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Notas à primeira edição
SeM Jornal nasceu já há algum tempo, mas não tinha
nome no início. Era meio desconfigurado, e vagava na net
para alguns poucos internautas verem. Eram poucos
textos que variavam da crônica à poesia. O nome do blog
que criamos vinha da primeira letra do nome da minha
esposa e do meu nome - S e M. Como eu era um escritor
que não tinha editora para publicar, nem ao menos um
jornal, foi aí que surgiu o nome SeM Jornal. Juntamos
outros textos que estavam guardados, alguns que já
haviam sido publicados no Orkut, e, com essa colcha de
retalhos, montamos o livro. O que o livro traz é uma volta
ao ser. Voltar para refletir sobre amores, dores, cores,
belezas, e tristezas. Falando do cotidiano e, vez ou outra,
pincelando o abstrato poético.
No livro quando há referência ao capital, ou aos donos do
poder, não me refiro a qualquer pessoa em particular.
Generalizo para que o leitor entenda onde quero chegar.
E quero que o leitor chegue a conclusão de que o mundo
precisa do desenvolvimento sustentável. Precisa de
pessoas que pensem nas outras. De pessoas que sintam
que é necessário mudar o pensamento. Destruir o outro,
como um tubarão devora suas vítimas, é acabar com a
própria economia. A economia precisa que as pessoas
tenham condições de consumir. E as pessoas precisam do
seu “pão-de-cada-dia”. Esse “pão nosso” vai da
alimentação básica, às condições sanitárias. Vai da
educação (nossa e dos nossos filhos) aos aparelhos que
facilitam nosso cotidiano. Isto não significa
necessariamente que não viveremos sem alguns desses
itens. O mundo “pós-moderno”, ou talvez “hipermoderno”, nos pressiona a termos certo padrão de vida.
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Notas à primeira edição
Mas é necessário que o capital esteja nos bolsos dos
consumidores. Que eles tenham crédito e condições para
pagar pelo crédito obtido. E acima de tudo, é necessário
que o ser humano tenha crédito, não aquele financeiro,
mas o crédito por ser pessoa, dignidade, é o que digo.
Respeito, é o que imploro. “Liberdade, ainda que tardia”.
E oportunidade para divulgar as ideias, publicá-las. E
que as palavras divulgadas neste livro possam ser
sementes para um mundo melhor, mais harmônico.
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Prefácio ou Pré-fácil
A palavra se constitui não somente meio necessário para
a compreensão do mundo, mas ela própria é o mundo, na
medida em que todas as significações proposicionais e
prescritivas da realidade só se realizam na palavra e
pela palavra. A palavra é o princípio da criação de todas
as coisas, pois ela própria não só faz representar as
coisas, nomeando-as, mas seu poder simbólico
transcende a materialidade imanente e ultrapassa as
barreiras do concreto, penetrando, sorrateiramente, as
frestas mais singelas da vida.
A palavra poética não é divina em si, mas carrega um
traço singular da divindade, a infinitização das coisas,
pois traz consigo o acesso ao infinito por meio da
imaginação. Como afirmou Sören A. Kierkegaard,
“geralmente a imaginação é agente de infinitização. (...)
Aquilo que há de sentimento, conhecimento e vontade no
homem depende, de certa forma, do poder da sua
imaginação, ou seja, da maneira segundo a qual todas as
faculdades se refletem: projetando-se na imaginação.
Ela é a reflexão que cria o infinito. (...) Geralmente é o
imaginário que transporta o homem ao infinito, mas se
afastando apenas de si mesmo e desviando-se dessa
maneira de regressar a si mesmo” (KIERKEGAARD,
Sören. O Desespero Humano. São Paulo: Martin Claret,
2003. p.34).
Por isso, é possível estabelecer uma aproximação entre a
vida e a escrita. É que o viver, assim como o escrever,
funda-se numa constelação de possibilidades, onde há
muitos espaços vazios que se vão preenchendo à medida
que se vive. Na escrita, os espaços não preenchidos são
sempre lacunas onde os diversos discursos podem ser
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Prefácio ou Pré-fácil
inseridos. E essa inserção discursiva se dá a partir do
momento no qual a palavra polissêmica fornece um
espaço vazio onde a dúvida do sujeito se instaura.
Na vida, fato semelhante acontece. As dúvidas que se
estabelecem na construção da existência é que dão ao
homem a condição suficiente de caminhar naquilo que
considera essencial para ser. Por essa construção da
existência entende-se o processo de conhecer no qual o
ser humano é submetido ao longo de sua vida. Ele é
constantemente levado à situação de ignorância para ser
trazido novamente a um estágio de possíveis respostas,
onde suas tensões, antes obnubiladas, agora se acham
um pouco menos opacas.
Na escrita, assim como na vida, há espaços de tensões
que somente o leitor arguto consegue perceber. E quando
se percebe, descobre-se. É uma espécie de revelação
progressiva em que os elementos constitutivos do
discurso vão sendo abertos pelo desejo de saber e de obter
as respostas.
A palavra é o meio de ser, de se constituir como sujeito,
mas também de nos limitar, pois ela é ambígua, fazendonos seus senhores e escravos, à medida que não temos
sobre ela o controle pleno. Neste sentido, G. Gusdorf
afirmou que “a linguagem não nos mantém na clausura
do ser, mas não nos deixa toda a liberdade. A palavra não
é nem o ser nem sua ausência, mas um compromisso da
pessoa entre as coisas e as pessoas” (GUSDORF,
Georges. A Palavra – Função, comunicação, expressão.
Lisboa: Edições 70. p.34).
A expressão é o sair de si mesmo e habitar entre os
homens, a saída da passividade e a decisão de ser. O sair
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Prefácio ou Pré-fácil
de si para dar a palavra é o momento mais sublime do
homem, no qual ele se constitui humano, e toma
consciência de sua existência e de sua interferência no
mundo e na realidade das coisas e pessoas.
“Sem Jornal” foi escrito num movimento de saída de si e
de habitação conosco. Marcos Santana, escritor que
inicia sua revelação progressiva de ver o mundo,
compartilha conosco de suas lentes, com as quais a
realidade é descrita por palavras. Marcos Santana nos
chama ao diálogo. Ele procura fazer o que afirmou G.
Gusdorf: “A expressão manifesta o eu, enquanto que a
comunicação é a procura do tu – tendendo o eu e o tu a
juntar-se na unidade de nós, testemunho da língua viva”
(GUSDORF, op. cit., p.55).
Marcos Santana está procurando o “tu”. No uso desta
língua viva, dialógica, transcendente, que deseja o “tu”,
ele a faz revelada em “Sem Jornal”. Sem dominá-la
totalmente, mas dominado por ela, “Sem Jornal” é
crítico, singelo, humano, carregado de emoções sutis e de
sonhos, que chega a virtualizar o real, paradoxal,
transcendente.
O leitor poderá encontrar-se num espaço poético,
reservado para aqueles que desejam se renunciar, sem
serem escravizados, para compartilhar de outras lentes,
construídas pela polissemia das palavras e dos mundos,
diversos mundos, reunidos na infinitização das coisas
para serem elas mesmas as coisas mais sublimes e reais
da vida.
Wendell Lessa Vilela Xavier
Verão de 2010.
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Parte I

Prosa

Sem jornal
Sem palavras para ditar, cem palavras para editar.
Corro atrás do tempo. O relógio como uma lamina que
corta o espaço-tempo profundo no fundo de mim. Sem
norte. Note bem o apelo forte. Não posso me perder nessa
loucura. O editor chama para a última reunião de pauta.
Só lembro do pensamento a vagar, devagar... Suspeito de
mim... Talvez nem ao menos estivesse acordado, na
verdade não foi acordado nenhum trato com ninguém até
o momento. Acordo na luz do computador, uma baita dor
de cabeça, e as teclas marcadas na minha cara. E minha
caneta cara caída no chão. O que vejo frente a mim? Um
monte de letras repetidas: ZZZZZZZZZZZ, fffffffff,
ggggggggg,..................... Tudo muito louco e sem sentido.
Vou para casa. Verei meu amor dormindo, me deitarei ao
seu lado e apagarei (sono pesado). Amanhã explico ao
editor. Houve em mim bloqueio. Hoje vou ficar sem
jornal. Mas amanhã cedo acho que voltará tudo ao
normal.
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Relojoeiro cego
Os velhos paradigmas que nos cegam. Deixam-nos sem a
luz que poderia nos mostrar a verdade. Nesse jogo da luz
e sua ausência, ouvimos... Ouvimos ruídos tantos. Mas
no fim das contas o silêncio vem, e as pessoas temem
também a ausência de vozes. Tem medo de si mesmas, e
do que pode lhes ocorrer nessa ausência de som.
Pausados, como num filme em DVD. Por fim, acordamos
dessa solidão, acordamos de um sonho ruim.
Retornamos para o mundo de vozes tantas,
ensurdecedoras, luzes que nos cegam (e não nos deixam
ver a paisagem). No horizonte, alguns ainda o notam,
vemos um pôr-do-sol. A mistura perfeita de tons
vermelhos, amarelos, laranjas, azuis, verdes e violetas.
Muitas cores para formar o fim da luz do dia, e nasce
mais uma noite. Com seus brilhos distintos, suas
estrelas oscilantes, a lua que faz seu show nas noites em
que aparece, as nuvens que parecem absorver as luzes
da cidade e incorporá-las à sua natureza. Tudo é tão belo.
Poucos notam. A maioria corre, sem fim, contra o tempo.
Mas o tempo não obedece o relógio regressivo de um
relojoeiro cego. Nosso tempo é progressivo, e devemos
viver o agora, antes que ele acabe.
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O cinema e o mundo real
A chuva cai... Vamos seguindo o trânsito em ruas
esburacadas. O vidro embaça, um motoqueiro
ultrapassa pelo lado errado. Seguimos a sina até o
destino. Shopping lotado, muitos vão ver o que há de
novo (mesmo que o novo já seja velho em algum lugar).
As pessoas tomam o cinema, invadem seus cantos.
Enquanto assistem, as pessoas se tornam uma massa
informe. Os impulsos gerados pela “telona” se refletem
em cada face. Expressões, as mais variadas, se
manifestam em uníssono. Por alguns minutos o
espectador é participante da história, e quer ajudar os
personagens a encontrarem seus caminhos.
De repente a história acaba, final feliz ou não... Voltamos
para as nossas vidas. Ruas molhadas da chuva
derradeira. Vozes que comentam o filme, passamos por
elas e também comentamos. Somos críticos, todo
espectador de cinema também é um crítico. Por ser o
cinema uma arte da verossimilhança (da aparência da
verdade), acreditamos ter o direito de questioná-lo. E
questionamos. E temos nossas próprias conclusões.
Vamos embora e tudo isso para trás fica. Agora vamos ao
mundo real.
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Vazio
As mãos vazias, um olhar vazio, e lábios que golfam o ar
sem som. A vaidade está nas ruas, nas próprias
palavras, às vezes, em nós. O que é mais importante não
importa. O que importa é aquilo que nos satisfaça, não
importa o preço que custe. “Custe o que custar”, inclusive
nossa liberdade. Mas qual é o destino disso tudo? O vazio
absorve tudo em seu vórtice. Deveríamos considerar o
valor das pessoas e das coisas. Pessoas valem mais que
as coisas, tem sentimentos, tem consciência, tem ação
(passiva ou ativa). Será que as pessoas tem menor valor
que um mero objeto (que seja o mais caro do mundo)?
Sempre é preciso rever... Rever conceitos. O preconceito
é vazio em seu fim. Vazio porque cria ideias irreais sobre
coisas e pessoas, que não conhecemos com certeza. O que
conhecemos do mundo é mínimo. Nada sabemos. Não
sabemos completamente sobre nós mesmos, como
saberíamos dos outros, e definiríamos o que elas devem
ser ou saber?
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Deus e seu design
Ser tomado pela alegria... Levado para bem alto, acima
dos olhares cotidianos, subir sem medo. Tomar a direção,
o caminho que todos diziam não ser possível prosseguir.
Seguir em frente, “andar adiante”. Há um caminho
estreito a seguir, e é o mais difícil e apertado. No fim
existe uma luz que brilha infinito. Brilha e alastra,
devasta a solidão que aplacava a alma. Acorda e vê que
há algo além das palavras e das coisas, algo que não se
pode explicar, mas existe. E é visto todos dias, e em todos
os lugares suas mãos (que inteligência em seu design!).
“Há um abismo entre as palavras e a coisa
representada”, não consegue-se representar
perfeitamente uma ideia ou objeto por meio delas,
sempre falta algo que as complete. Por isso, escrever
sobre uma ideia se torna, muitas vezes, tão difícil.
Escrever sobre o que é infinito e eterno muito mais
complicado se torna. A transposição, de uma forma de
linguagem para outra, sempre deixa lacunas que não se
preenchem com palavras. A representação, que as
palavras trazem das coisas, necessita sempre de
sinônimos que contemplem o significado ad infinitum.
Mas se o infinito habita além, e é Eterno, e se expande
por todo o espaço-tempo profundo, desde tempos
imemoriáveis, Ele se manifesta na terra nas coisas
simples e complexas. Basta abrir os olhos e contemplar
no espelho, ou sair à porta e ver as estrelas e a lua. Coisas
muito complexas para se definirem por meras palavras.
A alegria está em saber que Ele existe, cuida, ama,
protege os homens (e suas criações) e a natureza.
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Meu sonho de nostalgia
Nostalgia... O passado parece tão mágico, algumas
vezes, que nos atrai. Há o risco de se confundir, se não
tiver o cuidado de separar o que foi e o que agora é. Hoje
estava escutando um velho CD da Som Livre,
“L'AMORE SEMPRE L'AMORE”. O significado do
título do disco é “O amor, sempre o amor”. Talvez um
certo amor ao passado, ao que se foi. Aqueles velhos
tempos dos festivais de San Remo. Aos velhos filmes
italianos que emocionavam o público. O velho
romantismo italiano. Sei que herdei isso de alguma
forma. Meu pai sempre escutava música italiana, e
desde criança aprendi a gostar, na verdade, me
apaixonei. O som suave e forte, tal qual o nome do piano
(Piano Forte - que significa, literalmente, fraco e forte).
Esse aroma italiano predominou no meu temperamento
e il mio sentimento (o meu sentimento). Minha escrita é
atraída pela vibração latina. É carregado daquilo que
aprendi na minha infância. E sempre me lembro das
manhãs de sábado a escutar “Rose Rosse” com Bruno
Fratello. Meu pai tentou aprender esse idioma, mas não
foi muito em frente na demanda. Um dia, olhando as
gavetas, encontrei uma revista e uma fita (acredite!) da
Globo Idiomas. Várias lições do idioma. Escutei várias
vezes. Aprendi algumas coisas... Mais tarde tentei um
curso particular, mas parei por causa do tempo (o tempo
que se torna curto quando começamos a trabalhar).
Hoje, ouvindo as músicas do passado, lembro com
alegria, mas prefiro o presente. Tenho a chance de
modificar muitas coisas que eu deixei passar. Não sou
mais uma criança tímida, solitária a ouvir música
estrangeira. Sou adulto, tenho outros sonhos, mas
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Meu sonho de nostalgia
muitos deles foram desenvolvidos dos meus sonhos
infantis. Agora tenho um compromisso com uma garota
linda. E ela entende os meus sonhos, minha mirabolante
arte de sonhar.
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Manifesto pela privacidade
Somos surpreendidos pelas visitas, surpreendidos por
olhares indiscretos. Somos observados pelas janelas
indiscretas. Estamos mal posicionados, às vezes, nos
lugares. Todos têm sua liberdade condicionada aos
olhares, condicionada aos ouvidos dos que passam na
rua (ou em sua própria casa). “As paredes têm ouvidos” dizia uma mãe para sua filha. Realmente. “Eyes. You've
been watched” - "Olhos. Você está sendo observado". Era
o que dizia a propaganda da série Eyes. Queremos um
pouco de privacidade, e desejamos evitar bisbilhoteiros,
mas eles estão por toda parte. “Fuçam” nosso perfil no
Orkut (veem nossas fotos, olham nossos vídeos, leem
nossas mensagens). Estão nos invadindo. Forçando a
entrada no nosso mundo, se pudessem entrariam dentro
de nós e levariam consigo tudo que pudessem.
Isso dá medo. A incerteza de uma certeza. É certo que
nos observam. Que conhecem a nossa vida. Como falar
em sigilo, ou a quebra dele, se não existe o completo
sigilo? Estamos imersos em um mundo em que ouvimos
conversas (às vezes, sem querer, algumas vezes,
querendo por querer mesmo). Não somos
completamente autores das nossas frases. Somos tão
influenciados pelas palavras, fotos, vídeos, sons e outras
coisas que os outros criam. Somos seres
interdependentes. Percebam isso. Nossa família nos
carrega não só com seus traços genéticos, mas com suas
maneiras, neologismos, e reações. Somos também frutos
de um meio que nos influencia, e que influenciamos.
Não somos ilha perdida no oceano. Agimos e deixamos
(nem sempre) que ajam sobre nós. A vida é assim. “Assim
caminha a humanidade” - dizia Lulu Santos em sua
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Manifesto pela privacidade
música. O que somos senão uma colcha de retalhos?
Construção baseada em múltiplos fatores.
Multifacetada vida.
Uma coisa é certa, que mesmo que os olhares são
inevitáveis, queremos um pouco de privacidade, ou
privarmos da cidade (dessa pólis atormentada pela
bisbilhotice). Só queremos um momento à sós.
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Sem escolha
Somos convidados para fazer parte dos acontecimentos.
Somos alistados, arregimentados por querer ou por
engano. O certo é que nem sempre temos escolha. As
folhas das árvores caem e não conseguimos colocá-las lá
novamente. Somos impotentes muitas vezes. Os
acidentes acontecem, e alguns nos dizem que eles só
ocorrem por pura negligência nossa. Que afirmação mais
subjetiva e transferencial. Apenas eles desejam passar a
culpa para alguém. Sempre tem que haver o “bode
expiatório”. Não temos escolha. Estamos encurralados
em um mundo de escolhas já feitas por outros. Se
compramos um sapato, ele pode ser o mais bonito, com
tudo o que nos agrada, mas ele não foi feito
exclusivamente para nós. Os sapatos, como tantos
outros produtos, são feitos em grande escala. Não
podemos opinar na fabricação, (podemos ter opinião, um
conceito sobre o sapato, mas não conseguimos modificálo e deixá-lo da maneira que queremos).
Nossos governantes escolhem como serão destinadas as
verbas para educação, cultura, e etc. Normalmente, essa
escolha não passa pela aprovação do povo. O comum é
tomar a posição de representante do povo para poder
impor seus desejos, fazer lobby. As pressões que vem de
cima: do governo ao povo.
E seria injusto não falar da propaganda. Toda aquela
beleza ofertada pelos comerciais, todo aquele glamour,
aquela esperança de fama e dinheiro... Tudo ilusão.
Apenas instrumento para fazer consumir. “Compre
Batom” - Washington Olivetto já deixou sua marca na
sociedade. O comércio vive disto - da imposição, da
ordem, da impressão de ser “sempre o melhor”.
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Sem escolha
As ofertas são sempre “imperdíveis”, os preços,
“imbatíveis”. Quantas vezes nos fazem de marionetes,
apenas bonecos em seu jogo imobiliário. É preciso ter
consciência da nossa sociedade, de como somos tratados
pela mídia, governantes, comércio.
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Quando a razão e
a emoção se encontram...
É uma superfície fina, tênue, apenas um limiar entre a
terra firme e a instabilidade da geleira. É a cegueira que
predomina. Mina a firmeza da confiança. As coisas
firmes talvez estejam naquilo que é imaterial, nos
sentimentos que a razão pôs de lado, e ela,
veementemente, os nega. Não há sentido na negação dos
sentimentos, porque a razão é ter sentido. E ter sentido
nada mais é do que fazer-se sentido, ou sentir, ou
perceber (palavras que revelam a essência da razão).
Toda razão necessita do posicionamento em relação a
algum argumento ou ideia. Então a razão é tomar um
lado, e firmar-se nisso. Que credibilidade haveria em
uma informação dúbia? Se um controlador de voo
dissesse que o avião PTX-01 está decolando, e, logo
depois, dissesse que é o PYX-05, certamente haveria
uma dúvida que poderia causar muitos problemas.
A Ciência assumiu a fôrma de detentora do saber,
detentora de todos os conhecimentos possíveis, e
ninguém, sem ela, pode alcançar conhecimento algum. A
Ciência está com a razão, se apossou do saber, delimitou
seus campos de atuação e definiu quem poderia atuar em
seus diferentes níveis hierárquicos. A razão foi forçada a
seguir de um lado. “A balança sempre pende para um
lado” - é o ditado.
Falando em ditados, e são muito citados aqui por ser
perceptível seu valor histórico-semântico, eles são
apreensões populares (senso comum) que representam
lições morais e sociais, expressam muitas coisas no geral
(não seria justo delimitar os ditados, pois variam e se
aplicam em vários momentos). O senso comum deve ser
analisado pelo crivo do que faz sentido, de qual lógica
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Quando a razão e
a emoção se encontram...
segue, e não deve ser desprezado, pois é apreensão
cultural e formador dos nossos hábitos. Os ditados são
analogias com coisas cotidianas ou perceptíveis. Qual é o
lado direito das coisas? - “the right side right”, assim
como na música Happy Is A Yuppie Word do
Switchfoot.
É preciso analisar profundamente as razões. A razão
está entre a lógica e a emoção, está em algo que não pode
ser totalmente dissociado pelo homem.
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“Everything is meaningless”*
Almejar o ar não sufocante. “A verdade está lá fora”,
vamos atrás dela. É preciso ter a liberdade de se conectar
com o exterior - “viver sem fronteiras”. A única coisa que
se ouve hoje é o velho materialismo: eu acredito é no
semáforo, eu acredito é no avião, eu acredito é no relógio
(...).¹ De contínuo presos nas amarras do tempo e das
coisas. Fanáticos pelo resultado positivo nas finanças a
qualquer custo. O ar está carregado, poluído com
partículas venenosas. Veneno letal destilado nas
palavras.
“Libertas quæ sera tamen!” - Liberdade ainda que tardia!
Cada dia mais tarda essa liberdade. Cada dia mais tarde
vai. “Vem a hora e já chegou” de fazer alguma coisa,
andar no contrassenso. Hoje o trabalho não é completo,
nunca acaba (pelo menos, é o que se fala). O fim não está
definido. É a pós-modernidade absorvida, sorvida no
vinho do tempo, e bebido por todos. Emaranhado pelas
linhas do tempo, pelas linhas telefônicas (ah, esse
telefone infeliz que não para de tocar), pelos nós com que
prendem a maioria dos contratos.
Liberdade, anseio dos sonhadores. Viver livre para
escrever, para pensar nas lindas coisas da vida, para
estar com a família mais horas por dia... Tantas coisas
que são negadas no cotidiano. Passear em plena quartafeira, apesar de hoje ser terça. Hoje em dia “everything is
meaningless”² (*tudo é sem sentido). Esvaziamento,
vácuo, vaidade... As coisas que antes eram importantes
esvaziaram seu sentido, agora nada significam. A
família o que é? Um emprego o que é? “O que é o que é?” O que é aquilo que existe? Mas o texto fica por aqui,
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“Everything is meaningless”
porque chegou ao fim, e levado pela onda do “sem
sentido”, perdeu seu senso também.
¹ Vanguart - Semáforo
² Switchoot - Happy Is A Yuppie Word
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Oculto
É escuro e traz seu mundo oculto à tona. Detona o sono
com seu sopro cafeínado. Estou alterado e a me alterar.
Soletram minhas palavras para ver se me pegam em
algum deslize. Sou atacado, ameaçado e frustrado...
Podiam me dar uma trégua e me deixar livre. Solto no ar
para voar e alcançar a felicidade com meu amor. Por que
me prendem? Me larguem, me soltem, me deixem
chorar!
É do vazio noturno que eu venho fugindo. Procuro a luz
da alva, luz para minha alma. Alcançar aquela luz, luz
de uma locomotiva que passa. Dá vontade de dizer: “Me
leva! Me leva pra ver meu amor. Diz pra ela que eu a
amo, e com ela quero viver”. Mas, preso na velha estação,
é só vaidade e escuridão: medo em meu coração.
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Conforto
As palavras fluem vigorosamente... São derramadas, e
saltam aos olhos sua intensidade, sua perplexidade.
Vívidas formas trazem seu contexto, um texto
multiforme de graça e liberdade. Mas nem sempre tudo é
graça, a desgraça também é alvo das palavras. Podem
elas, dependendo de como usadas, ferir, trazendo a
mágoa absurda ao coração. Mas que loucura. São duas
da manhã. O que será que há para se escrever uma hora
dessas? Apenas o sono se descreve nas entrelinhas.
O telefone toca. Quebra o silêncio. Traz para o primeiro
plano o medo do inesperado, do sofrimento, da perda, da
morte. Deus me livre - alguém diria se pensasse nas
possibilidades ruins. Mas é apenas a vontade de alguém
chegar em algum lugar de repouso: reclinar a cabeça em
um travesseiro macio, e esquecer as horas duras de
jornada. Mas que nada! Que vida é essa de perder sono?
Isso é mais vazio que o vácuo, um buraco negro no
espaço.
Continuam as estrelas a brilhar, e a lua (em sua meia
banda) cintila forte. Qual fosse a sorte que
acompanhasse seria bom. A noite é dura, e dura lida é
enfrentá-la sozinho. Mas o só pensar na pessoa amada,
dormindo tranquilamente, já é conforto para o coração.
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Conexão
Conexão com o quê? Qual a verdade desse mundo?
Estamos presos pelos pressupostos, nada firmes, que se
ditam pelas ruas. Na verdade, a verdade hoje é como
gelatina, oscila lentamente para não se perceber que ela
se esvai. Mas vai para algum lugar distante e grita. Grita
pelas vielas que eu vi ela, a verdade, passear por aí.
Passo a informação correndo com passo firme. Neste
paço onde me encontro toca a seca uma cantiga. E roda,
roda o mundo o vento que anuncia coisas boas, e a chuva,
talvez.
Aprendemos a sobreviver na nossa selva, com regras
capitais que se impõem como jugo. Não julgo estar certo
ou errado. Não posso julgar (sou eu juiz?). Agora só resta
esperar o efeito. O antídoto deve ser administrado
vagarosamente para não ter reação adversa. Mais
adverso que se encontra nosso mundo, pode isso?
Desconexo, vazio, fútil, inútil verso - acusações de quem
não aprecia a arte. Versam as cores em painéis dourados.
Pôr-do-sol na praia. A beleza está na luz do olhar da
amada. A beleza está no acordar pela manhã (vivo por
mais um dia). A beleza está ao redor refletindo, e
ressaltando, sua mensagem mais profunda. Persuadido
pela lógica das coisas, percebo que é cada vez mais
vívida, e como se manifesta, sem oscilar, essa bela
verdade.
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Delícias das palavras
Minhas intimidades penduradas em uma árvore de
natal. Um grito, uma dor, um pranto. Desconexa
realidade, torno-me abstrato e escureço segundo o dia,
seguindo as horas do dia. Mais uma manhã... Levantar e
trabalhar sem reclamação. O direito a réplica negado.
Somente nos retiramos dos lugares para não mais sofrer.
Tristes histórias contadas pelas bocas apressadas,
falando pelos cantos, evitando as luzes condenatórias
dos “donos da verdade”. A situação não nega seu destino,
podemos ver as consequências das coisas apenas
comparando com situações semelhantes. Porém
continuo sorvendo o tempo nas palavras. Bebo
lentamente, e vez ou outra, me embriago nas loucuras
dos versos. Um universo à minha volta. O "vai e volta"
dos mercados. “Sobe e desce” da montanha russa da vida.
Nessa inconstância do cotidiano, adormeço no plano do
imaginário, onde o Real é supérfluo, e onde a moeda é
apenas “vil metal”. Queria apenas sonhar, e um dia
acordar, e ver o mundo de pernas para o ar. Queria o
mundo fantástico... Ah! Meu onírico sentimento! Meu
ofício contradiz com o que realmente sou por dentro.
Escrever é minha paixão, o resto da jornada é vazio. Sou
escritor latente. Estou na minha crisálida laboral, logo
serei possuidor dessa arte da escrita. Esta metamorfose
me levará do estágio amargo para as delícias das
palavras.
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Cinema da vida
Criticar não basta. Ação é o que importa. Roda o filme da
vida. Esse documentário sem cortes que nos é
apresentado quando nascemos. Somos como nos filmes:
sempre representamos algum papel. Pense bem: somos
realmente o que deveríamos ser? Ou somos o que a
sociedade quer que sejamos? Estamos apertados em
tantos nós sociais. Sufocamos. E o mundo nos esvazia
cada vez mais. Ação! Será que estamos na direção certa?
A base da nossa vida muitas vezes é maquiagem. O pior
realmente é quando chove. Somos desmascarados. E
esse filme roda, roda viva. Podia todo dia ser estreia, todo
dia ser novo filme, nova série. Mas é sério, o que quero é
refletir. Propagar um eco que se escute. Sou um agitador
das palavras neste cinema que é a vida.

31

Rotina capital
É segunda. Pela manhã o sono pesa. Somos movidos pela
rotina: levantar forçosamente no horário, escovar os
dentes, arrumar as coisas, tomar o café, e sair. Sofrer um
dia de trabalho exaustivo, e nada reconfortante. É bom
sabermos que temos um emprego, que temos como nos
sustentar. Graças a DEUS. Sabe, o que eu queria mesmo
era desabar na cama. Acordar lá pelas 09h00. Levantar,
escovar meus dentes, tomar um café bem gostoso feito
pelo meu Amorzinho, e escrever. Queria me prender na
tela do computador, e exaustivamente procurar pela
palavra perfeita para me expressar. Queria que
cicatrizasse a ferida causada pelo capitalismo. A sina
infeliz dos tempos em que o Capital reina sem dó, nem a
mínima piedade: obedeça ao horário; cumpra suas
metas; me ligue urgente; faça isto imediatamente; faça
um plano de ação; faça um relatório até o fim do dia. São
sempre ordens. “Ordem, Paz e Progresso” é o ideal
administrativo. É o velho positivismo que ainda domina
ideologicamente os administradores. É certo que
precisamos destes três princípios para manter a
sociedade sem entrar no caos, no colapso. Mas temos que
ter limites. Pensando bem, tínhamos que ter um
“termômetro” de stress para medir com que intensidade
estamos sendo forçados. Acho que o trabalho deveria ser
mais livre, mais flexível, com jornadas menos
exaustivas... Ah, o que eu queria era o mundo ideal:
liberdade de se expressar sem a condenação dos
“doutores da lei”* que “permanecem inertes”*, e que nas
tábuas da lei escreveram “com suas próprias mãos”*.
*RESGATE. Doutores da Lei. In: (CD) On the rock. Gospel Records
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Definindo o amor
Definir o amor é tentar matá-lo, aprisioná-lo nas cadeias
dos significados linguísticos, limitá-lo ao “simples”
pensamento “lógico” da ciência. Amar transcende e
transfere o ser humano do seu lugar-comum. Há outra
“lógica” no amor: agradar a quem se ama. Satisfazer
suas vontades, buscar interesses semelhantes, andar
juntos. Como na propaganda do Johnnie Walker: “andar
adiante [...]”. O amor é progressivo, é a junção de ideais
para atingir um objetivo comum, e benéfico para ambos.
Amar viola a regra da frieza e do distanciamento da
ciência, e viola o capitalismo porque dá sem pedir nada
em troca. “Keep walking” - continue andando. É para
frente que se anda. E o passado está enferrujado e cheio
de teias de aranha. O que temos agora é o presente. E
este presente que devemos desfrutar: o agora ou nunca.
E do futuro nada sabemos, e nada saberemos com
certeza. Por isso a ênfase na frase do texto de Renato
Russo: “É preciso amar as pessoas como se não houvesse
amanhã [...]”. Amanhã pode ser tarde. O que sabemos da
vida se resume do nosso passado até o presente, e nossas
expectativas sobre o que há de vir. E o conselho que fica é
o amor. Inexplicável amor. Amor de todo o tempo.
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Brincadeira séria
Eu imploro a Deus, que Ele nos dê a fortuna de uma vida
feliz juntos. Uma sorte regida pela vontade sagrada do
Criador. Mesmo que pareçam implicar conosco, todo o
mundo contrário a nós, os nós a que nos forçam não
podem nos prender. Parece que, às vezes, tanta coisa se
complica ao mesmo tempo. E não há tempo a perder.
Agora é hora de lutar pelo que é nosso. Lutar para
conquistar nossas próprias conquistas e sonhos. “Viver
nossa vida” – começá-la finalmente. O cansaço sempre
vem depois de uma jornada dura, mas ele nos fortalece
para logo em seguida uma jornada maior. Maior fosse o
perigo, todavia certo é que Deus dá a força necessária
para enfrentar os desafios. Ele dá a saída, e sempre no
momento exato da nossa vida. Não importa o que as
línguas falam de nós. O burburinho e o seu ruído não
devem nos incomodar. Devemos nos importar com
nossos desejos, planos, anseios secretos e revelados.
Acordo no sonho... Um sonho em que somos reais, e
corremos livres ao encontro um do outro. Onde o riso
assume o controle dos lábios, só o pensamento de sermos
um par. Participantes e cooperadores de um único
futuro. Lançando-nos em mil abraços e beijos. Que se
encontrem nossas crianças interiores nessa brincadeira
séria que é amar.
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Não me desanime
Não me desanime, por favor. Quero sonhar e realizarme. Quero tomar as asas da alvorada (se é que ela tem
asas). Quero tomar meu tempo e gastá-lo com prudência,
sabendo que esse sim voa, e não volta mesmo. Hoje oscilo
na vaidade. Escuto o eco dos meus passos na casa vazia.
Vazia no fundo e na frente. Dívidas no bolso e no banco.
“Mas que bando de loucos!”, nos cobram juros “à
doidado”. Sinto uma ferida aberta. Aperta no peito o
coração que parece acelerar e desacelerar ao mesmo
instante.
Há uma pausa no tempo, um lapso. Paro e penso nos nós
das gravatas, na gravata em meu pescoço. Estou sem ar.
Preciso respirar outra vez. A base do pensamento é make
up¹. E a memória está sempre em processo: caricamento
in corso². O curso da vida às vezes dá volta, e volta
sempre ao início. O pó ao pó. Com o pé no “pó de arroz”, e o
dedo em riste, mas nenhuma voz sussurra. Apenas
escuta, reflete, argúi a si mesmo sobre o “silêncio dos
inocentes”, e o falatório dos culpados.
¹ Maquiagem em inglês.
² Carregando (ou carregamento em curso) em italiano.
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O que é a dúvida
O que é a dúvida? É a dívida da certeza. A oscilação das
coisas que pretendiam serem firmes, mas perdem-se
quando variam as luzes: do cintilante à escuridão
(densas trevas). A variante que transtorna e abala a
verdade. Cruel, alguns dizem dessa “dúvida”. Sinto-me
escrevendo um livro. A fluidez das palavras, a sequência,
a lógica (será que realmente faz sentido?). O passado
estelar me apresenta coisas distantes, o sacrifício de
alguns pelas suas certezas, e a dúvida de outros. As
estrelas são testemunhas mudas, mas que claramente se
abrem num discurso silencioso. Já estava escrito nas
belas nuvens, e apresentado pelo pôr-do-sol, a beleza
incansável. Singular.
A lágrima que goteja dor, amargura, angústia, pode
também ser de alegria. Mas toda lágrima de alegria teve
por trás alguma dor, pois não haveria necessidade da
lágrima alguma se tudo tivesse sido muito fácil. Pois
para se dar valor é preciso sofrer. É preciso comer o pão
conseguido com o esforço, com o suor que escorre pela
pele e irriga a terra. A facilidade é o engano do homem, é
a vontade do ser humano de controlar as coisas sem
esforço, sem necessidade do gasto das energias e do
tempo. O trabalho, sim, é uma dor terrível (para alguns,
e em alguns casos). A maior parte do tempo, trabalhar é
alcançar objetivos para outros (o que resta do tempo
alcança-se objetivos pessoais).
Vestir uma bermuda e viajar às Bermudas. É um sonho
do trabalhador cansado. Cansado de lutar, e agora só
procura descanso no mar, ou apenas ficar fora do ar. Ser
livre da incerteza que abala os mercados, livre da falsa
sensação de segurança do emprego. A única vontade é
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O que é a dúvida
“uma cama preguiçosa pra deitar”. Deixar-se levar pelo
vento a sibilar. Sussurrando vozes de sossego ao ouvido,
soando mansamente.
Dúvida, por que cerca a mente de tantas dívidas com a
razão? Poderia simplesmente aquietar-se. Saber que
viver é oscilar entre a dúvida e a certeza, sabendo que no
fundo acredita-se em algo. Tendo convicção que a certeza
é construção do tempo, experiência e fé. E a dúvida é
construção falseada, é alucinação criada para
desestabilizar, motivação errônea que pode adulterar
razões e sentimentos.
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Eu que amo você
Eu que amo você, que me entrego ao sonho de viver
acordado, só para te ver... Te ver dormindo, te ver
sorrindo entre pausas e versos. Ter você em meus braços,
em meu mundo doce e fantástico. Se o sorriso se apaga
por um momento saiba que não foi sua culpa. Tanta coisa
ao mesmo tempo, todo o pensamento voa. Voa no limiar
da calma e da transparência. Aparência em tons de azul.
É madrugada fria. Seu abraço é o aquecedor do meu
corpo, e em troca recebe os meus afagos, meus carinhos.
Meus caminhos, desconcerto. Meu concerto em fá maior,
tons altos, vozes em aperto. É madrugada densa,
povoada por tosses e arrepios. Ecos vazios de bêbados nos
restaurantes, cambaleantes, com seu falar grogue,
saindo “turbinados” duplamente em seus carros.
E eu só observo as pessoas, no meu silêncio penso o que
elas dizem, reflito. Vez ou outra comento um assunto.
Estou absorvendo conteúdo. Mas quando atravesso o
mundo dos seus olhos, cada vez mais me sinto atraído,
me sinto amado, sinto o quanto amo. Sinto o pulso que
pulsa firme, e em alguns momentos forte e rápido, como
na dança, e na música. Sinto o frio na pele, sinto a
delicadeza com que me toca. Sinto o quanto é bom amar
alguém, e quanto bem faz ser amado.
Era uma multidão desconhecida, atravessava em nossa
frente, lúdicos imitadores, alguns seres quase circenses.
Vozes que se fundiam em um alvoroço. É tudo tão vívido,
parece que foi agora, neste exato momento, que
aconteceu. Pessoas que passam por nós desconhecidas, e
também somos para elas igualmente incógnitas. O
tempo está desmanchando a memória como areia,
embotando o que havia sido, e brincando com o que
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Eu que amo você
poderia ser. A memória sintetiza sonho, realidade,
espaço e tempo além da natureza. E na minha memória,
você é sempre Princesa, é sempre linda, e com seus
encantos doces e enigmáticos, prende minhas ideias ao
mais belo dos ideais: Amar você sem limites.
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Tristeza
Uma grande tristeza toma o tempo na sua ausência. E o
silêncio como lâmina corta fundo, e o tempo a martelar a
cada segundo no coração. Saudade. Queria estar onde
você está, no seu sossego, a ouvir a sua voz, e a sentir o
seu perfume. Queria uma palavra ao pé do ouvido
sussurrada. Aspirando o ar suavemente, como só você
faz. Seu jeito, não dá para imitar. Sinto sua falta. Olhar
profundo, fixo. Eu penso em nós, e em como nos enlaçar
em breve. São tantas coisas, tanto trabalho a fazer, mas
não desanimo. Amar você é combustível, alimenta a
chama sempre. Quando os problemas apontam para
sufocar o amor, e torná-lo uma fagulha ou apenas cinzas,
é neste instante, neste exato instante que o amor age...
Dá alma, sentido, relembra toda a história, toda a
construção do sentido. O estar-junto é a beleza poética do
amor em suas manifestações, e também é a
racionalização dos anseios. Sonhar-junto, pensarjunto... É incrível, mas toda vez que penso em ligar para
meu amor, acontece algo surpreendente: estamos
sincronizados por alguma lógica que não é a nossa.
Atendemos ao telefone quase telepaticamente, sabemos
quando o outro está bem. Não sei como é isso, mas
também sabemos quando algo ruim acontece. Por isso
sinto saudades... Sua distância é tortura para o meu
peito. O eu, sujeito, sofro a casa vazia mesmo estando
cheia. Sofro o silêncio mesmo havendo ao redor de mim
muitas vozes. Estou cansado. Meus olhos pesam. As
palavras somem na luz do computador. Aquieta-se tudo.
Agora só espero você chegar.
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Teia de palavras
Estou nesta teia de palavras ocas. Variando entre
sanidade e loucura: disparate cotidiano. Disparado o
coração. Ecoa forte, soa como trovão. Desafino a voz. Vivo
a inquietude. A solidão das palavras sem resposta. Tudo
o que me envolve me prova, e me diz, coisas que eu não sei
dizer. Não são só as palavras que estão ocas, o vazio é
geral. É a incerteza e o resvalar dos passos. Nesta
confusa circunstância, perco-me, resseco-me, apesar da
chuva a molhar minha roupa. Ensopado estou por fora,
por dentro seco e árido pela tristeza que me cega...
Apesar de tudo, e apesar de mim, não nego o amor que
luta em mim. Amor vibrante que traz significado. Amor
que completa, enche o meu espaço, envolve-me em seus
braços. Amor que contempla a beleza na mínima flor.
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Estou vagando a ausência
Estou vagando a ausência, onde me encontro com meu
passado: melancolia. Subo alto infinito, navego entre
olhares surpresos, desvaneço diante de seus olhos: sou
apenas sonho. Vejo borboletas livres a voar. Ouço o canto
da sereia, na areia me deito e procuro estrelas. Destarte
tudo é sonho. Navego na minha imaginação, onde tudo
flutua. Meus pés se tornam leves e livres das correntes
dos sistemas, das redes de informação, do capitalismo e
sua geração... Gero apenas agora azul cintilante,
pulsante e celeste. Vive em mim sentimento eterno que
não cabe em palavras. Toma forma física nos meus atos.
Me envolve, me abraça, me cobre com seu carinho. Tirame a dor que me causaram os espinhos.
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Até onde vai?
Tantas palavras rondam a mente na hora da
dificuldade... Sussurros repentinos na mente. Flashes de
imagens como fotos, em suas dimensões que o cérebro
pode criar. É o mundo da imaginação. Quando a
fertilidade in vitro dos “criativos” marketeiros tenta
invadir nossa vida, e tenta, sutilmente, nos vender seu
mundo das facilidades. Onde tudo é enlatado, précozido... Onde não se tem o “trabalho” para nada. “Tudo
está feito!” O mundo se tornou menos democrático. Há
uma aceitação geral dos bens feitos em grande escala.
Feitos para sempre acertar o gosto do público. A
propaganda faz a cabeça, faz sua “fixação de marca”, e
aliena sem dó ou piedade. Aliena porque quer fazer seus
lucros crescerem. Estufam os bolsos dos donos do capital.
Onde está a crítica? Pairou em devaneios, estão
dispersos nos vários meios de comunicação. Mas onde
está a busca pelo direito de escolha? Já escolheram os
rumos para a sociedade. E impuseram seu ritmo do
crescimento desenfreado.
Nunca cessam de crescer os juros. Nunca se sentem
saciados os donos do poder. Oscilam de festa em festa na
madrugada para criar a sua imagem frente aos jovens.
Vão a todas as reuniões sociais que podem ir, isso tudo só
pelo bem da imagem. Enquanto dura o sopro da vida
deles, o pobre passa despercebido. Esquecido pela
sarjeta, marcado pela tarjeta do abandono social. Estão
esquecidos também os da classe média, sufocada pelas
dívidas, pelos impostos, pelo status que tem que manter
na sociedade, pois não são pobres, muito menos ricos. A
classe média está realmente nesse ponto: na média. Não
se enquadram nos programas de ajuda do governo, o
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Até onde vai?
ProUni e o FIES quase impossíveis... Não se sabe o que
fazer. Até onde vai esse caos?
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Não fique assim
Não fique assim, na tristeza, na lágrima corrente... Erga
os olhos e veja como florescem os girassóis, seguem seus
percursos erguidos, apontando para o alto, para a estrela
que brilha forte. Olhe para os pássaros sem
preocupações, para os lírios, para o copo-de-leite, para a
rosa (fina flor) que não se desgastam com as indagações
sobre o futuro. As flores apenas vivem, um dia de cada
vez (como não poderia ser diferente). Recebem do alto céu
tanta graça e beleza, e recebem da terra o alimento para
crescerem. Os pássaros encontram tudo de que
necessitam na natureza, se fartam, vivem livres, sem os
tormentos das contas vencendo, sem o tormento das
tarefas frustradas. Não desanime...
A vida é cheia de surpresas: boas e más. Mas não é
porque uma porta parece fechada que vamos nos deter,
parar no tempo, e concordar com as situações que nos são
impostas. Agir é necessário, sempre ouço essa frase, mas
é isso. Fique firme, mostre seu pulso firme (frágil e forte).
Frágil por causa da sua delicadeza, da sua beleza que
requer cuidados preciosos. Forte porque consegue o que
quer, mulher é sempre determinada. Homem
normalmente é um “pouco” relaxado (normal!). Há
maravilhas esperando por você, talvez elas venham na
espera... E espero que nesta sua espera não falte o seu
sorriso, não falte a alegria, não falte a esperança de “um
f u t u r o
b o m ” .
Quantas vezes não ouvimos “que há ‘males’ que vem para
o bem”? Com tudo isso, com todas as dificuldades, estarei
ao seu lado. Serei seu amigo, alguém que você possa
sempre confiar. Estarei aqui, sempre te ouvindo. E mais
que um amigo, EU TE AMO, com mais intensidade que
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Não fique assim
as palavras possam descrever. Estarei sempre contigo.
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Imprensado
Estou imprensado entre uma gigante pedra e uma
grande árvore. Preso pelas circunstâncias. Questionam
minhas razões para o silêncio: quero apenas pensar.
Estar calado para deixar ecoar as imagens mentais,
paradigmas criados para formatar resoluções. Digerindo
toda a situação e procurando, criativamente, respostas.
Não me prendo à realidade violenta e gritante, pois sei
que tudo isso se esvai. Eu também escorro pelo tempo, e
breve serei pó carregado pelo vento.
Não sei o intento dos que me contradizem. Só dizem o
contrário para esconderem sua falta de criatividade.
Respeito os que me perseguem, pois eles me fazem
aprimorar, ficar mais atento, e buscar saídas.
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Quero outra vez sonhar
A rede vazia, escuta o vento. Rangendo levemente, leva a
mente a outros momentos. Dizemos só das
responsabilidades, esquecemos do prazer. Dizemos da
dureza das nossas tarefas cotidianas, esquecemos de
contemplar a beleza exposta na natureza. Estamos
duros, secos, esfarinhando ao vento por causa do mundo
ao nosso redor. A sociedade quer nos tornar áridos,
desertos vazios, completamente sem vida. Mas nós
sabemos que não somos assim, pelo menos não
deveríamos ser assim. Quando vamos ouvir nossos
sonhos, e parar de sofrer as palavras dos que nos
atacam? Todos nós sonhamos, não somos loucos por isso.
Vamos voar: “asa dura”, asa-delta, nas asas do
pensamento. Flutuando sobre as nuvens, levitando os
pés... Aquela sensação de ser levado para longe da
gravidade, e ela querendo nos trazer de volta à terra.
Segure a minha mão, me deixe te levar aos sonhos... Às
nuvens de algodão, e para um rio de chocolate. Devaneios
doces na madrugada. O estômago chama. Mas o sono
pesa, pesa a voz nas palavras. Rouco do sono, arrasto-me
para a cama: Quero outra vez sonhar.
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Repetindo uma voz louca
Repetindo uma voz louca, o ronco de um motor
desfazendo o silêncio. Das palavras nada lemos, apenas
rabiscos em papel timbrado. Riscos disformes. Onde está
a forma? Talvez esteja em alguma fôrma de bolo. Cada
ideia tresloucada a vagar na mente. Vagam os sentidos,
há um delay na reação. E o crepúsculo dos números? Os
números desvanecem no ar carregado da poluição criada
por eles próprios. Hoje o mercado é poeira dispersa pelo
vento. Nada fez sentido nesse texto, só se sente sua
incoerência, sua incongruência com o real. Se a realidade
é incompatível neste texto, é possível desdobrar assuntos
complexos? Mas o que é complexo afinal? Como chegar a
essa estrutura? Chegamos a lugar algum, ou em
qualquer lugar vazio.
O vazio sempre assombra. O não sentir nada, o não
pensar em nada, o não ser nada. Um pedaço de bolo pode
ser vazio se não for consumido, apreciado, sentido por
todos os sentidos que envolvem a degustação. E comer é
um ato de complementar um lugar vazio. O alimento é
trazido à boca, diminuído em pedaços minúsculos e, de
certa forma, uniformes. E anula-se o vazio da fome com o
alimento. E o medo do vazio assombra o homem. A
sombra da solidão, da escuridão que arrepia a alma.
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Lançado na piscina
Lançado na piscina, amarrado pelos pés, afogado em
lágrimas por dentro. Amarrotado pela força do vento, e
com uma venda nos olhos. Dopado pelo medo, instigado
pela injúria das palavras. Sofro o riso louco na cama
vazia, sem você. Quero ser um oceano azul para seu
deleite. Quero ser agradável como o verde da mata.
Quero colorir sua vida e não desbotá-la. Parece que os
problemas consomem as cores que vibravam fortes. Há
só oscilação agora. As ondas que quebram meu corpo,
moendo numa espécie de vai-e-volta caótico. É pesadelo.
São quase duas da manhã. Estou acordado, triste. Odeio
brigar com você, discutir. Queria apenas que
continuássemos nosso sonho mais que real. Mas agora
resta em mim vazio que me desespera. Soluços na alma.
Antes que amanheça quero fazer você sorrir. Quero
buscar seu sorriso, e trazê-lo como um presente. Um
buquê de sorrisos que se abrem. Dispensa a dor de
outrora. Vem, senta na poltrona. Vem ver o sol nascer.
Todo o encanto do dia vai dizer seu verso. Pois nosso
mundo é o inverso dos outros mundos. Somos lançados
na piscina, mas nos encontramos no mar. Onde céu e
água se fundem no horizonte. E onde a tristeza é apenas
passageira, um pequeno instante entre uma foto feliz e a
próxima no álbum da nossa vida.
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O colorir do tempo
Desatino entre versos e sons que versam sobre derivadas
cores. Não há poder em suas palavras? Sim, há o poder de
consumir por dentro com um desejo fervilhante. Este
ardor que não se consegue representar com uma pintura.
Salpicada imagem de nós. Dos nós das árvores em que
estão inscritas nossas iniciais. Mas para o início dos “ais”
deixe-se lamentar a saudade. Esse sentimento que
arranca vorazmente um pedaço. Nos deixa famintos,
ansiosos em ver a pessoa amada. E entre lágrimas e
suspiros vive a recordar a ausência. Pensando bem,
prefiro recordar o amor presente. Quando a cor toma
conta da minha face, e brilha sem medo. Mas isso nunca
foi segredo. E afinal, sou um romântico incontrolável.
Neste inverno o vento frio, e seu sibilar nas árvores
quase como um riso, toma aquela atmosfera da pintura,
da tela que tenho em minha mente. Nós dois no parque.
Chega a ser quase infantil. Nós dois sentados naqueles
banquinhos (que têm se deteriorado pelo tempo).
Olhamos o horizonte, o sol se põe lentamente. Aqueles
tons alaranjados, azuis e verdes. Seu sorriso nos lábios.
Seus olhos castanhos, e sua pele morena. O verde do
parque assumindo a noite, absorvendo as trevas
lentamente. Nosso amor destilando seu perfume nessas
variadas cores da natureza. Este amor entre cores e
beleza, reflete vida e alegria na pintura do Norte de
Minas. E, assim, as cores dos versos na prosa colorem as
ideias que se amarram neste texto, e que se fixam neste
papel. No final das contas, amar transcende qualquer
representação imagética, textual que seja. Amar não se
define, se sente – como diz Sêneca. Todas essas palavras
para dizerem tudo, e no final serem dispersas no colorir e
apagar do tempo.
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A passos largos corremos
A passos largos corremos, vemos um vulto a nos
perseguir, estamos impotentes... Fugimos... Vez ou outra
lançamos golpes no ar, talvez algum acerte em cheio e
elimine a fonte do medo. Mas o medo tenta friamente
minar a certeza de paz. E dos lábios nenhuma palavra
serve para consertar ou dissuadir. Somos reféns. Fomos
aprisionados pelo mal, e ele tenta sempre vencer. O mal
fere nos pontos elementares do nosso ser. Agride, aflige,
aperta e desconcerta. As palavras que ouvimos são tapas
na cara, finas feridas salpicadas em sangue. Tudo é
jogado na cara. E quem vê de fora é jogado no bolo. Agora
é um corredor polonês de palavras. Sofremos calados.
Apenas lágrimas para sufocar o grito de desespero. A dor
de uma mãe, o sofrer de um pai... Nenhum sorriso se vê
na casa. A comida se torna amarga. E por acaso se tem
paladar? Tudo é sem gosto... E como ter ânimo nessa
luta? Luta. Apenas silencia e vence sem ruído. Mesmo
que, por dentro, tudo esteja moído. Mas temos
esperança. A certeza de que na espera há de ter um lugar
de descanso. Um lugar de campos que vicejam, onde
águas tranquilas correm, enfim, onde há paz. Seremos
livres.
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Destilando mel
Vou começar pelo silêncio com sua voz rouca a emudecer
os outros sons, e repentinamente vou me calar. Então
começarei a ouvir. E ouvirei todos os sussurros da terra, e
saberei que muitas vozes não se calam por medo da
solidão. A solidão é chama devoradora da alma, corrói
lentamente. Mas o silêncio se quebra com os ruídos. E a
solidão com o quê se quebrará? E de repente, ouvem-se
passos apressados, um olhar profundo, um respirar mais
profundo ainda, e então um abraço. Soluços na alma. A
solidão se quebra neste encanto, quando se percebe que
alguém se importa conosco. É a maior alegria ouvir a voz
de quem se ama, sentir seu corpo, seu calor e respiração
em um abraço. Amar é feito de coisas bobas. Que todo
mundo chama de bobas, mas que são essenciais, e todo
mundo gosta. As pessoas mais frias dizem o contrário,
mas no fundo todo mundo quer carinho. Muitas vezes
não sabemos expressar, mas parece que na hora vem com
um insight e quando vemos já fizemos. E sinceramente
sentimos que foi bom. E a voz rouca assume seu timbre
original, corta o silêncio do ambiente, quebra o vazio da
ausência, e traz as palavras mais carinhosas para os
lábios, quase destilando mel, ouvimos: TE AMO!
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Todas as coisas que
sei dizer sobre você...
Você é aquilo tudo que eu não sei decifrar. Tantas coisas
estou aprendendo. Estou absorvendo lentamente suas
palavras, trazendo sua essência para mim. Você é esse
perfume que toma meu espaço, me encanta, me atrai
docemente. Sou carente desse seu chamego, desse seu
sorriso, desses seus beijos. Tanta coisa eu vejo
acontecendo... Tantos nós na minha cabeça com a
profundidade do caos urbano. Escondo-me da loucura do
mundo no seu colo. E sei que DEUS está conosco. Sei que
o brilho DELE é Sol que ilumina o nosso amor. Nossos
sonhos são arquitetados por ELE. Mas sei que o meu
verso é reverso, às vezes. Que o verso que escrevo é parte
ínfima do que sinto. Definições sobre o amor não cabem
nas palavras. Exatamente não cabe nas palavras o amor
por sua extensão, sua proximidade, seu calor, seu
carinho. E você, minha Princesa, traz todo este amor
para perto do nosso sonho. Você vem com aquele brilho
nos olhos, com aquele frescor nos lábios, com aquela
atmosfera que se transforma com a sua presença.
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Caminhos
Uma fronteira, uma barreira entre um ser humano e seu
semelhante. Quem é o meu próximo? – alguém diz,
meneando a cabeça, contestando até mesmo a existência
do outro. O homem é agredido pelas barreiras que lhe são
impostas, barreiras territoriais, barreiras sociais. Ah,
são tantas barreiras que o homem fica louco, perde o
senso de sua própria moral e agride. Uma violência
contra a liberdade de ir e vir. Se for pobre não tem direito
– dizem alguns dos donos do poder. A situação seria
diferente se houvesse empatia de verdade. Sentir a fome
do outro, sentir a sede, sentir a vida maltrapilha,
abandonada. Sentir a vida esvair nas ruas e as
barricadas que “eles” colocam no caminho para impedir
que muitos tenham acesso à vida, à dignidade, ao
respeito em si.
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Parte II

Verso

Eu aprendi...
Que palavras não descrevem o sentimento real. Que as
sombras das coisas não são elas mesmas. Mas que a
realidade, às vezes, é bem menos complicada que a
ilusão. Que o sim e o não dependem exclusivamente do
jeito como você diz e como se comporta em relação àquela
pessoa. Mas a coisa mais importante, não deixe passar
tempo demais para falar do sentimento: ele muda e a
garota também (ela pode já estar em outra situação).

...

Música é a expressão mais bela do sentimento. É
derramar versos nas notas dos instrumentos... É desviar
dos olhos o tormento e voltar-se para o Criador. A música
alivia a dor. A música expressa amor...
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Puramente sopro
Somos puramente sopro,
Ausência...
O pó que me cerca é minha origem,
Meu destino.
O vento sopra o pó aonde quer...
Qualquer que seja o destino...
Puro instinto.
E o sol clareia a imensidão vazia,
O eterno encontro do silêncio.
Dançam os olhares ao verem o crepúsculo.
Oscilam suas bases diante do estrondo acústico
Dos rumores da guerra:
A violência fatal.
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Sonho alcançável
O melhor é o sonho alcançável...
É quando olhares se cruzam
E se desejam.
O melhor é o sono da memória...
Que faz vagar por um instante,
Deixa a objetividade e seu objeto
E lança-se à subjetividade e seu sujeito.
Nem sei se ainda tenho jeito!
Acho que o vírus do pós-romântico me atraiu...
Sou assim...
Meio lua, meio sol.
Sou assim...
Meia-noite, meio-dia,
Véu e farol!!
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Você bem sabe
Você bem sabe o quanto quero...
Quero seu mundo, seu amor sincero.
Quero suas palavras suaves
E até sua raiva.
Quero, dia após dia, você.
Só quero seu olhar,
O presente e o futuro a sonhar.
Somos nós dois,
Dois rios.
Encontramos e nos perdemos
Pelo mar.
Um mar de olhares que observam
Nosso sentimento,
Alimento para crescer o amor.
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A sós na multidão!
Penso amor, sonho intenso.
Tenso, que pulsa. Pululam sons intensos.
Corações que batem,
Invadem espaços.
Corações próximos em um abraço.
Olhos fitos,
Nosso ritmo...
Da valsa, da música e do frio
Que cai na cidade
Durante o show.
Músicas que marcaram
Nós dois na noite,
A sós na multidão!
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Amar você, em outras palavras...
A coisa mais linda que jamais escrevi: nunca pensei
amar alguém tanto assim. Hoje, fico com medo de te
perder, só queria me encontrar em você, me perder nesse
olhar. Afogar-me em doçuras das suas palavras, essa sua
meiguice, sua calma e sua atenção. Mesmo quando vejo
outras garotas, agora elas não fazem sentido: perderam
sua voga, perderam sua vez. O que sinto agora perdeu o
foco da paixão que é passar, enfoca-se, não na solidão (no
medo de amar), mas na imensidão do seu jeito tão
perfeita e linda de ser e de amar. Sou desajeitado, eu sei.
Não tenho aspecto de um rei. Sou um alguém, numa
multidão de faces (bonitas e outras nem tanto). Sei que
não tenho pose, nem tão pouco encanto. Meu canto, que
era triste, chegou ao fim. Hoje novo canto existe enfim.
Repito e sigo a linha do que digo, é você, ninguém mais,
que traz sorriso (a fortuna do seu riso sobre mim).
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Poesia
Aspirando o ar,
Respirando o mar,
Desfazendo o caos
Das minhas palavras,
Das minhas ressalvas.
Distante de mim
Mesmo assim
Tão próximo do eco:
Infinito deserto,
Presente incerto.
Minha dúvida, minha dor,
Meu ego.

63

Eu somente
Eu somente, somente um vago e vasto mundo. Dividido
entre a calma e a raiva do meu estado surdo, inerte. Via
tudo e não podia reagir. Via tudo e não via nada, no fim
das contas eu negava o que via, navegava no que vinha...
É tudo loucura, fingimento de um alter-ego esquecido.
Adormeci em lágrimas entre suspiros e pausas dos
sorrisos. Destarte, nada é novo, tudo é a repetição: a
permanência de ligação. Faz-se o novo do velho. Vê-se o
futuro e o passado num instante. O ciclo antagônico da
vida, o partir e o chegar sempre em lugar nenhum ou em
qualquer parte.
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Vagando...
Eu sonho, mesmo que todos neguem, preguem contra
mim, enfatizo o devaneio risonho. Escuto o sono a ecoar
seu canto.
Estou a vagar... Devagar rumo à ausência. Onda a
quebrar na areia. Quebra em mim um silêncio sem fim.
Adormeço nas palavras, fujo em disparada para
qualquer lugar distante. Queria agora estar no trabalho
ausente. Flutuando nas ideias que sobem para o alto,
infinito.
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Pintura
Eu fiz das palavras
Prisioneiras do papel...
Mas o que quero agora
É que elas ecoem
Até o azul do céu.
Não tenho espátula, nem pincel...
Só tenho as frases para pintar
O panorama meu e seu.
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Som do coração
Amar você é esquecer de mim para lembrar, a cada
segundo, que você é a completude da minha vida. Você é a
reflexão das palavras que ecoavam na minha alma. Você
é o som que nasce no coração e ressoa até o infinito. Você é
assim: a beleza reunida em palavras carinhosas de
menina.
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Desvario
Um vazio,
Um corpo num rio.
Um tiro no escuro,
Horizonte sombrio.
Desvario,
Acordo suando frio.
Ri a noite,
Sem norte.
Que no belo oriente eu aporte;
Que em Belo Horizonte eu acorde.
Triste ecoa o silêncio,
Mil tons de cinza,
As cores que a tristeza pinta.
Levitando entre o dormente e o acordado, desvario.
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Poesias avulsas
Ecoa em mim, silêncio vago e rouco.
Sou tão pouco: mínimo e louco.
Arranjo-me segundo o dia,
Seguindo dia e noite
A mesma sorte.
Pulo na imensidão do céu,
O azul me envolve como um manto:
Me encobre como um véu, doce encanto.
Escorre dos olhos a lágrima
Da dor, tristeza e mágoa,
Traz à tona todo o ardor sombrio,
Todo corpo em pranto.
Sofre, por um momento, luto, angústia e frio.
Engasgam as palavras num último canto:
Água turva, amargo rio, triste espanto.
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Poetas
Somos loucos e
Somos poucos.
Poetas roucos a cantar...
Mil vozes que destoam:
Encantam alguns,
Repulsam outros.
Me esqueço de tudo,
Me torno surdo.
Escondo palavras na minha mente
Para se revelarem de repente.
Minha sensação:
Escuro e frio.
Arranca o brio dos meus olhos:
Violação.
Soa o timbre do instrumento,
Vibram cordas,
Cordões da alma,
Vem sentimento.
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Eterno retorno
O eterno retorno. O etéreo contorno. O estéreo fugaz,
vapor de éter no ar. Sumindo em algum lugar profundo:
fundo da alma. Sem calma, só palmas das mãos que
balançam, alcançam o mundo. Um resmungo, uma voz,
um grito, um minuto mudo. O esquecimento apagando a
lembrança. A ausência que chama a saudade para vir
morar. Vem, esquece tudo e dança. Segue as voltas da
terra, onde há primavera. Onde se esconde o brilho da
luz, reluzem os olhos dela.
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Gotas
Toma-me as palavras emprestadas. Ouço trovões que
soam no ar, na atmosfera carregada de partículas
densas. Gotas que caem e infiltram em minhas roupas.
Minha pele as absorve lentamente...
Desvario das palavras que cantam incertas:
Vacilam, oscilam no oceano de ar
Que envolve a terra,
A neblina que envolve a serra.
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Navegando em sonhos
Alto mar, navegar.
Em águas profundas me encontrar.
Talvez a incerteza me faça chorar,
Vertendo a tristeza que me incomoda:
O vazio da moda.
Alto lá!
Parar para pensar.
Negar a realidade?
Para quê?
Por que fugir da verdade?
Escondo em mim um canto doce.
Onde sonham meus sonhos,
Sorriem risonhos
Paralelos devaneios.
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Cais
Não sou tão criativo.
Nem sei se um dia fui ativo, ridículo ou incisivo.
Só sei que quero escrever um livro.
Não precisa ter muitas páginas,
Não precisa ser ambíguo.
Precisa revelar um sentimento íntimo, profundo.
Oculto no âmago da alma,
Esse lugar tão belo
Onde a luz reflete em sol eterno.
Fugindo dos dias maus,
Mesmo vagando mar a dentro em muitas naus.
Meu inconsciente profundo,
Onde cabe o sonho, outro plano,
Ótica do meu pensamento urbano,
Enfim, outro mundo.
Já divaguei demais,
Quase me perdi
E não podia voltar atrás.
Ancoro meu barquinho dos sonhos neste ou em outro
cais.
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Suave
Suave...
Toca o vento,
Toca a folha na árvore.
Ave...
Canta a essência,
A melodia em efervescência.
Que o meu ser pasme.
Cale em mim toda verborragia,
Quero um pouco de harmonia.
Quero fôlego,
Quero ar.
Quero fugir ou voar...
Altaneiramente como a águia.
Sigo o percurso sonoro,
Sigo em curso estático...
Parando frases,
Seguindo fases da lua.
Brilham no céu estrelas
Que iluminam a rua.
E na face toca o vento suave.
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Help
Help, socorro na noite escura. Vazio das vozes distantes.
Correr pela floresta, fugindo do medo que persegue, me
segue de perto.
Aperte a minha mão, antes que eu sufoque com a
poluição que se aproxima. Antes que o caos tente
dominar, grita. Canta pelas ruas canções de libertação.
Clame pelo socorro.
A última voz dos Beatles, a primeira voz de intensa força
do coração.
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Marcos Santana

Weslen Freitas

Sobre o autor

mineiro, tem 27 anos, casado, presbiteriano, e
trabalha há 6 anos na Ferrovia Centro-Atlântica
em Montes Claros - MG. Estudante de Gestão
Ambiental, e apaixonado pelas letras. Possui
vários textos escritos, porém ainda não publicados.
Mantém um blog e uma página no Twitter, onde
estão publicados alguns dos seus textos:
http://semjornal.blogspot.com/ e
http://twitter.com/semjornal .
Os leitores podem comunicar com o autor através
do seu e-mail: marco.santana1@gmail.com , e
interagir enviando dúvidas e sugestões.
É
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