
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O material em questão contém as letras de todas as canções e os textos 
dos recitativos da ópera rock “O Paquiderme”, de autoria a Nico Antonio. 

Ao final, nos apêndices, encontram-se os subtextos que orientaram os 
aspectos cênicos e musicais. São caracterizações dos “personagens” da 

história, atribuindo maior profundidade aos símbolos presentes, e as 
“personalidades” dos instrumentos, que orientaram a escrita dos 

arranjos.  
 

  



Abertura: A Cidade e o Mar 
(Rafael Lauro/Nico Antonio) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Música Instrumental 
(Overture com os temas do espetáculo) 

 

  



Cena I 
(Nico Antonio) 

"O paquiderme retorna à cidade..." 
 
Há silhuetas difusas 
Tocam-se pra se encontrar 
Numa cidade avarenta que só gera filhos de histórias iguais 
 
Não há passado ou futuro 
Só um presente irreal 
Colecionar bibelôs, duplicatas chinesas dos seus ancestrais 
 
     Eu quero ver o mar 
     Eu quero ver o mar 
 
Um prédio cheirando a novo 
Ela hesitou em mudar 
Trouxe na mala desenhos e sonhos e outras miudezas banais 
 
Ele achou graça naquilo 
Pouco depois se esqueceu 
Dias tão curtos exigem empenho em futilidades reais 
 
     Eu quero ver o mar 
     Eu quero ser o mar 
 
“E o paquiderme retorna. 
Com olhar embotado, o elefante sobe às terras do rei, 
que já não é mais rei, mas ainda é senhor. 
Traz um coração do tamanho de uma melancia 
e uma cabeça que de nada se esquece, 
pois o mundo sempre precisará de fábulas. 
Quando partiu, levou consigo a morte de sábios cegos: 
No afã de compreender aquela criatura, 
tatearam seu corpo com mãos sedentas, 
sentindo e descrevendo cada qual a sua respectiva parte. 
Incrédulos das dissonâncias, putos pelo orgulho, 
Jogaram-se uns aos outros em uma incabível fatalidade 
Tromba orelha, patas, presas... o quê afinal é um elefante? 
Mas os sábios se calam, já não há mais sábios 
Os que existiam, morreram no isolamento,  
calados pelos silêncio da solidão. 
E assim é o retorno do elefante: 
ninguém mais é desejoso de conhecê-lo. 
Por ignorância preguiçosa, 
ou pelos saber último da incapacidade de apreendê-lo”. 
 
    Eu quero ser o mar 
    Eu vou fugir pro mar 
 



Bem-Vinda 
(Nico Antonio) 

 
"Bem-vinda a nossa cidade! Bem-vinda" 
 
Vem, olha essa avenida 
Moça, e vê 
 
Os faróis dos carros  
Trazem paz 
 
E cada janela 
É um universo a se concretizar  
 
É, moça você ainda 
vai gostar daqui 
 
Entender como é 
O nosso amor 
 
E vai perceber  
A poesia que há na solidão 
 
Meu bem... 
A inocência nubla seu olhar 
Você verá... 
 
É, abre as cortinas do passado 
Algema ao tronco e marca o gado 
Se quer progresso 
Com o sangue deve-se adubar 
 
Amém 
Que o seu marido está com a razão 
Pra te instruir 
 

Recitativo: Léxico 

(Nico Antonio) 
 
 
“Paquiderme: substantivo simbólico-metafórico; 
  

1. Antigo nome da ordem dos "ungulados" 
2. Do grego pakchydermos, «de pele grossa», diz-se de seres de pele espessa, dura ou rugosa, 

seja ela física ou emocional. São exemplos de paquidermes elefantes, hipopótamos, 
burocratas, niilistas, entre outros. 

3. Seres míticos que tem o fardo de carregar em si a existência do mundo;”  

  



Rasura 
(Nico Antonio) 

 
O som da rodovia ecoa grave, longe 
E constante… 
É quase um mar 
Faz-se de mar… 
 
Um horizonte construído de exageros 
Redundâncias 
Uma exuberância oca, sem aviso, 
A penetrar no seu vestido, 
Sem piedade se transmuta em beijos secos de um marido 
Que já não reconhece mais 
 
E a cidade invade seus cadernos 
Segue rasurando seus desenhos 
E manchando seu papel 
 
E a cidade arromba o apartamento 
Põe seus olhos turvos em vigília 
Pesa e a impede de dormir 
 
Tanta ansiedade enche os cinzeiros 
Verga os ombros 
O quê aconteceu? 
Como aconteceu? 
 
Sim, as palavras dele são paredes 
Que constróem este apartamento 
Cada dia a encolher 
 
Não, quebra essa janela, estoura a porta 
Solidão é só palavra morta 
O seu ventre vai lhe responder 
 

Recitativo: O Utopista 
(Murilo Mendes) 

 
 
“Ele acredita que o chão é duro 
Que todos os homens estão presos 
Que há limites para a poesia 
Que não há sorrisos nas crianças 
Nem amor nas mulheres 
que só de pão vive o homem 
que não há um outro no mundo.” 

  



Partir 
(Nico Antonio) 
 
 
Atravessou a porta decidida a não voltar 
Logo ao pé da escada, outra vez ela hesitou 
Partir, não é tão fácil assim 
 
O sol com um vento frio lhe fez lembrar outra estação 
A casa com varanda de um futuro que não vem 
Tão frágil... mais do que se quer crer 
 
E os planos, os planos, os sonhos, os planos 
Zombam com a nossa razão 
No fim 
 
Livros e presentes já não tem razão de ser 
Como apelidos que o tempo vai levar 
Lembranças... são roupas no varal 
 
Larga esta inércia que prende teu peito e sai 
Pra onde? Pra onde? Pra onde? 
O meu caminho eu não sei, não sei... 
Te amo, te amo, não sei se te amo 
Seja o que a vida quiser de mim... 
 

Recitativo: Gestação 
(Nico Antonio) 

 
 

 
 
“Em condições normais, desde a fecundação até o nascimento de um bebê, são necessárias cerca 
de 38 semanas para a formação do feto estar completa. Algo em torno de 9 meses. Nos elefantes, o 
período de gestação oscila entre 20 e 22 meses. Estes quase 640 dias são necessários para que um 
bebê elefante seja capaz de operar os quase 300 músculos existentes em sua tromba, podendo 
assim se alimentar sozinho. 
 
Se tivesse nascido um elefante, ela teria tido 13 meses a mais para se preparar. Se tivesse nascido 
um elefante, ela não estaria nesta Cidade. Se tivesse nascido um elefante, ela estaria em um bando, 
composto de fêmeas e filhotes. Se tivesse nascido um elefante, ela não estaria sozinha”. 
 

  



Filho 
(Nico Antonio/ Vinicius Muller Duran) 

 

Desculpa por todas as vezes 
em que eu já quis desistir de você 
Tá tudo tão complicado 
Eu só fico em paz ao pensar em te ter 
 
Filho o mundo é confuso 
E não está pronto pra te receber 
Mas juro que eu farei de tudo pra te proteger 
 
Na minha história são poucas memórias 
Que eu quero compartilhar 
Mas todo o amor que eu consigo, e que ainda há comigo  
Eu te entregarei 
 
Filho o mundo é confuso 
E não está pronto pra te receber 
Mas juro que eu farei de tudo pra te proteger 
 
Sabe, não tá sendo fácil ficar sem fumar 
Mas o doutor mandou 
Pintei o quarto, ganhei umas roupas da Tânia 
Você vai gostar 
 
Filho o mundo é confuso 
E não está pronto pra te receber 
Mas juro que eu farei de tudo pra te proteger 
Mas juro que eu faço o diabo pra te ver crescer 
Me fodo, morro, mato, pra te proteger 
 

Recitativo: Elefante 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 
“Fabrico um elefante 
de meus poucos recursos. 
Um tanto de madeira 
tirado a velhos móveis 
talvez lhe dê apoio. 
E o encho de algodão, 
de paina, de doçura. 
A cola vai fixar 
suas orelhas pensas. 
A tromba se enovela, 
é a parte mais feliz 
de sua arquitetura. 

Mas há também as presas, 
dessa matéria pura 
que não sei figurar. 
Tão alva essa riqueza 
a espojar-se nos circos 
sem perda ou corrupção. 
E há por fim os olhos, 
onde se deposita 
a parte do elefante 
mais fluida e permanente, 
alheia a toda fraude. 

Eis o meu pobre elefante 
pronto para sair 
à procura de amigos 
num mundo enfastiado 
que já não crê em bichos” 



 

Ninar 
(Nico Antonio) 

 
 

Querendo te ninar 
Dos braços,  fiz um berço 
Da mão,  um travesseiro 
Nossa dança é teu ninar 
 
Olha o céu como está 
Hoje não vai chover 
Este sol me acalmou 
 
E os passarinhos 
Vem te ver 
No entardecer 
E nas manhãs 
Teus dedinhos 
Apertam o meu 
Te ver dormir 
Me traz paz 
 
Querendo te ninar 
Dos braços,  fiz um berço 
Da mão,  um travesseiro 
Nossa dança é teu ninar 
 
Olha o céu como está 
Talvez venha a chover 
Tua tosse me preocupou... 
 
E os passarinhos 
Vem te ver 
No entardecer 
E nas manhãs 
O gorjeio é oração 
Que vem pra te guardar 
 
Querendo te ninar 
Dos braços,  fiz um berço 
Da mão,  um travesseiro 
Nossa dança é teu ninar 
 
Olha o céu como está 
Só o que faz é chover 
O teu choro me acordou...   



Recitativo: Mães 
(Valter Hugo Mãe) 

 

“As mães tem uma sonda que assinala os filhos num mapa emocional muito preciso. Assinala os seus 
movimentos, o próximo ou distante que estão. Dizia assim. As mães sabem. Como se tivessem um 
mapa em forma de coração, cheio de pequenas luzes avisando dos ventos, das tempestades, exposto 
diante dos olhos filtrando tudo. Antes de verem o chão e as paredes da casa, antes de verem  o gado 
e os rostos dos maridos, as mães veem o coração onde mapearam os filhos e a partir do qual 
ponderam as tempestades”. 

Toujours 
(Nico Antonio) 

 
Toujours 
Um palco de cristal 
Toujours 
Luzes a tilintar 
 
Dançou 
Quase foi ao chão 
Se equilibrou 
 
Toujours 
Olhares no portão 
Toujours 
O choro de seu bebê 
 
Gritou 
Vendo-o se calar 
Pra não chorar jamais 
 
Vocalize + coro ("Na terra os anjos são passarinhos") 
 
Vem cá, 
Deixa eu te ninar 
Mais essa vez... 
 
Toujours (sempre) 
 A morte de um rio é o mar 
Toujours (sempre) 
Raiva é fundamental 
 

  



Posológica 
(Nico Antonio) 

 
Toma dez miligramas pra dormir 
Duas balas na festa, pra animar 
Esta verde é pra te fazer sorrir 
Inda tenho outra boa pra estudar 
Moça, acalma, que tudo já passou 
E o tempo ainda leva sua dor... 
 
E por falar em tempo 
Que feliz coincidência 
Trago aqui estes produtos da mais fina procedência 
 
Renew, Rewind, Clean Botox. Derma care 
Pristiq, Luvox, Clonopin, Navotrax 
 
Que Delícia de certeza: 
Mentem Sanam e Beleza 
 
Mesmo pro rapaz franzino 
Lhe sorri pois o destino 
Já que tem a disposição 
 
Whey Protein para a massa muscular 
Power Whitening para o dente clarear 
Cirurgia, aparelho, massagens bronzeamento, 
Barba e looks pro cabelo 
 
Com o devido tratamento (ooo) 
O adequado procedimento 
Tua beleza é afinada 
Tua mente é aprumada 
Pra sentir-se bem aqui! 
 
Mas se ainda assim, a tristeza lhe vier 
Se ainda assim, a ansiedade te despir 
Se os receios vem na porta chafurdar 
E se os gritos vem nos sonhos te acordar 
Você ainda pode... 
 
Tomar dez miligramas pra dormir, 
Duas balas na festa pra animar 
Esta verde é pra te fazer sorrir, 
Ainda tenho outra boa pra estudar... 
Vê que linda que a vida se tornou? 
 
  



Recitativo: A Viagem do Elefante 

(José Saramago) 
 
“Creio que nunca entenderei os elefantes. 
Saiba vossa senhoria que eu vivo com eles quase desde que nasci e ainda não consegui entendê-los. 
E isso talvez porque o elefante seja muito mais que um elefante. 
Em um elefante há dois elefantes, um que aprende o que se lhe ensina 
e outro que persistirá em ignorar tudo. 
Descobri que sou tal qual o elefante, 
uma parte de mim aprende, 
a outra ignora o que a outra parte aprendeu, 
e tanto mais vai ignorando quanto o tempo vai vivendo”. 
 
 

A Chuva 
(Rafael Lauro/ Nico Antonio) 

 
 

O céu está carregado 
O céu está 
Carregado 
Outra vez 
 
A chuva cai na cidade 
A chuva cai  
Na cidade 
Outra vez 
 
O tempo vai pelas calhas 
O tempo vai  
Pelas calhas 
Outra vez 
 
As rugas vêm sem aviso 
As rugas vêm 
Sem aviso 
Outra vez 
 
Outra vez, outra vez, outra vez, outra vez 
Outra vez, outra vez, outra vez, outra vez 
 
O céu, a chuva, o tempo, as rugas, 
O tronco, a tromba, as patas, os pés 
Desenhos, cadernos, cinzeiros, faróis, 
Paredes, gorjeios, janelas, o sol 
A Dança, a Luta, o Filho, o trem 
Os prédios, a lama, A Cidade e o Mar   



O Trem e o Elefante 
(Rafael Lauro/ Nico Antonio) 

 
 

É... fim de ano outra vez 
Ai... essa chuva não  pára mais 
É... e de novo atrasa o trem 
Tô tão cansada, nem vou jantar 
 
O elefante enfrentou a multidão 
Foi cercado, amarrado, foi ao chão 
E lutava, e lutava, com fervor 
Mas o medo rompeu e lhe dobrou 
 
E chorou 
Se curvou 
Me curvei 
Se entregou 
 
Já nem sei mais 
Como é o mar... 
Meu trem chegou 
 
É... já  é julho outra vez 
Ai... esse frio já está demais 
É... e de novo atrasa o trem 
Tô  tão cansada nem vou jantar 
 
O elefante já  é da multidão 
Vai cansado, amuado, rente ao chão 
Já não luta, perdeu o seu fervor 
Hoje o medo em seu peito se abrigou  
 
E parou 
Se cansou 
Me cansei 
Se calou 
 
Já nem sei mais 
Como é o mar... 
Meu trem chegou 
 

  



Lama 
(Nico Antonio) 

 
No horizonte a lama cobre o mar  
O elefante se ajoelha  
Esta cidade é tudo que restou 
E se lembrar do filho pesa 
E se lembrar do filho corta 
E se, lembrar do filho, fere? 
 

"E trouxe a mochila repleta de aptidões e habilidades que foram classificadas como inúteis. Era livre 
para ser o que quisesse ser, bastava que seus sonhos fossem consonantes com os letreiros e 
cartazes. Se assim fosse, não precisaria nem se preocupar em saber o que fazia: a bem da verdade, 
ninguém sabia. Todos improvisavam, miravam-se naqueles que pareciam saber de algo, sendo 
estes os mais ignorantes ao acreditarem ser isso uma verdade. 
Desesperada, ela apanhou suas miudezas e correu até os limites da Cidade. Seguiu adiante, e 
seguiu adiante, e seguiu adiante. Mas por mais que corresse, não chegava. Era incapaz de 
encontrar a fronteira. E foi então que ela percebeu: aquela Cidade não tinha fim" 
 

No horizonte a lama cobre o mar 
O elefante se ajoelha  
Está cidade é tudo que restou  
E se lembrar do filho pesa 
E se lembrar do filho corta 
E se, lembrar do filho, fere? 
 

O Mar 
(Rafael Lauro) 

 

Música Instrumental 

 
  



Luta 
(Nico Antonio) 

 
 

E a ferrugem da placa se solta 
E uma haste fincada se move 
E a corrente estirada se afrouxa 
 
E a tinta já velha descasca 
E a terra enfim se contorce 
Revelando o que um dia cobriu 
 
E das entranhas do mar 
Rompeu um bramido ancestral 
No céu, presas rasgam o ar 
O sol, a brilhar no marfim 
 
Pernas e pés 
Saltam distâncias 
Corpo e mãos 
A girar 
Ventos que vem   
Fortes, em ondas  
O grito enfim 
Vai soar 
 
Derrubando arranha-céus 
Hoje o punho vai se erguer 
Já é tempo de dançar 
Eu quero um oceano pra mim 
 
Derrubando arranha-céus 
Hoje o punho vai se erguer 
Já é tempo de dançar 
Eu quero um oceano pra mim 
 

  



A Dança 
(Nico Antonio - 14/06/2012) 

 

Numa noite clara, 
Já não era moça. 
Sorriu ao espelho, 
soltou seus cabelos 
Decidiu dançar 
 
Despiu seu vestido 
Pintou sua boca 
O disco favorito 
Abriu aquele vinho 
Riu sem se conter 
 
E dançou e dançou e dançou 
Até os pés se esquecerem do chão 
 
E as marcas dos anos sofridos 
De sonhos falidos, 
Do filho perdido, 
Seguiram caminho 
E enfim desaguaram no mar. 
 

Recitativo: Elefante II 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 
“E já tarde da noite 
volta meu elefante, 
mas volta fatigado, 
as patas vacilantes 
se desmancham no pó. 
Ele não encontrou 
o de que carecia, 
o de que carecemos, 
eu e meu elefante, 
em que amo disfarçar-me. 
Exausto de pesquisa, 
caiu-lhe o vasto engenho 
como simples papel. 
A cola se dissolve 
e todo o seu conteúdo 
de perdão, de carícia, 
de pluma, de algodão, 
jorra sobre o tapete, 
qual mito desmontado. 
Amanhã recomeço”.  



Apêndice I: 
Sobre os “Personagens” 

 
A Cidade 
 
Ela se apresenta em um vídeo de 12 segundos em outra rede social. Não há mais necessidade 
de uma roupagem de concreto, da rijeza metálica industrial, do monocromatismo. A Cidade é 
mais ampla do que isso, pulsa, se exibe, ri, come, digere e cospe com um metabolismo veloz, 
reproduzido via streaming em celulares, prevista em horóscopos nos televisores do metrô. E 
não há maldade em seu olhar. Se houve perversidade daqueles que a criaram (e houve), ela é 
isenta: qual a culpa quando a violência que se traz é mera reprodução do que lhe foi dito? 
E pedras são démodé. Selfies também já o são. E assim, como uma onda de memes que 
envelhecem em quatro dias, ela vai se construindo em poesia para além do tempo e do 
espaço. A Cidade não é um lugar, ela é um estado de espírito, é o tropeço do respirar no 
explodir da ansiedade. E nem por isso deixa de ser bela. Pára e escuta como o som da rodovia 
ecoa, grave e longe. É quase um mar. 
     
O Mar 
 
Se de princípio houve a luz, logo depois já se debruçou o Mar. Espumou-se e se espalhou num 
borbulhar ancestral, carregando consigo os mistérios da criação. Os segredos que 
amadurecem em suas entranhas se ocultam do olhar com o balançar das ondas, com a 
escuridão de sua profundidade, envolvem o corpo, mas nublam a vista. Isso assusta parte da 
alma, e acorda outra. 
Há luz refletida na areia molhada, as ondas tocam e beijam os seus pés. É manhã. A imensidão 
do Mar é capaz de carinhos e gentilezas sutis em suas franjas: há tanta grandiosidade em sua 
existência, que tudo cabe ali, até as delicadezas. Talvez por isso, seja por amor ou por 
inocência, foi em seu ventre que se originou a raiz de toda a vida. E, se lhe foi atribuído um 
gênero masculino em nosso falar, é por um simples desvio da linguagem. O Mar é em verdade 
feminino, o Mar é mãe. 
 
A Moça 
  
Quando que aquela cidade se transformara? Já não reconhecia os rostos, as janelas, ou mesmo 
o gorgolejar da água nas calhas. As esquinas lhe sorriam, duras, e ela insistia em responder com 
um olhar de quem tem pensamentos lépidos e crocantes. Se mantinha assim, a despeito de dias 
progressivamente morosos, sentindo ainda um saltitar no peito ao ver deitado o colorido de 
seus lápis cuidadosamente apontados. Para que surgissem seus desenhos, eles se sacrificavam, 
desmanchando-se no traço feito, na palavra escrita, no contorno reforçado: o risco no papel é a 
história de um lápis, que vai se desgastando e se consumindo, dando sua vida até se ver em 
ponta romba. No apontar, revigoram-se e se fazem novos, para tornar a se desfazer em outros 
desenhos. Ela achava isso bonito e sequer percebia que nenhum de seus lápis ainda era 
suficientemente curto para ser deitado fora do estojo. 
Sobre o papel, surgia o contorno de um elefante. Tinha as presas erguidas, rasgando o céu, e 
olhava para a Moça com um cuidar sofrido, de quem tenta silenciosamente transmitir algum 
aviso. 
 
 



O Paquiderme 
 
Ah, que lhe cercaram bravios, rijos, bradando palavras e conselhos duros, dedos em riste, línguas 
estaladas, olhos sedentos. As sentenças veladas e os julgamentos de canto de boca eram 
correntes esguias, qual o rastejar suave duma serpente entre suas patas. Mas a cobra-corrente 
não precisa da brutalidade dum bote para enrolar e sufocar em um abraço constritor. A força 
dos olhares bastava para estrangular seus pensamentos, e os atar em hastes rijas fincadas 
profundamente na terra. A tromba balançava aflita, enquanto as presas golpeavam no 
desespero, quando o grito sai mudo da garganta e a voz míngua no respirar arfado. Mas quando 
falta o ar, se arrefece a luta. E seus olhos secaram, suas presas trincaram, a tromba pendeu a 
balançar mole lado ao outro. Tudo que restara de si era sua pele rija, cada vez mais espessa. 
Nessa condição paquidérmica, a visão nubla e se é incapaz de perceber que a corrente é fiapo 
frente a potência de sua pata.     
 

  



Apêndice II: 
Das “personalidades” dos instrumentos  

 

O Violão 
O violão é a memória. A ferramenta inicial da canção, ele acompanhou a voz desde o princípio 
e juntos seguem na condução da história, até o seu final. Ele é o caderno que a narradora tem 
em mãos, as suas lembranças. O violão é feito da jornada do Paquiderme. 
 
A Sanfona 
A Sanfona assume o papel de um Feminino visceral. É o impulso, com potência libertadora, 
mas em desequilíbrio pode atuar em direções que se negam, se transmutando no Desespero. É 
a compreensão primitiva, instinto, a memória das ancestralidades que correm no sangue. Ela é 
feita das entranhas do Paquiderme. 
 
A Guitarra 
A guitarra é a energia, a explosão. Ela é a extremidade, vem a tona quando há movimento, 
quando há intensidade. Não diferencia a natureza dos sentimentos, e por isso não se 
posiciona, não tem chave, não é Mar nem Cidade, é o choque de ambos. Assim, mostra-se 
quando se acentuam os sentimentos. Ela é feita do bramido do Paquiderme. 
 
O Piano 
O piano é o irmão mais velho do violão, ela traduz a lembrança. É a memória dentro de um 
campo afetivo, imbuída de emoções. Não se preocupa com a narrativa, com a jornada, mas 
valoriza e compreende a importância dos momentos, sejam eles alegres ou tristes. Ela é feita 
da saudade do Paquiderme.    
 
A Flauta 
A Flauta ocupa o papel da leveza. É a esperança, enquanto crença inocente, é a singeleza, a 
suavidade. Se constrói pelo ar, e é essa sua potência: sua intangibilidade. Nunca oprime, ainda 
que se reduza a tristeza, no desequilíbrio se transmuta em melancolia. Quando livre, não é a 
felicidade, ainda que a busque, se assemelhando mais a parte brilhante que está contida em 
todas as nostalgias. Ela é feita dos sonhos do Paquiderme. 
 
O Contrabaixo 
O contrabaixo é o peso. Dentre todos os instrumentos, talvez seja o elemento mais 
representativo da Cidade. Ele é sólido, real, palpável: diz como é o mundo - não admira sua 
crueldade, mas também não a condena. Atua na opressão, se for preciso, e vive na cidade sem 
se lamentar, conhecendo seu jogo e suas regras. É, assim um sobrevivente. Seu peso não o 
impede de dançar e, uma vez liberto, traz uma força descomunal em sua densidade, sendo 
capaz de provocar profundas transformações. Ele é feito da resiliência do Paquiderme. 
 
A Bateria 
A bateria é a turba. Ela se soma aos demais, em coro, seguindo e fortalecendo, dando corpo a 
ideias. Não faz juízo, apenas faz, segue, quase como impulso. Da passeata pacífica a 
linchadores, não se diferencia, se compõe na força do conjunto, do todo. É Cidade e é Mar, 
carrega em si ambas as potências, e com força tamanha: pode destruir tiranos ou crucificar a 
santos com a mesma facilidade. Ela é feita das pegadas do Paquiderme. 


