um
dez
oito
três
dois
seis
sete
nove
onze
doze
vinte
treze
cinco
trinta
quatro
quinze
catorze
dezoito
setenta
sessenta
vinteeum
quarenta
dezenove
vinteeoito
cinquenta
dezesseis
trintaeum
vinteetrês
vinteeseis
dezessete
trintaeoito
vinteedois
vinteesete
trintaetrês
trintaeseis
vinteenove
trintaedois
trintaesete
trintaenove
vinteecinco
trintaecinco
setentaeum
setentaetrês
setentaeseis
vinteequatro
setentaedois
setentaesete
setentaeioito
trintaequatro
sessentaeum
quarentaeum
sessentaeoito
quarentaeoito
setentaecinco
quarentaetrês
sessentaeseis
sessentaetrês
sessentaedois
cinquentaeum
quarentaeseis
sessentaesete
quarentaesete
quarentaedois
quarentaenove
cinquentaeoito
cinquentaetrês
sessentaenove
cinquentaeseis
cinquentaedois
setentaequatro
quarentaecinco
cinquentaesete
sessentaecinco
cinquentaenove
cinquentaecinco
sessentaequatro
quarentaequatro
cinquentaequatro

as palavras numa frase não necessariamente se relacionam com as outras
saber que os dedos estão limpos mesmo parecendo sujos
na falta de sentido enfileiramos todas as impossibilidades
as memórias são quase só a presença dessas memórias
brindamos a nossa vista com os melhores buracos
lendo a mesma palavra na pulsão das lâmpadas
duas hastes dependuradas em pleno não saber
mexe com frases como contagem de caracteres
brindamos nossos ângulos com incongruências
a água nem sobe nem desce com graciosidade
brindamos seu fundo com extasiadas miopias
falar da opressão sem saber de onde ela vem
disforme com as colunas que as organizam
ao final da segunda cria-se um sistema
esse texto teria três palavras no título
como quem escreve um caça tesouro
adivinhar palavras pelo seu desenho
uma frase que não precise de outra
uma aammaarraaççããoo de frases
a primeira camada é irresponável
tão numérica quanto um soneto
e lá vem mais um texto sem fim
conforme a pressão da sabesp
álgebra geometria e aritmética
onde antes o buraco era túnel
algo que não dê pra consertar
um quarto do acontecimento
algo que pareça o que não é
não tenho coerência pra dar
radical transitivo intransitivo
gentilmente solicita sentido
três castanhas num pacote
trocar consoantes de lugar
que só jorra água pra cima
roncos sonhos e gemidos
a terceira camada é crise
amarrar um proto futuro
lógico curvo e simpático
responder alto e chega
algo que quase detesto
trocar sílabas de ordem
caracteres enfileirados
uma coleção de frases
escrever uma equação
bruta repetição rítmica
dicotomia ambivalente
organizar por tamanho
acabo achando frases
parce parceri parceria
quórum de labaredas
a segunda eu escolhi
a terceira eu esqueci
sonhar em fac simile
algo que nunca faria
para isso e isso tudo
desrespeitar o papel
a primeira eu desisti
tá sempre suficiente
molhada nas costas
algo muito estranho
confie nas dúvidas
escrever sem reler
atracar num prego
isso e curiosidade
elaborar consição
chafariz brasileiro
flertar citar cavar
exercitar o fato
mini represália
a cada quatro
a cada cinco
a cada treze
a cada nove
mira frouxa
algo torto
existe um
ver firme
algo reto

