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As três da manhã o EDIFÍCIO VERA CRUZ abre o olho 
esquerdo Ao mesmo tempo os Saltitantes dos cento e 
um andar do EDIFÍCIO VERA CRUZ sintonizam as suas Tvs 
no canal de chuviscos e os demais eletroeletrônicos são 
encobertos por lençóis brancos enquanto têm as tomadas 
retiradas da energia Velas são acesas próximas das janelas 
e nos sete segundos seguintes gritos serão emitidos num 
raio de três quilômetros Ao término cada vela é embebida 
em copo d'água e depois trocadas entre os Saltitantes via 
correio O olho esquerdo do EDIFÍCIO VERA CRUZ se abre 
toda a vez que o correio entrega as velas
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Do outro lado da PRAÇA SOUZA PINTO pede-se um taxi
Logo no primeiro sinal um pássaro se arrebenta contra o 

seu pára-brisa
Gaste todo o dinheiro em uma passagem só de ida

 – é o seu recado
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Uma fila se estende por todo o QUARTEIRÃO DA SAUDADE
      e tem a propriedade de provocar o
 envelhecimento precoce
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VERA CRUZ não é somente EDIFÍCIO VERA CRUZ
   VERA CRUZ não é EDIFÍCIO
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  A um passo da entrada
do EDIFÍCIO VERA CRUZ
 as pernas estremecem
                        mas a curiosidade é maior
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O HORTIFRUTI & CARNE foi fechado pela Vigilância
Sanitária Os perítos encontraram uma maçã que sangrava
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Um cadeado na porta da igreja permanece trancado
Aquele que tiver a chave leva para casa 

uma mulher nunca tocada
A virgem espera por setenta e dois anos
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No intuito de humanizar os famintos a
CLÍNICA SERRA LEOA

faz cirurgias de redução de estômago
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Cada vez mais masoquistas casam-se com elevadores
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 Na RUA TODOS OS SONS o último
         vinil do conjunto isso foi

comprado por um toca-discos
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O SISTEMA CARCERÁRIO é agora
                                            administrado por uma telefonia
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As atendentes da LOJA DE ROUPAS FOR MAN
                  oferecem aos clientes também calcinhas
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A telepatia põe fim ao casamento
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Uma sala no EDIFÍCIO VERA CRUZ é dada à exploração 
de uma nova linguagem – FLATOSAPIÊNCIA – Vendados 
os envolvidos flatulam estabelecendo diálogos que são 
aplicados em ambientes públicos
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No PET SHOP MUNDO ANIMAL
                                              um gato observa uma vela de
        sete dias queimar e ao término 
morre
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Em comemoração à redução de gases poluentes no
             BAR DO FRONTE
                    o mundo todo bebe e não dirige
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                                     Todo EDIFÍCIO
que se preze tem um pouco do
                                     VERA CRUZ
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A construtora responsável pela edificação do VERA
                                           CRUZ teve a licença cassada
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AQUILO QUE SE CRIA ADQUIRE DIFERENÇAS
NO MOMENTO QUE SE TRANSFORMA O QUE
SE PROCURA E O QUE SE ENCONTRA DIVERGE
QUANTO AO OLHAR DO EDIFÍCIO VERA CRUZ
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As dezessete e vinte e duas horas o EDIFÍCIO 
VERA CRUZ abre o olho direito e observa o vaivém 
na sua fachada Dali tira conclusões e as publica no 
www.cidadeidealizada.blogspot.com
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Na RUA DA LUA não se paga taxa de iluminação pública
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Uma SOMBRA repousa o EDIFÍCIO VERA CRUZ  A penumbra
que se forma não é de medo antes amizade respeito Conversam
A CIDADE É UM MISTÉRIO À ESPERA DE SER TOCADO
O OBJETO EMBRIONÁRIO ATENDE POR CURIOSIDADE
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www.cidadeidealizada.blogspot.com não deve ser entendido 
como uma forma de divulgação das festas de apartamento 

pensada pelo EDIFÍCIO VERA CRUZ Favor repassar 
informação
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Uma LOJA DE PESOS distribui gratuitamente pacotes de dez 
vinte e trinta quilos Quem estiver trafegando na 
AVENIDA PRINCIPAL terá adquirido o seu
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O porteiro do EDIFÍCIO VERA CRUZ trabalha vinte e quatro
              horas/dia e quando dorme mantém os olhos abertos
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Os horários três da manhã
Dezessete e vinte e duas horas e
Vinte e quatro horas/dia

não querem dizer nada
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Na CANTINA REALEZA todo o cão com idade inferior a dezoito
anos é proibido pela gerência de assistir ao espetáculo da 
máquina
             de assar frango
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Os Saltitantes não têm Tvs
                                             Muito menos eletroeletrônicos
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No COMPLEXO DA LEI uma caixa de fósforos é o suficiente 
para a perdição daquele que não souber contar os palitos
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Ante a velhice o tempo se recusa ir
                                       adiante
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Na RUA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
só se anda no sentido

anti-horário
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No CEMITÉRIO VALIUM DA PAZ os últimos defuntos foram
enterrados na companhia dos últimos relógios
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Nas proximidades do EDIFÍCIO VERA CRUZ 
ninguém mais morre ou nasce
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Os Saltitantes se atiram do centésimo primeiro andar e ao 
tocarem o solo retiram do bolso papel e caneta e fazem 
algumas anotações Muitos se perdem no meio da trajetória 
e nunca mais são vistos A cada três minutos os Saltitantes 
perdem a memória Os Saltitantes se reúnem toda a vez que 

podem e lêem as suas anotações 
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Aquele que desce 
                  pelas escadas 

  o EDIFÍCIO VERA CRUZ
                    constata que o céu é mais
                                                       embaixo
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Se dois Saltitantes se estranham um terceiro pega fogo
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Os Saltitantes não se estranham
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Olhando da JANELA QUARENTA E SETE D do EDIFÍCIO
VERA CRUZ o dia nunca amanhece
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Da JANELA QUARENTA E SETE D do EDIFÍCIO VERA CRUZ
um Saltitante
passa a vida reparando vaga-lumes



43

O SALÃO DE BELEZA CASPAS NUNCA MAIS aplica um
produto no cabelo que o faz c

a
i
r
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A cirurgia plástica realiza milagres
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Só um Saltitante enxerga um Saltitante
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No RESTAURANTE PRATO QUE SE COME
degusta-se o melhor bife com batatas fritas

Os clientes são servidos por Florisbelas e Bagolinos
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Um Saltitante deixa o EDIFÍCIO VERA CRUZ pela porta
Uma esquina depois pega pedaço de papel e anota

Curta-Metragem Ponto
Duração Dois Pontos um minuto Ponto Final

Ao regressar ao EDIFÍCIO VERA CRUZ o Saltitante pega o 
pedaço de papel e lê

Curta-Metragem bom Ponto Final
Só não tem lembranças de tê-lo assistido
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O EDIFÍCIO VERA CRUZ emite uma frequência qual faz que os
Saltitantes regressem sempre    M    uitos se perde    M
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Ante o pôr-do-sol os Saltitantes se jogam do EDIFÍCIO
VERA CRUZ em sua direção Aqueles que não desviam os
olhares ficam cegos devida a exposição dos raios
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O
Saltitante
se
esquece
da
Saltitante
que
o
esqueceu
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Do lado de dentro os órgãos do EDIFÍCIO VERA CRUZ
bombeiam sangue
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Um Saltitante inventa uma receita enquanto chove
Nome Dois Pontos doce molhado Ponto Final

Faz da receita barco de papel e o coloca na enxurrada
Tripulantes - Dois torrões de açúcar
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As árvores do canteiro central fazem luto em
frente à MADEIREIRA PARANÁ
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A   TV d e
P L A S M A
É  t ã o  r e a l  q u e
S e   l e v a   t i r o
A s s i s t i n d o
J o r n a l
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A drogaria de manipulação apoia o governo
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A moda veste máscaras
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Já é carnaval
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Um Saltitante Prepara
Prepara
Prepara a sua fantasia
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EDIFÍCIO VERA CRUZ – do tamanho da sua família
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Um Saltitante escreve uma carta ao tempo em que a deixa em
branco No momento que a termina o Saltitante tem na
carta a sua história de vida
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