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Everything is broken

a rua está quebrada

minhas botas

estão quebradas

minha voz 

está quebrada

meu pensamento 

está quebrado

as portas 

estão quebradas

o despertador está quebrado

a noite está quebrada

a manhã

será quebrada —

há uma pessoa no mundo

que não está quebrada

e eu estou ao seu lado

como se não estivesse quebrado —

a alegria 

está quebrada

o cansaço 

está quebrado

tudo está quebrado





Variações

1

sou dos que vivem

como se nada tivesse acontecido





2

não sou dos que vivem 

como se nada tivesse acontecido


