
CADÊ O AR? 

Cadê o AR? Onde está o AR?  

Não! Eu pergunto pelo AR. 

Não é de AR 15 que estou falando. 

Não falo de exterminAR!  

A mim não interessam ARmas, mas vidas! 

Quero respeitAR, confortAR, apoiAR! 

Quero me solidarizAR na dor de quem ficou; 

Sem seu papai, sem sua mamãe, sem seu filho ou filha... 

Quero abraçAR a vovó, agora, sem seu vovô! 

Cadê minha melhor amiga?   

Cadê o seu, o meu, onde estão os NOSSOS? 

Vejo todos partidos, dilacerados! Nos falta o AR! 

Queremos respirAR! 

Clamo por um AR puro, ainda que seja na maca! 

Preciso me recuperAR! 

Ainda que pra isso precise de máquina. 

Por favor! Se eu estabilizAR você me tira o tubo? 

Enquanto isso... Fica aqui comigo, me deixa chorAR... 

Não consigo parAR de pensAR! 

Que ironia! O isolamento para curAR! 

E enquanto tínhamos AR, o que fizemos? 

Deixamos de querer ser quem somos? 

Quanto tempo passamos a soterrAR o AMOR? 

Quanto nos dedicamos a escavAR a dor? 

E hoje, estamos apenas a enterrAR, seja o que for! 



Como pude negligenciAR? 

Tá tão difícil encarAR! Por isso, tento negAR. 

Mas, quando falta o AR... quem pode se enganAR? 

Um homem a se ajoelhar pra matAR de falta de AR! 

Para ferir não falta autor! 

Chega deste show de terror, que dia-a-dia nos tira o vigor. 

Que os joelhos se dobrem apenas para orAR! 

Quem vai tolerAR? Vamos ter que nos encorajAR, lutAR! 

É preciso se indignAR contra esse massacre, 

Contra a intolerância e a impunidade! 

Contra corpos amontoados, trocados... 

Destinos desatinados! Mas, é apenas uma cena torpe e vil! 

Eu vi isso no Brasil! 

E o que é um vírus, frente à pandemia de ódio? 

Já ando asfixiado pela indiferença, 

racismo, xeno e homofobia! 

Contra essa virulência não existe anestesia. 

Quero gritar que pra morte, não existe tanto faz! 

Seja sob um joelho, ou mesmo do nono andAR, 

Seja dentro da minha casa, onde eu deveria estAR. 

Estou asfixiado, mas quero gritAR. 

Estamos vivos!! 

Pra mudar esse passado!!! 

Que venham os coletivos!!!! 
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