENTOS / GEAR LIST 
Mesa de Som / Mixer

Nome / Name Qnt / Qty Obs / Comments

Yamaha CL3 1

A house mix deve estar centralizada e ao fundo da platéia. 
The FOH must be centered and behind the audience.

Sistema de Som / Sound System

Nome / Name Qnt / Qty Obs / Comments

Meyer Sound UPA-1P 4

Meyer Sound USW-1P 2

Meyer Sound MJF-208 4

FZ 205A 2

Essa é uma indicação de sistema. O sistema (PA, Subs e Surround) deve estar bem dimensionado ao 
tamanho do local e havendo necessidade de mudanças favor entrar em contato. 

This is a recommendation. The system (PA, Subs and Surround) must be well suited for the size of the 
venue.

Microfones / Microphones

Nome / Name Qnt / Qty Obs / Comments

DPA 4099 2

AKG C414 1

Shure SM-58 1

Neumann KM184 2

Shure SM-57 2

!1

CONVULSÕES DA ABSTINÊNCIA RIDER DE SOM
RIDER DE SOM 
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ROTEIRO 
 
 
 
(Traçáveis) 
 
Tenho tentado traçar... 
Traços traiçoeiros 
Tímidos, titubiantes... 
 
Tristeza terrena 
Transpassa ternura 
Triunfa tragédia 
Todos transfigurados 
 
Temos tanto temor 
Tirania trabalhada 
Telas trementes 
 
Terezinha tristonha 
Tesouros, travessias... 
 
Tudo terminado: 
Tesão,  teclado, tear... 
 
Tinha tempo... 
Tanto tempo... 
Todo tempo... 
 
Travou tudo... 
Traçar? Traçado... 
Tímido toque turbulento 
 
Ternura? Tive... 
Terei? Tenho! 
 
 
 
(Passos) 
 
Um passo eu ouço distante 
Um beijo vem ao dizer: 
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! 
 
Os passos são tantos, avisto 
A luz da cozinha acesa 
É dia, é dia, é dia, é dia! 
 
Numa espiral a casa gira 
De amor 
Múltiplos universos simultâneos 
E você caiu em mim 
Acaso sim, acaso não.. 
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Numa espiral a casa gira 
De amor 
Seus olhos, piscou 
Mordeu levemente os lábios  
E me olhou 
 
Os passos aqui caminham 
Lentos, longos, livres vamos juntos 
 
Lambem línguas no banho dos gatos 
O sofá já tem nosso formato 
O dia lá fora, ah vai saber que horas são… 
Nosso amor gerou uma semente 
Trouxe ao mundo a flor do consciente 
Para o sempre, sempre, sempre, sempre 
Sempre, sempre… 
 
Numa espiral a casa gira 
De amor 
Múltiplos universos simultâneos 
E você caiu em mim 
Acaso sim, acaso não.. 
 
Numa espiral a casa gira 
De amor 
Seus olhos piscou 
Mordeu levemente os lábios  
E me olhou 
 
 
(é hoje!) 
 
Hoje você sai de mim! 
Nem que seja no vômito depois da bebedeira 
Nem que seja no sangue que deixo na briga 
Ou no gozo que outro há de provocar! 
Hoje eu tiro você de dentro 
nem que pra isso tenha 
que regurgitar meus órgãos 
pra procurar onde mora tanto desespero. 
 
Nem que seja no susto 
nem que seja no surto 
nem que seja no grito 
 
Só me põem medo as convulsões da abstinência. 
 
 
 
(Pra discutir a relação) 
 
É verdade, eu exagero mesmo... 
Ligo tantas vezes que às vezes 
até esqueço o motivo 
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pelo qual estou ligando 
É desumano querer falar? 
É inconveniente 
querer expor simplesmente 
o que se passa no meu peito? 
 
Não, não precisa ficar insatisfeito 
que eu não vou fazer cobranças. 
Já estou acostumada 
a essa contradança 
do seu balé improvisado. 
 
Você escorrega 
pra tudo que é lado, 
visita os bares mais distantes, 
frequenta as festas menos relevantes 
só pra escapar de mim... 
 
Eu não queria que fosse assim 
desse seu jeito que me irrita... 
Coisa mais esquisita 
desprezar um grande amor! 
 
Eu guardei comida na geladeira 
preparei a semana inteira 
aquele seu doce favorito 
e você deve estar achando bonito 
o bolo que mais uma vez me deu 
 
Doeu, Antônio, doeu. 
Deus sabe 
que eu esperei esses dias todos. 
Lavei a casa cinco vezes, 
até quebrei o meu rodo 
de tanto esfregar 
o chão do banheiro 
pra ficar limpinho 
do jeito que você gosta 
 
Pode pagar a nossa aposta: 
Eu disse que você não vinha 
E não veio mesmo! 
Eu cantei a pedra 
desse seu desprezo 
enquanto você ficava 
jurando que ia fazer diferente 
 
você não sabe ser de outra forma 
Conforma, rapaz, conforma! 
Tem gente  
que nasceu pra ser solto... 
Mas não precisa ficar  
com sentimento de culpa 
porque eu já arrumei outro 
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Eu tava andando pela rua 
pra comprar um bocado de ternura 
quando veio um homem de moto 
e me jogou na calçada, 
coisa mais dolorida 
 
Fiquei toda ralada, 
do joelho até o pé 
mas o motociclista, 
educado, 
percebendo que eu era mulher 
ficou todo assanhado 
pra me levar pro hospital... 
 
Passo mal com injeção 
- você bem sabe minha fraqueza –  
Mas naquela ocasião 
pra minha grande surpresa, 
o que doeu foi meu coração 
lembrando da safadeza  
que você havia aprontado 
 
Comecei a chorar 
esse choro acumulado 
e o atropelador, 
desnorteado, 
segurou a minha mão   
 
Ai, Antônio, 
você sabe que eu não resisto 
à mão de dedos longos 
e fui tomada de assombro 
pelo meu comportamento 
 
Ali mesmo na enfermaria 
em plena luz do dia 
beijei na boca o desconhecido 
e fui tão correspondida 
que esqueci até da dor 
- que doer até doía –  
Mas que era tão pequena 
perto da grande alegria 
de ser desejada realmente 
 
Agora você pode ficar contente 
que eu não vou mais me matar... 
Arrumei um outro sentido 
pra minha vida se aprumar, 
eu ganhei um novo partido 
da minha mãe Iemanjá! 
 
Mas se você quiser voltar 
é preciso que saiba 
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que meu novo amor tem ciúme 
e dependendo da sua querência 
ele até faz o tipo que pune: 
Meio violento, instintivo, passional. 
 
 
Pode continuar  
fazendo seu carnaval, 
por aqui eu vou bem, obrigada! 
Uma mulher renovada 
experimentando sexo matinal 
 
Ih, Antônio, descobri que transar de dia 
É melhor que transar de noite 
E meu namorado novo  
Nem me impõe  
aquele açoite que você me obrigava 
 
Depois de me tomar, ele me abraça 
e dorme comigo 
e nem corre o perigo 
da gente perder a hora 
Acontece que no dia seguinte 
não sou eu quem tem que ir embora, 
nem ele! 
A gente fica ali, pra sempre, 
naquele cantinho só nosso 
 
É verdade, Antônio, perdi a decência... 
E nessa fase de coerência 
descobri que quem não dá assistência 
perde logo a concorrência. 
 
Na sua perda eu ganhei a vida! 
Pode ficar pra você 
aquele punhado de sonho, 
aquela quantia de engano 
e a minha ilusão perdida 
 
 
 
(Desejada Amnésia) 
 
Se não houvesse o tempo 
Se não tivesse havido  
Nós dois... 
 
Quis perder a memória 
Mas dentro, a dor. 
 
Se não dissesse "sei lá" 
Se só soubesse o que quer 
De mim... 
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Quis perder a memória 
Mas tudo aqui. 
 
E todo tempo 
Ai, tanto tempo, 
E tanta vida foi! 
Tantos projetos, 
Tantos lugares... 
O que você fez do meu mundo, amor? 
 
Se eu tivesse pensado 
Não cairia mais nessa 
Outra vez... 
 
Quis perder a memória 
Mas vi você... 
Quis perder a memória 
Mas vi você! 
 
 
(Interferência) 
 
Talvez seja a lua cheia 
Mas eu sinto esse vazio. 
As noites claras em claro 
Os sonhos que não se sabe 
Ponho o pijama do avesso 
Esqueço que também posso 
Ser feita de nós 
E me embaraço. 
A concentração na respiração 
Não aborta a missão 
Noite a dentro me castiga 
A mim, veja só, 
Só e interferida. 
 
 
 

(Masturbanho) 

Quando me olho no espelho uma última vez antes de sair 
sinto de você não me ver, assim bonita. 
Cada roupa nova, cada salto passou a ser um desperdício. 
Pra não passar em branco meu perfume, o cabelo solto, os pêlos depilados, 
Comecei a namorar-te só. 
Em sua ausência tão constante 
Você entrou pras paradas de sucesso dos meus banhos demorados. 
Um dia desses meu orgasmo provocou um curto. 
Levei um banho de água fria na cabeça 
pensando em nós dois. 
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(Nas Nuvens) 
 
Seu cheiro, seu jeito, seu beijos 
Seus dedos, seus termos... 
Na minha cama: 
Proclamam. 
 
Meus voos, meus tombos, meus sonhos 
Meus medos medonhos 
Alcançam seu norte 
Com pouca sorte... 
 
Vem quando quer 
Mas vem forte demais que eu  
Voo mais alto 
Canto mais alto 
Durmo mais tarde 
Rio do nada 
Danço sem música 
Caio do céu... 
 
Danço sem música 
Rio do nada 
Durmo mais tarde 
Canto mais alto 
Voo mais alto 
Caio do céu 
 
 
(Bossa Nova Pro Meu Bem) 
 
Fiz uma bossa-nova pro meu bem cantar 
On the guitar 
Em Copacabana 
 
Vinha com uma mala apenas 
Sem data pra voltar 
Coração e o destino abertos 
Naquele jantar 
Passa o molho, passa o sal, passa a pimento 
Passa o tempo, já passou a hora do metro 
Dorme em casa de estranhos, vamos juntos 
Sutilmente ofereço o cobertor 
 
Fiz uma bossa-nova pro meu bem cantar 
On the guitar 
Em Copacabana 
 
De dia pega na bicicleta e sai por aí 
Não gosta de tanto concreto e pensa em fugir 
E quando a saudade aperta 
Ele aperta o passo e se faz lembrar 
Que daqui leva o começo 
Leva a vela e o vento pra ele navegar 
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Fiz uma bossa-nova pro meu bem cantar 
On the guitar 
Em Copacabana 
 
Ele é de lá, é de lá… 
Tem no corpo a brisa do mar 
E sonha em voltar, vai me levar 
Quando a crise acabar 
A olimpíada passar 
O prefeito mudar 
Sabe-se lá 
 
Meu castelo de areia… 
Por causa do amor 
 
 
(Uma avenida chamada Atlântica) 
 
Entrei no táxi decidida: é hoje! 
O homem da minha vida, 
já que demora a chegar 
encontrará um concorrente 
ocupando o seu lugar 
quando enfim decidir 
que eu sou a mulher certa. 
 
Perna aberta pra conceber a traição. 
Hoje eu acabo  
com essa merda de ilusão 
e entrego meu sossego 
pro primeiro que passar a mão 
 
Não. Isso não. 
Retoco o batom, 
reforço o perfume... 
Já disseram que Deus não pune 
uma mulher enlouquecida 
 
Será esse o começo  
da nova fase da minha vida? 
Rapariga, casual, 
cotidiana, emancipada! 
Sou a ex-fêmea enjaulada 
experimentando a vida animal... 
 
Será que ele é gentil? 
Será que escova os dentes? 
Será que me acha uma vaca 
por ser tão pouco reticente? 
 
Mãos trementes, barriga gela! 
O taxista passa por uma capela  
e faz o sinal da cruz 
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Ai, meu Jesus, 
religião a uma hora dessas? 
Eu inicio uma conversa  
Pra testar minha inteligência: 
- O senhor acredita em duendes? 
O motorista nada responde 
E eu acho, que no fundo, 
Ele esconde que acredita  
em disco voador. 
 
Ai, Senhor, 
me tira desse carro! 
Será que esse crime compensa 
por apenas uma noite de sarro? 
 
Perna bamba, sexo frágil, 
o corpo todo pensa ágil 
em tudo que está por vir... 
 
e se a vida me punir 
por eu ser tão inconstante? 
Tudo bem, eu não sou a única 
que se entrega por brilhantes... 
 
Mas eu sonhava com diamantes, 
com café na cama e beijo doce. 
Abro a bolsa pra conferir: 
A camisinha eu trouxe. 
Não posso pegar barriga 
desse ilustre desconhecido, 
Afinal não desisti 
de procurar por um marido... 
Apenas dei um tempo 
nessa fase de donzela 
 
Puta merda, outra capela... 
É Deus me mostrando 
aquele sonho de menina... 
 
Tarde demais! 
Cheguei em Copacabana 
E minha cabeça insana 
Olha pras moças vendendo aquilo 
Que vou dar de graça. 
 
Uma trapaça 
esse meu destino de quenga! 
Se eu tivesse ficado  
lá nas baias da fazenda 
já tinha me deparado 
com o dono dos meus arreios 
 
Toco o interfone. 
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Aumenta mais o meu anseio. 
Como será esse homem 
que receberei em meu seio? 
 
Entro no elevador. 
Arrepia a minha alma. 
Calma, é preciso ter calma. 
No máximo ele vai gozar  
e me mandar embora... 
Talvez até um orgasmo 
quem sabe, eu consiga? 
 
Ele abre a porta 
E o destino me apresenta 
ao homem da minha vida. 

 
(Reino) 
 
Eu quis entrar de fininho nessa história 
Passei a dividir castelos com outros reis 
E vi passar meio século 
E foi uma noite eu acordei... 
Cansada de tanto sonhar eu nem vi chegar 
A menos de um palmo do céu... 
 
Ando presente contente 
Ele dormente corrente de luz 
Passei a dividir a cama e sonho com reis 
Ó doce majestade! 
Fala uma língua arranhada contrária 
à língua que eu vou te dar 
Macia de maresia... 
Tão nova sabedoria 
do agora. 
 

 
 
(Não Odisseia) 
 
Ele sonhava em viajar 
Numa nave especial 
Em forma, carne e consciência 
Não encontraria maneira temporal 
Para estar vivo no momento dado 
De uma missão interestrelar 
A ideia de não ser “um” 
Da não-visita 
De pertencer eternamente ao passado 
Atormentava seus sonhos 
Onde no espaço ele morava 
 
Debruçava-se em cálculos metafísicos 
Buscando rotas alternativas 
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Nos buracos negros mais amigos 
 
Números são números 
Longos números abstraía 
Que era ele senão um imenso número de partículas? 
 
Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quarto, três, dois… um. 
 

 
 
(Tô aí pra vc) 
 

Tô aí pra você 
Que não manda mensagem 
Quanto mais um alô 
Nem no luxo do atraso 
 
Sai de mim tanta angústia que anseio em sentir! 
Fiz essa canção.

 
 
(Anti-Maria da Penha) 
 
A festa ainda não acabou, meu amor. 
Eu nem sequer dancei o rock in roll 
nem bebi vinho tinto 
com aquele moço distinto 
da gravata azul marinho 
 
Eu nem contei pra Gabriela (cadê ela?) 
que Antônio está sozinho 
à espera de uma declaração ardente! 
 
Parem a música urgentemente, 
eu preciso falar, gente. 
Eu quero expor essa dor 
que não é só minha. 
 
Acontece que hoje, 
acordei e me senti sozinha, 
e pelos cantos da cidade 
havia um canto tão triste quanto 
essa melodia que me definha. 
 
Não. Eu não estou desolada 
com o fim do casamento. 
Meu grito está sangrando 
é pelo fim do sentimento 
que eu julgava ter nascido. 
 
É um perigo acreditar  
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nos homens de hoje em dia 
porque assim que eles encontram  
uma nova fantasia  
pra reinventar o carnaval, 
expulsam do barracão 
a dona do antigo enredo. 
 
Eu não tenho mais medo 
se pregada estou na cruz 
sem avistar nenhum Jesus 
que me poupe das pedras atiradas. 
 
Eu faço piada dessa miséria. 
Cansei-me de farelos 
migalhas, primaveras, 
se as flores da calçada 
nunca foram pra mim. 
 
O mais triste é terminar assim: 
Trôpega por um copo de gim 
que nem sequer agradece  
a minha companhia  
 
Largada, sozinha, divorciada 
sou a talzinha abandonada 
em meio a sonhos e lamentos 
 
Eu não aguento! 
Estou machucada. 
Ele me bateu, 
Cuspiu na minha cara, 
mordeu meu lábio 
e, na contramão desse pecado, 
eu até que senti prazer. 
 
Dane-se você! 
Não quero saber de movimentos, 
feminismos e emancipação. 
No momento eu só queria 
ser tomada por João, 
mas ele não gosta de mim. 
 
Se ele quiser me dar porrada 
que seja forte a sua mão, 
se ele gosta de batucada 
eu me transformo em percussão. 
 
Cada um com a sua sina, 
a minha rima é com João

 
(Não rima com João) 
 
Não! 
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Isso é um vício 
Isso é resquício de dores sem voz 
Essas não somos nós. 
 
Olha bem pra mim: 
Eu não sou assim 
Veja o que transborda 
É meu amor agora se multiplicando 
Veja como eu ando, 
Penso, voo 
Ouça como eu soo! 
 
Não diga palavra 
Não me julgue 
Não abra a boca nem pra dizer sim 
Em pleno século vinte e um 
Tu vem meter essa pra mim? 
 
Não. 
Não vou estar precisando 
Já conheço essa cilada 
Hoje eu sou eu e mais nada 
Vou me levar pro cinema, pro samba, pra lida 
Sou eu o grande amor da minha vida. 
 
 
 
(Fora do Sonho) 
 
Poeticamente não há nada errado: 
Uma saudade, um choro e um copo do lado. 
Palavras desconexas, papel pra todo lado 
Aos poucos vão formando 
Esse coro condenado. 
 
E esse monólogo chato vai saindo 
Quantas  vezes escolhi entre palavras e carinhos? 
Quero que tudo mais desapareça! 
Quantas vezes eu fale "Cortem a minha cabeça"? 
 
E na viagem eu parei, como eu voei... 
Meu corpo do outro lado de um fato inconsumado. 
 
E acordei tão cedo 
nem reconheci o espelho. 
Poesias no canto da cama 
E meu corpo do lado de fora do sonho. 
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(Vão-se os corações feridos) 
 
Somos exércitos de corações feridos. 
 
Não há arrego possível 
Trégua, não sei dar nem pedir. 
 
Vão à batalha os corações 
com suas armaduras 
e encontram-se enrijecidos 
- Carnes e carapaças. 
 
Lanço a flecha e mato. 
Olho a minha volta meus cadáveres, amores abatidos. 
A cada morte, morro. Me castigo. 
 
Vão-se os corações feridos 
duelar em outros lados. 
Fica na carne mole o sonho de ser alimento e lambuzar-se e 
verdadeiramente amar. 
Porém na morte não há perdão... 
 
Vão-se os corações feridos.



 


