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“Conheço muitos que não puderam quando deviam,
porque não quiseram, quando podiam.”

François Rabelais

Eu tenho muito medo de errar, acho até natural, principalmente num 
momento histórico tão preso as incertezas do acerto e do certo, e tão distante 
do maravilhoso aprendizado que podemos conquistar quando temos a 
liberdade de errar. Mas eu tenho mais medo ainda é de não tentar. E não 
tentando, não me expondo, não me mostrando, não me posicionando, não 
me apresentando e dizendo o que sou, e qual a minha implicação com a vida 
e as potencialidades do ser.

Às vezes, é bastante cômodo permanecermos anônimos, em cima 
dos muros, principalmente numa sociedade veladamente repressora, 
aterradoramente hipócrita e cínica, o que dificulta sabermos a dimensão e a 
altura dos nossos muros. A ignorância é uma força avassaladora, ignorando 
não compreendemos quais as consequências e alcances das nossas ações 
sobre o mundo e sobre todos aqueles a quem podemos chamar semelhantes 
ou membros da mesma espécie. E muito menos quais as consequências 
das nossas ações sobre o nosso planeta, nossa espaçonave Terra, que vem 
abrigando a nossa raça e milhões de outras formas deste milagre que se 
chama vida, ao longo de milhões de anos, pedindo-nos em troca coisas 
simples, tais como: Sabedoria, Amor… Evolução.

Escrever qualquer coisa, agir de qualquer forma, parece bastante 
fácil, e é. Quando agimos de forma impensada, irresponsável, sem medir as 
consequências de nossas ações, sobre os outros, sobre a vida, sobre o mundo, 
sobre o nosso futuro, parece que tudo é muito fácil, muito digerível. Nosso 
sistema capitalista atual preza muito isso, sua finalidade é essa, produzir 
mais matéria, mais ilusão, mais gozo sem limites, mais inconsequência, 
tudo em busca da multiplicação do dinheiro. Por isso, para o sistema, não 
importa se o que foi dito tem valor ético ou não, o que importa é que ele 
gere lucro. Para o sistema, não importa se o sujeito provoca a morte direta 
ou indireta de outros seres humanos, ou de qualquer espécie de vida, o que 
importa é que essa ação dê lucro. É um sistema básico, onde o ser humano 
tem o mesmo valor de uma bateria, capaz de fazer mover a roda de um 
brinquedo de controle remoto. Aliás, de onde será que vem esta estranha 



impressão de que somos conduzidos por fios invisíveis, e de que tudo o 
que acontece no mundo é decidido por 1 dúzia e meia de Homo-Vampyr-
Sapiens, em silêncio.

Por que será que ficamos pasmos e indignados com a covardia diária 
que vemos crescer em nossa sociedade? E nossos noticiários estão repletos 
de exemplos de espancamentos, estupros, assassinatos, roubos, bizarrices, 
corrupções, etc. Mas não conseguimos enxergar a covardia de nossas ações, 
na hora em que não participamos e negamos esse jogo sinistro de forças que 
condenam o mundo inteiro, e que condenam a todos nós.

“O que é preciso para fazer essas larvas desaparecerem? 
Luz! Luz em abundância! 

Nem um só morcego resiste ao alvorecer. 
Iluminemos o subsolo da sociedade.”

Victor Hugo

Estamos Juntos!!!
Andrey Luis Mozzer
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Máximas
“Os homens tem estado sempre preocupados com as ideias justas, quando, em 
realidade, precisam procurar justo uma ideia.” Jean-Luc Godard In: Gregorio 
Baremblitt (2010, p.41)

“Aqui não há mais cúmplices do que tu e eu;
tu por opressor,
e eu por libertador, 
merecemos a morte.”  Túpac Amaru

“Quem é o teu inimigo?
o que tem fome e te rouba um pedaço de pão chamá-lo teu inimigo?

mas não saltas ao pescoço do teu ladrão que nunca teve fome.”  Bertolt Brecht

“A   igreja diz:  O corpo é uma culpa.
              A ciência diz: O corpo é uma máquina.
              A publicidade diz: O corpo é um negócio.
        O corpo diz: Eu sou uma festa.”  Eduardo Galeano (1993)

"… a criatividade exige que nos coloquemos, antes de tudo, como veículos das 
novas visões de mundo que querem emergir do fundo de nós – coisa que mostra 
que outra condição básica do ato criativo é a liberdade. Pois, sem coragem e 
sem liberdade, o mínimo que ocorre é nos deixarmos envolver e enganar tragi-
camente pela angústia que teme e suprime qualquer tentativa de renovar nossos 
modos de vida." Rollo May (1975)

“Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. 
Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua pró-
pria alma. 
Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. 
Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo.”  Herman Hesse 

“O homem é apenas um arbusto, o mais tênue arbusto na natureza, mas é um 
arbusto que pensa. Não existe nenhuma necessidade de todo o universo de se 
armar para aniquilá-lo: um vapor, uma gota d’água já são o suficiente para 
matá-lo. Se, no entanto, o universo desejasse destruí-lo, o homem seria ainda mais 
nobre do que a força que o mata porque ele sabe que morre, e da vantagem que o 
universo tem sobre ele; e disso o universo não conhece nada.” Blaise Pascal

“Talvez seja útil observarmos que por ´pensamento` ele não se refere ao inte-
lectualismo ou à razão técnica, mas sim à autoconsciência, a razão que também 
conhece as razões do coração.” Rollo May (1983) 
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"A maioria esmagadora dos homens é incapaz de colocar-se individualmente 
na alma do outro. Esta é uma arte rara, que não nos leva muito longe. Quando 
pensamos entender alguém, melhor do que aos outros, com a confirmação es-
pontânea dessa pessoa, mesmo assim devemos confessar: no fundo, esse alguém 
é-nos estranho. É o outro. O melhor que podemos fazer é acolher essa leve ideia 
de uma alteridade, respeitá-la e evitar a grande estupidez de querer explicá-la." 
Carl Gustav Jung (1987) 

"… a verdade nada mais é do que uma mentira que não pode ser 
contestada num determinado momento." Michel Foucault

“Quando a última árvore for cortada,
quando o último rio for poluído,
quando o último peixe for pescado,
aí sim é que eles verão que dinheiro não se come.” Chefe Sioux

 “Não é demonstração de saúde ser bem ajustado a uma sociedade profundamen-
te doente.” Jiddu Krishnamurti

   
Não há objeto de desejo que satisfaça o animal humano.

O que pode dar conta de uma parcela desta falta pode ser a implicação, e uma 
ideia que talvez traduza essa implicação, o amor.
   
“Ninguém é mais cego para o perigo do que aqueles que continuam a confiar em 
seus pró  prios olhos.” Ulrich Beck 

“Quando se desperdiça a vida e o tempo na dissipação e na negligência; quando 
a nenhuma coisa boa se dedica, ao empuxo da última hora inevitável, sentimos 
que se foi aquela vida, que não reparamos sequer que a tivesse vivido.” Lúcio 
Anneo Sêneca (2012)

“O homem está condenado a ser livre. Condenado, porque não criou a si mesmo, 
e no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo 
aquilo que fizer.” Jean-Paul Sartre

“A maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois liberdade envolve 
responsabilidade, e a maioria das pessoas se acovarda diante da responsabilida-
de.” Sigmund Freud

“Um homem completo possui a força do pensamento, a força da vontade e a força 
do coração. A força do pensamento é a luz do conhecimento; a força da vontade é 
a energia do caráter; a força do coração é o amor.” Ludwig Andreas Feuerbach

~
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No princípio era a ação
 
                          o comportamento
   a transpiração
          o suor do corpo 

E dessa interação ancestral 

              a linguagem primeva
             o princípio da cognição
                                                           o signo
                                a coisa...
                                                                     o  α  e o  Ω
           transformaram-se
        
E dessa transmutação
                          dessa alquimia

	 	 	 em	que	o	signo	enamorou-se	do	significado

                                                nasceu o símbolo 
                                                                   
E dessa linguagem 

fundida pelo fogo das memórias

sublimou-se o verbum

A        P    A    L    A    V    R    A
 
  

E    F   E   Z    -    S    E        A         L    U    Z !!

T R A G A M  O  F O G O !!!

PREGUEM O HOMEM A SUA CRUZ !

~
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O nosso futuro está fritando na lareira da canalha

quanto mais individualizado
mais de ninguém
quanto mais consumidor
formatado no avesso-desejo do outro
vampiro de sangue e do vil metal
mais refém
a soberania é a voz do povo
o consumo diz... não me movo
sou descartável
nós somos reféns de desejos criados por lacaios
assistimos há décadas a programas de auditórios cuspidos por zum-
-bis
sem notar o quanto nossos cérebros estão sendo cozidos-consumidos
neste festim diabólico de idiotas apresentado diariamente nas telete-
las de Orwell
somos massa de manobra de vampiros
onde	4	ou	5	sanguessugas-vampyr-sapiens	decidem	a	morte	de	bi-
lhões
neste	exato	momento	estão	tramando	onde	vão	cozinhar	e	triturar	a	
humanidade
para que o nosso sangue seja bombeado para o caldeirão
onde pretendem transformar hemácias em ouro
extrair	dinheiros	das	bactérias	e	dos	vírus	semeados	nas	aldeias	africa-
nas
cunhar moedas
de sangue humano
Até quando companheiros…
até quando
vamos aprisionar a nossa decisão-ação dentro e sob-nossa-língua
que fala… fala…
enquanto tu
não te moves
enquanto tu te calas
até quando assumirás essa sina
de intruso
neste teu fantástico e raso mundo
vagamundo
mesmo que ele te invadas diariamente
continuarás e permanecerás insensível?
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sei…. ele não é de uns poucos boçais
ele não é uma matéria inventada nos la666oratórios da prostituta 
ciência
cooptada pelas feras
ele é real
um real que esquecestes como tocar
como vestir
como sentir
até	quando	vais	ficar	calado
enquanto	pisam	nas	flores	do	teu	jardim
cospem na tua face
enquanto estupram nossas mulheres e espancam nossos velhos
até	quando	ficarás	calado
enquanto usurpam a tua dignidade e o teu caráter
até que não possuas mais voz e força para subir na muralha que 
permite a iniquidade?
até	quando	deixaremos	estes	Catilinas	corruptos
venderem a nossa pátria
enxovalharem	a	história	do	nosso	povo
até quando…
nós permitiremos tanta vergonha e abusos?
tu e eu
somos responsáveis por todos esses crimes sim
tu e eu somos cúmplices
desde sempre…
Tupac Amarú já o sabia e vaticinou
nós somos os responsáveis
mas e dai
a coragem está incrustada em nossos corpos
nós saímos das cavernas da ignorância para entrarmos na caverna 
da mediocridade
mas	a	vontade	de	potência	está	fincada	em	nossos	corações…	a	
espreita
a espera
dos batimentos de nossas ânsias ante a vilania
quando as injustiças tornar-se-ão insuportáveis e rasas como fo-
ram, são e sempre serão
nós	é	quem	somos	os	leões
eles são os vampiros
os lacaios de satã
nós possuímos o brilho que iluminará essa treva
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que disseminou-se na superfície de Gaia
erva-daninha do egoísmo e da vaidade
essa caverna de imagens ao qual estamos aprisionados cairá
nós	somos	os	leões
aprisionados pelos lacaios
até quando o Titã ajoelhar-se-á aos pés das moscas
tu e eu companheiro
nós já nascemos preparados
a	qualquer	momento	podemos	puxar	as	rédeas
mudar o rumo da nossa história
nós	somos	leões	aprisionados	nas	ilusões	construídas	pelos	ratos	
em pele de cordeiro
nos somos gotas caindo
vibrando
puxadas	pela	gravidade
resta tocarmo-nos
nós somos sinfonias vermelhas
espantadas pelas potencialidades da construção do nosso glorioso 
amanhã
somos crianças inda maravilhadas pelos raios do sol
inda espantadas com as ondas dos mares
inda assombradas pela negritude do céu e mais ainda pela vilania 
onde chegou a alma humana
e quando rezamos pelo milagre da vida
e	abaixamo-nos	em	reverência
os ratos-vampyr-sapiens pulam em nossas costas
mas esquenta a moringa não meu irmão
nós	somos	leões	predestinados	a	vida
Ópera Maestra do Arquiteto
avante!
avante!

 ~



“O nosso futuro está fritando na lareira da canalha”
Jhonata de Souza

Técnica: Tempera vinílica sobre papel
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O homem acordou

Numa manhã de sábado
Para caminhar na orla de sua ilha
E de súbito levantou-se
Sentou-se de viés na cama
Ainda escutava a música de seus sonhos
Quando um silêncio o percorreu

Refletiu	um	pouco	sobre	a	sua	vida
Passaram-se 32 anos como num jato de luz

Percebeu que era inútil passar em revista
Os erros cometidos

Descobriu que o seu caminho ainda tinha fôlego
Não!! Não se tornara um medíocre
Ao longo deste 1/3 de século
Prestes a alcançar a idade do Cristo

O ano era 2007... imaginem!!!
A	raça	humana	ainda	existia	sobre	a	terra
Pesar de que o homem intuía
Do jeito que as coisas iam
Algo precisava ser transformado

Escutou o seu coração
E vislumbrou admirado
Que corria em suas veias
Uma “Sinfonia Vermelha”

Ouviu calado o seu silêncio
E percebeu “o quanto
Era	infinito	por	dentro”
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Remoeu as suas ideias
E visualizou a sua matéria
Enfim	atingira	o	pensamento

Sentiu-se	apaixonado	pela	vida
Notou que o “dinossauro
Ainda estava lá”
E de lá talvez nunca saísse
E aguardava paciente
O desenrolar de sua história

Tomou seu café da manhã
Agradeceu algumas vezes pelo milagre da vida
Agradeceu por sua morada
Por sua família
Pelo seu alimento

Deu um beijo na testa de sua mãe
Uma mulher guerreira
Daquelas que não se move à custa de obséquios
Ou do tipo que desdiz o que disse antes

Olhou de soslaio o sol
Cujos raios
Ininterruptamente	trazem	luz	para	nossas	existências
E	encheu-se	de	um	significado
Assim como os seus olhos marejados
A sua vida era uma missão

~
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Nuvens de Girassóis em Botão

Cada ser humano tem a priori

A possibilidade de elaborar um saber só seu

E se este saber reverberar

É mais uma sinapse dentro de um saber universal

Por isso!!!

Importa muito que paremos para ouvir

O que cada um neste mundo tem a dizer

Cada ser

Possui guardado em si

Uma pérola

Uma joia rara

E precisamos sempre

E urgentemente

Compreendê-la

Pois ela é uma peça chave

Para o entendimento

Do todo

Que somos nós
~
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Canto I

Eu sou esse lugar
Obscuro
Onde se senta no escuro
Eu sou esse verso
Que	fica	preso	na	entranha
Sou de dia um sonâmbulo
A noite me pego surpreso
Enxergando	coisas	no	escuro

Sou a noite evaporando-se em dia
Sou de dia um diamante negro
Sou metade da roda da vida
E a outra metade também

Sou o que ri e o que chora
Sou a vendeta com asas
E o sonhador sem sonhos

Sou uma grande muralha orgulhosa
O atleta com medo de dar o salto
Impressiona-me como
Toda a minha vida eu fora assim
Este sujeito impreciso

De uma imprecisão quase absoluta
De sempre falar das mesmas coisas
Sentir as mesmas dores
Ensimesmar-me sempre e sempre
Como se nunca estivesse satisfeito
Como se obstinadamente
A vida viesse me pedir uma satisfação

E o que é o homem senão isso?
E em tudo vê-se essa porta
Este	caminho	no	meio	de	um	não	afirmativo

Descomplemento de dia
Completude transbordante a noite

Pego-me sorrindo ao ver um anjo
E sério ao vislumbrar a canalha
Tenho invejas que não admito
Como se admiti-las fosse não tê-las
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O que é essa constante luta que se trava
Dentro de cada homem?
Som-voz insurgente

Será mesmo que em cada homem
Há esta batalha?

Ou ela é de poucos?

É difícil admitir esse abismo entre duas verdades

Animus e anima
Sim e não
Masculino e feminino
Dominador e dominado
São duas fontes de energia dentro de mim
Faces de uma mesma moeda

Meus pavores de estaticidade
Sim!!!
Tenho pavores de estaticidade
Sim!!
Sempre os tive
Impressionante como algo dentro de mim
É puro passado
Como	existe	algo	em	meu	ser
Que	nunca	vai	deixar	de	ser	criança
Nunca	vai	deixar	de	ter	medos
Esse	sentimento	de	que	algo	ficou	incompleto
De que um dragão vai sempre dormir ao meu lado
E é preciso muita potência para combatê-lo
Pois ele é a própria morte
Lançando-se sobre a vida para mover a alavanca
Para fazer com que a roda permaneça em equilíbrio
E quando a morte chegar de mansinho
A vida reagirá lançando-se sobre ela
A vida do homem é esse morrer ininterrupto
A cada segundo
É um olhar desejoso para o futuro
Como se um sol o cega-se
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Canto - II

16 anos de autoconsciência
Que longo esse caminho percorrido
Como gozei nele tantas vezes
E de tantas formas
Nesse meu caminhar vacilante
Mas nunca injusto
Nunca desrespeitoso
Sempre alerta com as pessoas
Sempre preocupado
Sempre angustiado com o nosso futuro comum
E agora
Nos	meus	32	anos	de	alma	corporificada
Prestes a alcançar a idade do cristo
Prestes	ao	momento	máximo	da	minha	subjetividade

Observo lentamente tudo o que já foi dito
Passo a revisitar algumas ideias concebidas
Observo tudo o que já foi vivido
Que lindas imagens absorvi
Qual esponja louca e seca
Chupa o néctar da vida

Deixo	a	porta	entreaberta
Ouso permitir o riso soslaico de Pandora
Deixo	a	porta	entreaberta
Deixo	a	mansão	esfumaçada
Em busca de anjos e demônios
Num frenesi apocalíptico
Em busca de cães e santos
Como qualquer ser humano que se preze
E eu prezo muito esta minha condição humana
Eu a almejo
E brigo por ela
Pois quero muito estar aqui
De corpo e alma
Presente!!!
Principalmente
Porque em todos nós há
Essa nuvem de calças maiakovskiana que avança lenta e eterea-
mente
E se transubstancia em várias e fascinantes possibilidades

E não é preciso muito
Nem é preciso ser pouco
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Ou ser um bom cego
Ou um bom observador

As vidas se traduzem em fragmentos
Bastante	flexíveis	e	indecodificáveis
É incrível como as vidas são cosidas
Que colcha de retalhos é uma vida imensa
Que emaranhado de farpas é a vida de um mau-caráter
Que	insignificante	a	vida	de	um	roubavidas	(assassino)
Que generosa a vida de um amante pela vida

Nós somos poeira
Brilhos obscuros
Antes mesmo de haver o sol
Antes mesmo do sol nascente
Antes mesmo no sol poente

Atravessa a rua um homem
Uma rua atravessa um homem

Do outro lado já é um outro quem sorri
Nem se olha mais para trás
Do outro lado da rua
Esse mesmo homem
Já não é o mesmo
Que fora outrora
Deveras
Ele pisa a calçada do futuro

Canto - III

Mas por que será que paramos meu Deus ?!
Porque será que teimamos em admirar o sol?
Ou a tarde
A rua
... lua

Ou a vida
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Ou “O Homem,
O Tempo,

e o seu Motivo”

Em que hospital estético e esférico nascestes Pádua Lima?
Que não te encontro em nenhum obituário

E em nenhuma página da internet?

Por que meu Deus ?!
Por que será que nos embriagamos
Com	a	grande	muralha	ou	exército	de	terracota?
Com	as	pirâmides	e	a	esfinge
Os enigmas dentro dela?
O museu do Louvre e o grande Arco
Com a largura e a limpidez do rio Tapajós
Com todas estas imagens belas da vida
Por que será que rimos ao ver e sentir o sorriso de uma criança?
Por que será que choramos sentados ao pé da cruz
Antes mesmo de essa cruz ter sido a do Cristo?

Por que será que inventamos o balet
As	caixinhas	de	globs-globs
As serenatas
A culinária
A poesia
Os abraços de fraternidade
A história
Porque será que adoramos chocolate
Porque será que veneramos o sorriso
E ansiamos pelos beijos de namoradas?
E somos capazes de dar a vida por um amor de verdade
Meu Deus?!
Por que paramos?!
Por que por vezes descemos da vida
Para passar em revista dialética
Aos erros cometidos
Por que será?
Que logo quando viramos a esquerda
Alguém nervoso pede logo para que paremos?!

Por que será que apreciamos Guernica e Les Deimoiseles
Nem parecem gentes de tão cubos?

Por que ouvimos o som ensurdecedor daquele patológico Grito
Ou iluminamo-nos com aqueles fantásticos girassóis
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Por que imaginamos 
Ao som da Cavalgada das Valquírias
Fantásticas guerreiras cavalgando em nossa direção
Girassóis sem sóis

Por que será que paramos meu Deus!?
Para apreciar a paisagem que nunca saiu dali
Quando o trem para na estação
Porque será que nos abastecemos
Feitos zepelins que não se aguentam em torres
Parados em pleno ar

Meu Deus!
Por que será que “o homem está condenado a ser livre”?
Mas o mais interessante disso tudo é
Por que será que os átomos nos observam?
Isso mesmo
Quando olhamos para eles
Quando os estudamos em laboratório
Eles fazem pose
Isso sim é que é sinistro
Às vezes
Eu me sinto completamente nu
Uma “sinfonia vermelha” caminhando
Lado a lado com meus ossos
Músculos e veias

Canto - IV

Uma procissão vermelha atravessando a rua
Um jato de hemácias percorrendo os espaços no escuro
Prestes a ser completamente desmembrado

Pela empolgação da orquestra 
Que	quer	chegar	ao	máximo	da	sua	sintonia
Ao	executar	a	Nona	Sinfonia

Prestes a ser roubado pelo banco de sangue do hospital dos ricos

Eu!!
Que sempre me achei pouco líquido
Não sei porque é que paro
Louco de desejos
Quando passa uma ninfa
É como se eu fosse um “bastão de nêutrons”
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Mais duro que o próprio aço
Não sinto que em mim há nenhuma descompostura

Eu paro meus caros
Terrivelmente indeciso
Quando vejo dessas ninfas raras
Pois ao que parece
O inferno esgotou-se

Por que meu Deus!!!
Por que as pessoas param
Para nada deveria ser parado um homem veloz
Pra quê?
Por	que	será	que	a	vida	exige	estes	estados	de	latência
Será que é para que soframos um pouco mais?
É isso que recebemos em troca do milgare da vida?
Um pouquinho mais de angústia?

Por	que	será	que	exploramos	assim	com	tanto	afinco
Os recursos do planeta?
Será que somos realmente a chaga
Somos a praga que se alastrou com maestria
Por sobre esta terra de água
E núcleo incandescente?

E desde quando é que nos tornamos assim
Tão sem medidas?
Será que um dia tivemos medidas?
Ou somos meros seguidores de regras
Sem autoconsciência alguma?

E quando nos deram o Laissez-faire
Quando a máquina capitalista inventou o liberalismo
O	deixai	fazer
Deixai	passar
Será que não foi neste momento
No	deixai	seguir
Que iniciou-se a ruína desse nosso velho mundo?
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Canto - V

Laissez-faire!!
Será que não foi aí que os homens se perderam
E negaram a velha aliança
Aceitando um constructo sem cogitá-lo?

Será que não foi aí que o mundo começou a virar?
Que a roda desengrenou a girar mais rapidamente?

Será	que	não	foi	aí	que	as	coisas	ficaram	pretas!!
Será?

Será que não foi aí que ganhou a liberdade o Leviatã?
Que os homens se enganaram e libertaram de dentro de si o satã
Encheram-se de vaidades medíocres
Encheram-se	da	ilusão	da	luxúria
De boçalidades e fúria
De egoísmo e individualismo
Encheram-se	de	ouro	em	pó	até	o	tampo	do	c(é)u
Será que não foi aí?
Nesta hora mais do que fatal
Do tilintar de moedas
Do	baixar	de	calças	e	ficar	de	joelhos
Que os homens decretaram a morte do planeta
E	da	mesma	forma	que	crucificaram	o	Cristo
Colocaram a sua casa num dos pratos da balança
E no outro as barras de ouro
E	julgaram	absurdamente	que	existia	uma	escolha?

Será que não foi aí?
Que começou essa orgia satânica de poucos
Essa dança sensual com a morte
Em que uns poucos assinalados
Uns poucos egocêntricos
Assinam	a	fome	e	o	assassínio	de	bilhões
Uns	poucos	reis	e	sádicos	e	excêntricos	e	tiranos



31

Desfragmentação

Usurpam	a	vida	de	bilhões
Decretando	lentamente	a	nossa	extinção

Será que esses que bebem em cálices de ouro
E transformam suas casas em puteiros
E	seus	filhos	em	estupradores
E	suas	filhas	e	mulheres	em	putas
Será que não foi aí...

Que o dia começou a virar noite
Para	a	existência	da	humanidade
E viu-se constrangidamente traduzida
Nestes meus antepenúltimos versos??
Será que não foi aí que a humanidade
Deu seu último adeus ao universo?

Uni-vos oh!! Versos
Unidos podemos ver-a-sós

Ver a sós
Girassóis no ar
Versos
Só(i)s.

~
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A concepção que nós temos atualmente do mundo

É o resultado da união da história de todos os homens 

Que	de	alguma	forma	ousaram	expressar	as	suas	percepções

Através	de	palavras	ou	ações	ou	silêncios

Que se transformaram em história

Histórias de vidas atravessadas

Corrompidas por neutrinos

Flash de luz

Ideias

Atravessadas	por	intuições

Nós somos Sinapses

Caminhos

Possibilidades

Reverberamentos

De um organismo universal

Que tem sede

E quer a vida

Em ondas

Sobre o mar

Na nau terra

Pra	dentro	do	infinito

~



“A concepção que temos atualmente do mundo”
Ícaro Tameirão

Técnica: Tempera vinílica sobre papel
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Reflexões
 “Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o 

Amor.”	1J4,8

O Grande Arquiteto é o amor?
Será que os grandes avatares e o Cristo descobriram a essência do 
Universo
O	grande	mistério	da	vida	é	vivê-la	na	sua	máxima	potência
O Amor é a verdadeira e única chave de todos os mistérios?!
Desde a primeira criatura, a essência de toda a vida
Será que o Universo comunga dessa mesma essência?
Oh!!	Grande	Arquiteto!!	Oh!!	Universo	Infinito!!	Tu	és	o	amor?!
Ou o amor é a idéia singular humana que traduz / interpreta o Uni-
verso?
Se	os	grandes	mestres	intuíram	essa	essência,	esse	máximo	signi-
ficado,	significa	que	esse	é	o	máximo	mistério	do	universo,	ou	essa	
foi a tradução humana para o grande mistério do universo?! Quem 
veio	primeiro,	o	ovo	(célula)	ou	a	galinha	(o	corpo)?
Se o universo é o Amor, se tudo é o Amor, se somos de fato poeira 
de	estrelas,	e	como	infinitos	grãos,	a	essência	que	encontramos	foi	
o	amor,	e	somos	partes	do	universo,	o	amor	é	a	razão	máxima	do	
universo?
O Universo não é simples matéria, mas amor, e se amor, essência?
3,5	bilhões	de	anos	de	vida	até	a	evolução	da	inteligência	humana	
há 250 mil anos, e a linguagem há 100 mil anos, desde o Big Bang 
16	bilhões	de	anos	para	esse	entendimento	simplório	e	sublime?
Será que a razão conquistada por nós, através de nossos grandes 
mestres é a mesma razão do universo?
E será que o que move o universo é essa idéia simples e fundamen-
tal, ela é a razão de todo o universo?
Porque para mim não há coisa mais óbvia!! Perfeita!! Singular!! Úni-
ca!!	Para	a	existência	da	vida.
Carrego comigo em meu coração, em meus órgãos, em cada célula 
do meu corpo, em cada rastro da vida, essa certeza!!
Será que o pensamento humano, genuíno, foi capaz de elucidar a 
essência do universo, visto que carrega dentro de si essa essência, 
pois feito dela??
Será que o pensamento de fato, e sentimento de fato, é capaz de traduzir 
essa essência? Que carrega em si o DNA da tradução de todos os mis-
térios??
Será que o Universo comunga dessa visão??
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Será que a poeira de Deus de fato intuiu certo, será que os nossos 
mestres encontraram a derradeira e singular razão de TUDO!!!
Será que toda a matéria sucumbe a essência? Ave Sartre!
E	o	amor	é	a	versão	humana	do	Infinito?
Será que o amor, além de ser a essência da vida orgânica, não é 
também a essência de toda a matéria?? Será que a própria matéria 
não é também vida para as Leis Cósmicas do Amor?
Ou seja, será que ele também não é a essência de todo o universo, 
e por conseguinte a essência do iniciador do universo??
O Grande Arquiteto!!! DEUS!!!
Será que o amor não é apenas uma intuição ou um constructo hu-
mano, mas uma lei maior, que rege TUDO!!
E se temos dentro de cada um de nós essa essência, não estamos 
intrinsecamente conectados a DEUS?!!
Porque então, temos essa impressão de que este mundo está sem 
amor? Será que essa é uma percepção rasa, vaga, da vida?
De	 que	 este	mundo	 está	 tão	 sem	 a	 sua	máxima	 essência?	 Este	
mundo está tão sem mistérios!
Espero que sim, espero que este sentimento de falta de amor seja 
apenas mais uma grande ilusão, e que, se eu me debruçar sobre o 
avesso de tudo que vejo e percebo, lá estará o amor, insuportavel-
mente revelado, insustentavelmente sustentável por si mesmo.
Quem entre os mais vis, criou essa grande ilusão de que o amor 
esconde-se nos subterrâneos da mente humana?!
Quem entre os mais vis forjou este embuste?
Ou será que tudo isso se tornou assim por puro medo?! Pura covar-
dia, essa sim, de essência humana, sentimentozinho de nada, fútil, 
digno de pena.
Medo da simplicidade da essência do Universo!
Medo do amor e das consequências bombásticas do amor? BIG BANG!
NÃO!!! NUNCA!!! JAMAIS!!! 
Medo de se doar e de se converter em essência?
NÃO!!! NUNCA!!! JAMAIS!!!  
TUDO!!! TUDO!! TUDO!!
Menos o NADA! Ou alguma coisa estúpida preenchendo esse mag-
nífico	nada,	onde	TUDO	é	possível.
SARAVÁ! AMÉM! UUU HUUUUU!   
Estamos JUNTOS!

~
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Homens mortos não choram

“Acredito que um homem que consegue chorar vive por mais tempo. Chorar 
protege o coração. É a única maneira de aliviar a dor de um coração partido, 
da	perda	de	um	amor.	A	vida	é	um	processo	fluido	que	se	torna	completamen-
te congelado na morte e parcialmente congelado em estado de rigidez, que 
são estados de tensão. Chorar é um degelo. Os soluços convulsivos do choro 
são	como	a	dispersão	do	gelo	no	degelo	da	primavera.	As	lágrimas	são	o	fluxo	
decorrente.”	LOWEN	(1997,	p.	59)

======================================================

Quem são esses homens que ensinam a não chorar? Será que foram ensina-
dos a não chorar?
Quem são esses homens que ensinam a não sentir? Será que foram ensina-
dos a não sentir?
Quem são esses homens que ensinam a não pensar? Será que foram ensi-
nados a não pensar?
Quem	são	esses	homens	que	ensinam	a	não	existir?	Será	que	foram	ensina-
dos	a	não	existir?
Quem são esses homens que ensinam a não amar? Será que foram ensina-
dos a não amar?
De	pai	para	filho,	quem	foi	que	aceitou	primeiro	essa	triste	reverberação,	o	pai	
ou	o	filho?

Será	que	por	que	aceitam	não	chorar,	não	sentir,	não	pensar,	não	existir,	pre-
cisam	condenar	os	seus	filhos	e	os	seus	semelhantes	a	mesma	sentença?

Porque	será	que	é	tão	difícil	compreender	que	dentro	de	cada	um	de	nós	exis-
te uma singular resposta para o fantástico milagre da vida? Essa idéia sim-
ples, é tão difícil de digerir assim? Será por medo do dragão sonâmbulo que 
existe	dentro	de	cada	um	de	nós?	Medo	de	soltarmos	as	rédeas	das	nossas	
insubornáveis feras? Medo de desacorrentarmos o nosso Titã? Medo de não 
conseguirmos suportar a consubstanciação com a vida? Medo de segurarmos 
as	mãos	dos	nossos	filhos	quando	eles	estiverem	prestes	a	dar	os	primeiros	
passos	para	a	vida,	e	diante	do	desafio	de	mantermos	o	nosso	equilíbrio	na	
hora de caminharmos juntos!

“É de um homem para o outro que se passa o pão celestial de ser o si mes-
mo”. É preciso, é urgente, é necessário, que não neguemos a mensagem 
de	amor	que	existe	no	milagre	da	vida	e	que	nasceu	incrustado	dentro	de	
cada um de nós, feito o grão dentro da ostra, que vai sendo recoberto, ca-
mada por camada, na construção da pérola, jóia rara. Grãos que nos acom-
panham	desde	a	grande	explosão	(Big-Bang),	“nós	somos	poeira	de	estre-
las”.  Ainda não descobriram em nenhum laboratório um ensinamento que 
supere	essa	Lei	Máxima	do	Universo	que	se	chama	Amor,	e	que	todos	os	
grandes Mestres, a sua maneira, tentaram nos mostrar: o Caminho,  o Tao, 
a	Paz,	o	Significado,	o	Amor,	o	Norte,	a	Seiva	da	Vida,	a	Verdade,	o	Cristo,	
a	Consciência	Cósmica,	a	Liberdade	Existencial,	a	Consciência	Reflexiva.	E	
que	os	inapaixonantes	tentam	desmesuradamente	negar,	quando	nos	dão	o	
seu desamor, quando nos transmitem os seus tristes rudimentos de ensina-
mentos, os seus fragmentos de entendimento, e a sua tosca visão do que é 
“O Homem, o Tempo e o seu Motivo”. E nos ofertam esse mundinho primi-
tivo, básico, fragmentado, estético, insustentável, primário, insípido, pobre, 
inglório, banal, lugar comum, material, como se fosse a mais fantástica das
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ofertas possíveis aos únicos animais que atingiram o pensamento e a consciên-
cia	reflexiva,	e	que	foram	capazes	de	elaborar	coisas	maravilhosas,	dentre	as	
quais, o constructo ao qual denominamos Ser Humano.

250 mil anos desde os primeiros símbolos, 150 mil anos desde os primeiros ru-
dimentos de linguagem, 50 mil anos desde as pinturas rupestres, para em pleno 
século	XXI	continuarmos	dando	tanta	credibilidade	as	ilusões	e	aos	ilusionistas	
da má fé, aos “espertos ao contrário”? Tanta criatividade elaborada pela nature-
za	há	bilhões	de	anos,	para	chegarmos	em	pleno	século	XXI	e	deixarmos	nossa	
nave ser comandada por oportunistas? Como se não bastasse a impossibilida-
de	do	milagre	da	vida,	e	dentro	dela	o	milagre	da	existência	humana,	seremos	
então capazes de negarmos a vida, para sermos conduzidos pela ignorância, e 
pela reles… vaidade? Permitiremos esse absurdo, por simples covardia!?!

Pobres homens, pobres miseráveis,  será que por serem incapazes de com-
preenderem	a	singularidade	da	vida,	o	significado	da	existência,	a	singeleza	
do amor, tem o direito de condenar toda a humanidade aos mesmos infortúnios 
aprendidos e ensinados?

Mais	eu	vos	digo	(fustigo),	é	por	uma	escolha	que	não	choram!	É	por	uma	esco-
lha que não entendem! É por uma escolha que não sentem! É por uma escolha 
que	não	pensam!	A	potência	que	existe	dentro	de	cada	um	de	nós,	é	ávida,	é	
faminta, é titânica, atravessa a morte, mas ela não faz escolhas, nós fazemos. 
“Todo mundo tem direito a vida, e todo mundo tem direito igual!”. “Todo homem 
está condenado a ser livre!”.

Todos nós temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Mesmo aquele 
mais desafortunado, que nasce no berço mais miserável, mesmo esse, tem a 
sua hora e a sua vez. E quando não escolhemos, essa é a nossa resposta, não 
fazer a escolha. Não assumir o compromisso com a vida, não decidir sobre o 
próprio	 rumo,	 não	 tomar	as	 rédeas	do	próprio	 caminho,	 das	próprias	ações.	
Aceitando passivamente o cálice do vinho da negação da liberdade das esco-
lhas, desembocando nos descaminhos da covardia, da apatia, da leniência, da 
usurpação.

“As	folhas	verdes	são	verdes,	a	flores	vermelhas	são	vermelhas,	não	precisam	
ver as coisas a não ser como elas foram, são, e sempre serão”.

Ninguém,	nunca,	está	condenado	ao	desamor!	Nós	somos	todos	filhos	do	Uni-
verso.	Em	cada	célula	do	nosso	corpo	existe	uma	mensagem	de	união,	uma	
mensagem de recomeço, uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de 
organização, uma mensagem de construção, uma mensagem de liberdade, 
uma mensagem de equilíbrio, uma mensagem de igualdade.

Quando e como conseguiremos sair de nossas cavernas, quando entendere-
mos que as sombras não são as coisas? Quando nos despiremos de nossos 
medos	para	enfrentarmos	com	coragem	os	nossos	desafios.	Quando	nos	res-
ponsabilizaremos por toda a vida, e pela vida humana, quando assumiremos e 
nos responsabilizaremos pela nossa espaçonave Terra?!

“Homens mortos não choram”

~
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O Amor do Cristo

é impressionante a energia do amor

pelo	amor	ao	meu	filho	que	ainda	não	nasceu

que ainda é um desejo

uma ideia distante

eu me movo

eu construo o meu projeto

eu me projeto

me lanço no futuro

eu	alcanço	um	significado	que	me	ultrapassa

imaginem	essa	energia	elevada	a	máxima	potência

e nós teremos uma ideia

uma noção vaga

um grão

do que é o amor do Cristo

imensurável
~



“O amor do Cristo”
Hilquias Scardua

Técnica: Tempera vinílica sobre papel
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O avanço inevitável da vida e a pedra no caminho
.
eu tenho receio
.
muuuuuuuuuuito receio
.
de toda
.
e qualquer forma
.
de covardia
.
o homem que se acovarda
.
constrói um mundo de mentiras
.
de faz de conta
.
e	colabora	para	a	desconstrução	de	bilhões	de	possibilidades
.

de	existência
.

traduzindo-se no projeto que tomou para si mesmo
.

este ser
.

torna-se mais um obstáculo para o avanço inevitável
.

da vida

.
~

conjugar a si mesmo
o homem necessita
.
conjugar a si mesmo
.
dar voz e vazão
.
sua ação ! sua matéria ! seu verbo !
.
avançando para si
.
ele conquista a possibilidade
.
de construção de um novo mundo novo
.

~
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O PARTO 

Parto de uma sentença grave
Assim como parto de uma esquina breve
Para encontrar gentes e gentis
Parto do conforto de uma nuvem de calças
Assim como parto do colo acolhedor de minha amada

Parto como quem parte
A sua própria vida em fragmentos de carnes
Vivas

Parto de um ponto seguro
Para encontrar novos portos
Em gloriosas manhãs 

Parto de um sim
Assim como parto de um não em uníssono 

Com as mesmas ânsias de um cão sem dono
Hei de encontrar vidas gloriosas e amargas 

Parto de um início recebido com glória
Assim como parto de uma morte anunciada 

Parto ao toque das trombetas e atabaques
Ao som do último silvo da morte
Antes de chegar em Samarra 

Parto de estreitas verdades
Para encontrar mentiras sinceras 

Parto de um aglomerado urgente de esferas
Para violentar a dor e o amor
Como um genuíno estupra – dor 

Parto de um naco de carne
Que encontrei putrefatto no chão
E saio em busca de um corpo subjetivo
Mais sólido do que o corpo real!!! 

Parto de uma vida
Nascida de outras vidas
Em busca de um nascimento eterno
Aos tropeços em cada esquina 

Parto de alguns
Para encher-me de bilhões 

~



Andrey L. Mozzer

42

há uma rosa no meu peito

tenho um apresso incompreensível por esta fatalidade que é a vida

impossível suprimi-la do meu projeto

pesar	de	sentir-me	pequeno	ante	o	desafio	de	exortá-la

fazer-lhe a necessária e urgente apologia

valorizá-la perante um mundo gigantesco e titânico de mecanismos

fomentadores	da	permanência	das	ilusões

da passividade

um medo de que esse absurdo que é a vida

e	a	existência	humana	dentro	da	vida

sucumba

permaneça subjugada e alienada

ante a ignorância

titânica

que rege os nossos dias atuais

 

o meu para-sí não cansa

nem me acobarda

preciso sempre

organizar-me ante as premissas

este projeto não me solta

não me larga

não me dá outras alternativas
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a vida assalta-me a cada novo segundo

e sempre que a inquiro

ela só ri

me cospe na cara

me beija

me empurra

me lambe

me goza

 

meu projeto é um enigma urgente

decifra-me

ou devoro-te

 

o mesmo e singular

enigma

que há 5 milanos

animava os contemporâneos do Nilo

esse rio-veia de Gaia

mistério que 5 mil anos no futuro

revelará a composição dos tataranetos dos neutrinos

 

e sigo assim

                     ….. cambaleando

segurando os meus pedaços

                                             …. que vão despencando dos ossos
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fragmentos decompondo-se dos dedos das pernas das mãos dos 

braços

querem unir-se uma vez mais à terra

como se o meu tempo fosse sempre

passagem urgente e inevitável

ephemeridade

 

sigo

aos trancos

mas não vou como a Alice

escolhendo qualquer caminho

eu sigo uma coordenada

um presságio

um norte

uma idéia milenar

intuitivo desde o princípio

prestes a alcançar o umbral

sempre

prestes

 

vou no rumo de um propósito

construção humana

demasiado humano

idéia passageira

singular



45

Desfragmentação

de que nossas vidas
são	missões	irrecusáveis
 
carrego em meu peito
uma rosa 
e uma cruz pertinaz segue os meus passos
obstinada e furiosa
anseia destronar
minha própria sombra

~

a gota quanticatlântica da TERRA

eu quero estudar as almas
sangrar os corpos
singrar as carnes
fritar a bile
aspirar os cheiros
que evaporam
das almas das ninfas
encapsular lagartos
e aguardar os   v ^ o ^ o ^ s
destas lindas
borboletas
de maio
 
eu quero sugar
os fótons
e cuspir as sementes
nos ventres
mais lindos
que já nasceram
da terra
eu quero estes homens
eu quero estas mulheres
nus nos palcos
da vida
festejando a sinfonia
quântica
da	existência
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que germina
que emana
nos subterrâneos da terra
eu quero uma festa multicolorida
ao som de batuques tribais
onde 
        animais
																				flores
                            crianças
                                        homens
                                                    essências
  ^         ^        ^                                              grãos
d | a |  n | c | e |  m                                                  mosaicos
       v         v
com olhares brilhantes
na garoa de   ! S ! H ! i ! V ! A !
sob o brilho das estrelas
 
leves como plumas
dentes de leão
boiando das  o ~ n ~ d ~ a ~ s        e ~ s ~ p ~ a ~ ç ~ o ~ s
                                          d ~ o ~ s  
 nascendo 
               na gota quanticatlântica da .   
                                                       ! T ! E ^ R ! R ! A !
                                                              v v
                                                            v  v  v
                                                          v  v  v  v  
                                                            v  v  v
                                                              v v
                                                               v
                                                               .
                                                               .

 ~
a superfície das coisas

impressiona-me deveras
a	forma	como	as	pessoas	ficam
~b~o~i~a~n~d~o~
sobre a superfície das coisas 

~



“Esculpido pela cultura do medo”
Márcio Vaccari

Técnica: Acrílico em canson
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orelhas se entre-olham
 
orelhas se entre-olham 
                            [olhos vesgos roçam a beirada do abismo]
 {o [s§e§r] que é ser}
 
                            [desvio no olhar ante as premissas]
 procurando um abrigo
                            [audição nua absorvida pelo medo de assaltar a 
ideia]
 
de neur{ô}nios entre
                            [calafrios que encontram causas primeiras]
 ôh {s§e§r} q é ser
 
	 	 							[razão	última	da	grande	explosão]
 
e a pluma
 
                             [razão primeira de preparar-se para o salto]
vislumbrando o enigma

~

As verdades merecem ser incessantemente

Batidas

Para que sangrem
   Para que doam

Para que ecoem
	 	 	 	 Para	que	insuflem
 
Para que reinem
     Para que catapultem

Para que sejam
      Para que vinguem

No melhor caminho de um homem
~
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bastão de nêutrons

consumir-se feito uma nebulosa

consubstanciar-se com a vida

                                            : : :

                                           :  :  :

           caindo em    ! g : ! o ! t ! a ! s !

    na foz imorredoura do rio

um bastão de nêutrons em combustão perpétua

vibrando suas cordas

sofrendo	a	fissão	efêmera

até	o	jazigo	da	inexistência

                  nada

                paz

           cova  úmida

                      \./

                   nicho

          gestação cíclica

eterno retorno

fornalha-fênix-vida

morrer a cada    -M-[s]-I-[e]-N-[g]-U-[u]-T-[n]-O-[d]-o-

para	alim(e[a]n)tar	a	vida	

viver a cada mili.segundo para

    abraçar & beijar & beber & fumar & foder &

    torcer & digerir & sugar & acreditar

 a morte

               ecce homo

                                 fatto !.!.!                                            

~
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Não existem diferenças 
Nos mecanismos de convencimento
Tanto do libertador
Quanto do corruptor
 
Ambos trabalham com Maya
 
O	que	existe	de	fato	é
O libertador busca a liberdade
O benefício comum
A fraternidade
 
O corruptor
A corrupção
Legisla em causa própria
É egoísta
 
Da mesma forma trabalham
A inteligência
O estado
A justiça
A arte
A medicina
A política
A tecnologia
A ciência
O teatro
A guerra
Dentre outras ferramentas
Criadas pelo gênio humano
 
Todas são da mesma ordem da mentira
São da mesma substância
Apenas	trocam-se	os	filtros	humanos
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E podem ser utilizadas
Tanto pelo libertador
Quanto pelo corruptor
 
Por isso é que é imprescindível que você saiba
Que quem de fato importa nesse processo
É o sujeito da ação
 
Você é quem importa             Você
O ser que é ser                              Ser
Que quer ser                                        Necessita
Do “Eu Quero”                                                     Nascer
 
E    
        R  
               E  
                    V  
                          E  
                             R  
                               B  
                                E  
                                 R  
                                 A  
                                 R
 
Como uma seta em busca de um alvo
									Até	fincar-se	rígido
         No subsolo
         Do seu próprio chão.

~
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Não há maior “tempeiro” nesta vida – Para Katyusca

Do que uma mulher linda
Ninfa
Curvilínea
Suave

O inconsciente do homem
Saiu do seu quarto atemporal
Entrou sorrateiro na varanda do inconsciente coletivo
Onde os convivas confraternizavam-se
Em volta das fogueiras ao som dos batuques tribais
Para dançar... 
Quiçá
O seu último réquiem
Apavorado que estava pelo desencanto
Que o pressionara em seu quarto a-histórico
Obscuro...

E doido varrido de desejos
De tanto inalar profundamente os feromônios da ninfa
De tanto beber a bendita cachaça incaica
Oferida bacanicamente por um amigo seu
Cujo sorriso suave e sincero o tentava
Bederreteu-se e uniu-se ao líquido de um gole só
O homem dormiu consciente
E acordou o inconsciente que aluía

Uma voz afrodisíaca lambeu-lhe o ouvido ignoto
E o inconsciente
Essa criança lívida e feliz que conduz os homens
Deu de ombros
E sorriu de soslaio

O homem transmutado
Olhou sua companheira amada
... a pouco louvara as suas muitas prendas

Deu um sorriso etéreo ao amigo
Olhou no fundo do olho do companheiro da ninfa
Pediu licença a todos
Colocou a mão na cintura da moça
E como quem almeja uma nova dança
Foi bailar por minutos singulares
Nos braços dos seus desejos

~
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Eu poderia dizer tudo ?!

Mas por quê?

Se é tão instigante

Ser um pouco a cada dia?

A	flor	abre-se	ao	sol

E goza

Mas não despetala-se logo

Permanece alheia

Sucumbe às horas

Eu poderia dizer tudo !?

Mas não posso

Arrisco-me diariamente

Como	a	flor

Gozando

Enquanto	não	chego	ao	fim

Eu	quero	ficar	estirado

O meu corpo nu

Sobre a grama

Sentindo-a crescer

Até que me erga

Até que eu sinta

O	maravilhoso	significado

Do silêncio

Em que eu sinta tudo !! – Ave Walt Whitman

~



“Eu poderia dizer tudo?!”
Ícaro Tameirão

Técnica: Tempera vinílica sobre papel
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o Grande legislador dos meus limites
quando meu pai me disse certa vez
 
  
																										com	firmeza	na	voz	e	no	olhar
 
 
                 — Você tem toda a liberdade para me questionar!!
 
   
            Ele
 
 
 
                  o grande legislador dos meus limites
 
                    Zeus do meu monte Olimpo
 
                    humano demasiado humano
 
 
                           talvez ignorasse 
 
 
que o que eu escutava era:
 
 
 
									—	o	universo	pode	e	deve	ser	explorado	pela	existência.

~
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criar é a nossa habilidade

quem me garante

que não somos nós

que criamos as nossas próprias mentiras

aliás

quem me garante

que não somos nós

que inventamos

as nossas próprias

VERDADES

há milênios

desde a primeira

PALARVRA

e mais

quem me garante que inventar

CRIAR

não é a nossa maior

habilidade…

~
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a luz da vida e o abismo do propósito

perde muito nessa vida
aquele a quem não foi dada a oportunidade
de mergulhar nas profundezas de um bom poema
             transubstanciar-se em puro sentimento
                          fazer o melhor do amor com ele
 
talvez perca o melhor 
                           esse milagre único
singularidade
                           momento útero
que a vida nos dá
                               doa
para que nos transbordemos de desejos
carpe diem
seiva da vida
                          riso preso na garganta e que não se agüenta ali
 
foge assustado o incauto acordado a pouco
da possibilidade de fazer-se a si mesmo
                                        I N C R Í V E L
foge o danado                                                      do                para si
volta-se para o sono
esse que rouba as almas dos artistas
                                    e das ninfas pétalas doces de mel
 
nós temos na vida
                            esse néctar
o que há de melhor em todo o universo
 
          mas obesos 
                    mas brutos
                                 cegos
                                              e certos
                                                        
desviamos novamente o olhar
 
Rilke!! meu mestre…
o que será que falta nessas pérolas
será que não bastou o grão que pousou ali para ser

																																				germina(n)do
o que faltou na subida ao monte
para que na derradeira hora
brotasse o desejo de mais uma vez 
olhar para o que não foi pouco no vale da terra 
e vislumbrar o quanto há de belo
																																magnífico
                       em cada segundo partido
 oh!! hóstia consagrada
                 o que será que perdes no teu olhar em cada segundo 
em que te decantas
cada milésimo em que evaporas
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não percas o teu derradeiro segundo
              evola-te em curvas dentro do espaço
em espiral faiscante para dentro do si mesmo
               que não há nada mais belo
          que não há nada mais fantástico e incerto do que as tuas multipos-
sibilidiversidades
ah!! esse animal em busca de si mesmo
                                  é o mais poderoso dos titãs que mordem o universo
                                  é desse homem que os brutos fogem
                                  é dessa máquina fantástica que os parasitas se 
escondem e debocham um sorriso de analgésicos
                     é por isso que estes homúnculos não dormem e cheiram pó 
até	o	tampo	do	c(é)u
                     inventando venenos para aniquilar-nos
                     é por isso que a intelligentsia não cessa por desmoralizar-nos
                                       e inventam subterfúgios para aprisionar nossas 
potencialidades
                     estuprando-nos espancando-nus maldizendo-los roubando-
-pus assassinando-tus desmoralizando-vos massacrando-cus
 
        tudo!!
																				para	não	deixar	que	o	titã	acorde	do	seu	sono	de	princesa…	
nessa inércia laboratorial
																												e	fique	ali	
                                  a só rir
                                          só no lento
                                                   bobo da corte
                                                          plebe ignara
                                                               hipnotizados por facas amoladas

e telas fosforescentes
voltem meus irmãos
           não se desviem do caminho que leva ao norte dos homens
não percam um tempo que é mais-do-que precioso
												amarrado	a	estas	ilusões	que	estancam	a	urgência	da	paixão	humana

que muito pouco tempo temos para viver dessa impossibilidade incrível
           absolutamente improvável
                  desde o primeiro choro
                              desde o primeiro brilho de luz rasgando a retina
                 desde o primeiro agarrar-se com os dedos
                    desde o primeiro sugar de seiva e aconchego no colo do calor
                          desde o primeiro contato com a chama-aton que nunca cessa
                                                                e ilumina a água da vida
 
nós somos uma conquista do universo
mas sónóslentos e sonamburros permanecemos crianças
                                                                           
                              gigantes dançando ao toque destes espertos que na-
dam no seu avesso
                                    e ingestam a sua própria carne paralítico-parasitária
 adultos ainda crianças
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                           velhos inda crianças 
meninas mulheres mães e borboletas de maio
                                          conectadas a deusa 
                          mas ainda crianças nuas e envergonhadas
                                                distantes da fonte-força capaz de entortar o 
rumo a história
 
como se a decisão não fosse possível
tão longe estamos da convicção na autocondução de nossos destinos em 
pleno século XXI
inda em botão crescemos na umidade do chão
                    gestantes e gerantes
            inda assim
                            não há mais tantas desculpas para 
                                                               sermos tão irresponsáveis
 
nascidos do chão
                         levantados no tempo
                                              homo-sapiens-erectus-projetos-para-si
                                                                 arrancados da seiva da vida
poeira	cósmica	ajuntada	na	alquimia	das	paixões
                              não!!
já não há mais tantas desculpas para esse irritante desvio no olhar
não há tantos subterfúgios para sustentar essa
																																grande	mentira	de	que	não	tomamos	decisões	trans-
formadoras
          falácia de um falastrão
																														inteligência	de	um	bobo	que	não	vê	o	reflexo	da	pró-
pria ação
																	a	pior	das	invenções	humanas	é	a	certeza
                               ela é o combustível da vaidade e da ignorância
                                     
          vaidade…     ideia vil
                                                          que reside primorosa
																																																boiado	no	suco	da	matrix	(ideologias)
o mais perigoso dos constructos 
                                           a vaidade humana cega o entendimento
pela simples falta de coragem
                digamos não ao discurso de que somos cegos no castelo

coragem… esse sentimento que não se compra em vitrines… ou casas 
de show
e que o humano tem dentro de si 
                                           borbulhando no crisol mágico da vida
imperdoáveis
se não tiverem coragem para assumirem-se a si mesmos
não há desculpas

imperdoáveis 
                    se não respeitarem a vida
imperdoáveis
                      se não implicarem-se com o milagre
imperdoáveis
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       enquanto não se atreverem a dar o salto por sobre o abismo
                                                         ou mesmo… 
                                                                            construir a ponte
o homem que está no caminho…  entre        tem de ser uma promessa 
rezada todos os dias
                             a cada passo
               a cada nota tocada pelo coração
                        nesse meio…  entre 
           eu e tu
                  tu e o outro
                      unidos aqui e agora
através da ferramenta da palarva
             simples
não me faltou coragem para prosseguir
																									num	caminho	onde	não	existem	certezas
                                 essas ideias rastejantes ainda não aprisionam
                                            certezas… 
                                                           … germe roedor de tantos 
medos

será que a palavra foi dita com a sintonia capaz de aprisionar o olhar
qual	a	próxima	mensagem
qual a derradeira linha
qual	o	fim	do	encontro
               deste
                          que até aqui
                                              só me desejou
existência
 
abre os olhos ninfa

que o maio dos homens vos aguarda desde o princípio
 
abre os olhos 
abre os olhos irmão
abre os olhos mulher
abre os olhos borboleta
tú que és o mais temido dos titãs
é chegada a hora de aprendermos a aprender
assim como criança tem de aprender a andar
o homem precisa aprender a encontrar a si mesmo
tirar de dentro de si o que ele é

uma ponte entre o ser e o nada
entre a luz da vida e o abismo do propósito
....
abre os olhos irmão
abre os olhos mulher
abre os olhos borboleta
abre a porta amor

~



“DEFRAGMENTAÇÃO”
Técnica: Desenho a mão feito pelo autor em busca de 

uma ideia-imagem inicial para a capa do livro
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Avesso
 
Se me submeto a tudo
Se não avalio as coisas
Sou uma coisa…
Concreta!
Podem me vender nas vitrines
Qual objeto inanimado
Limpo e lindo
A qualquer um
 
Mas….
Se não me submeto
Se cogito
Se contesto
Se grito!
 
Sou um nada
E no universo misterioso desse nada
Me reinvento
Me arremesso
Sou tudo o que o Nada é possível
Sou um passo a frente da “coisa”
Um ser humano em processo
Um projeto da minha angústia
Da	minha	existência
Meu sonho
Minha alegria
Meu amor
Meu futuro
 
São meus
Os meus versos
Ver – a – sós
Os meus gestos
Os meus gritos
E não vendo
Dou
De presente
Aos que me dizem:
SIM!!!!
 
Aos que me querem
E mesmo
Aos que só sabem dizer não
Aos que nasceram com cara de abortados… AVE CAZUZA!!
 
Assim!!!
Ser humano
Sem	início	nem	final
Um ininterrupto vir-a-ser
Cascata jorrando da fonte
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Rio correndo pra-o mar
Longe de ser “coisa”
Objeto pro gozo do Leviatã
Bato na porta dos surdos
E dos que ainda não sabem
Enxergar	os	sons	da	existência
E da liberdade dentro dela
SIM!!!
A mim mesmo
SIM!!!
Aos meus
SIM!!!
A todos vocês
SIM!!!
A todos os que têm fome
 
E um SIM misterioso
A todos aqueles que só querem permanecer
Coisas 
Usufruto
Objetos
 
Produtos na vitrine
Num mundo de aparências
Mentiras
Simulacros 
Simulações
Avesso
SIM!!!!
 

 ~

é inútil olhar para o que está fora e um privilégio ver o que está den-
tro – Para Hilquias

eu gostaria de dizer uns versos mansos
enquanto o dragão feroz devora minha língua
e o tempo consome o meu templo
irmão	dos	elementos	que	compõe	o	núcleo	do	sol	eu	sou
viro-me
e …      l . e . . n . . . t . . . . a . . .  . m . . .  . . e . . .. . . . n . .  . . . . t . . . . .  e
vejo
um rastro
de fragmentos boiando no espaço
por onde pasto
despedaço-me e despeço-me
sempre
gozando antes da hora da partida
de forma que urge um grito desesperado
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e talvez para isso sirvam-me estas palavras
estes rudimentos de linguagem
símbolos
incapazes de dizer tudo o que sinto
a vida é o grande enigma
enquanto muitos cegos
só	querem	saber	da	esfinge
e por isso a ignoram
submersa dentro do templo
esquecem
o milagre improvável
que somos
e	ínfimos	os	seus	cantores
a cada dia encontro meu canto
noutros
me perco
para encontrar de novo
o mesmo canto que morreu em mim
e vive nessoutros inda
em botão
inda
no avesso deles
renascidos
ânsia outrora minha
e agora ignorada
e descubro que não sou eu o outro
mas o outro é meu
palavras são inúteis para dizer disso
símbolos são inúteis para conceber isso
ouvir o batimento do coração
talvez seja
a única linguagem capaz
de	explicar	um	pouco
as	razões	que	permitiram
e ainda permitem
a	existência
desse enigma
vida
implicada
evaporando-se
preservando-se
consubstanciando-se
 

~
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Per / Verso – Ao Mestre Alexander Nassau

 pessoas boiando no avesso

                               fugindo de si mesmas

 com medos

                              despidas de coragem para enfrentar duras ver-

dades

 resta ao poeta apreender o ser

                                   quando ele emerge entre os sorrisos

ouvir-lhe o desejo

                                         e provocar

 

o doce que subjaz no espanto

 somos cicerones do reverso

                                 construímos pontes

para o si-mesmo

 equilibristas

                                      ditirambos

	e	quando	as	máscaras	ficam	distraídas

podemos tocar-lhes os corpos

                                                    nus, leves e perfeitos

																												divinas	criações	de	Deus

 

dentes-de-leão

																																flutuando	no	espaço
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um passe

um sopro luminoso

                                    um suspiro de gozo

um olhar indefeso

                                              um anseio por libertar-se

																									destas	correntes	que	não	são	prisões	sinceras

 

eis o mistério

                                   ecce homo… fatto

a poesia

                        e o fenômeno

 

desconstruindo o avesso do encontro

reconstruindo o real

                                              verdadeiro

conjunção

                                         autêntico

 EU e TU

 

mais-do-que-perfeitos

 

PERVERSUS

~



“Tortura”
Phil Palma

Técnica: Arte gráfica
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si mesmo

o sujeito

                                                    que não abre alas

a sua subjetividade

 

fica

                               impregnado

 

de um

 

                                         si mesmo

 

ignorado

 

                    que de alguma forma

 

vai transbordar

~
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o real e o seu avesso

“quem é o teu inimigo?
o que tem fome e te rouba um pedaço de pão chamá-lo teu inimigo?

mas não saltas ao pescoço do teu ladrão que nunca teve fome.”
Bertold Brecht

o real
é o avesso
do que há
 
o que é visto
é uma fachada
o que está dentro
guardado
até o convite
adentrai !!!
 
é algo inusitado
perdido	nos	infindáveis	cômodos
mansões	na	alma
 
previsto talvez
mas completamente
… improvável
 
nós somos potências
cada um
imprevisível a seu passo
cada qual
imperdoável no seu jeito
impensável em sua completude
intraduzível	em	sua	incomplexidade
irresgatável em seu assimbólico
 
apaixonado	pelos	sentimentos
e pelos sinais da carne
pelo colo
pela	corpo-expressão
de acolhimento
 
um brilho no olhar
um gesto de ternura
um carinho
um sussurro no escuro
diz mais
do que qualquer som de linguagem
ou	qualquer	dessas	invenções	que	humanam
emanam
 
essa coisas que a razão tenta
inutilmente traduzir há milênios
 
e que os poetas



Andrey L. Mozzer

70

intuitivos desde o princípio
conseguem	expressar
 
sentimentos em gotas

c
a
i
n
d
o

.’.’.
visto	que	exploradores	do	avesso
 
jorrando nas páginas
nos muros
nas paredes
sem quaisquer paradigmas ou calços
que segure
sem arestas e sem apoios
ou	ordem	da	razão	suficiente
esquema
ou mapa
talvez uma bússola
seta ígnea apontada para o coração
 
talvez um estranho sentimento
de pertencimento ao todo
ao tudo
ao milagre

a	sensação	de	êxtase
e uma vontade instransponível
de subverter
qualquer anatomia
 
como se uma mensagem subliminar
houvesse
em cada batimento do coração
 
como se um mistério
houvesse
em cada brilho no olhar
 
em cada suspiro de satisfação
ou dor
 
contração
fuga
avesso
!c!h!a!m!a!
 
N  .   I  .   R  .   V  .   A   .  N  .  A

~
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a liberdade na escolha

nós somos Seres 
 
talhados para o encontro
 
                    entre 
                                &
                                      tantos
     infelizmente
 
re+programados 
 
    em nossa época vil
 
para os desencontros
																																				oxalá	fossem	dez	encontros
 
    mescla de passividade
                                        subserviência
                                                                aceitação cíclica
	medo	da	dúvida	que	existe	na	existência
 
        e a nossa resposta é
                                         muitas vezes
 um desvio no olhar
                                um irresponsabilizar-se
 
                                um desacreditar-se sem motivos
                                                     um brilho de luz sob a água morna
             a dureza do muro
 
                                   a altura do muro
 
                         a imparcialidade do muro
 
            a covardia do muro
 
     mal sabem eles 
																																que	nós	somos	peixes
 
			teleguiados	para	o	salto	que	existe	dentro	do	escuro
 
                     que nesse mar de vida
 
                                nós somos a cura
 
																																											e	a	ferida	exposta
 
a possibilidade da escolha
 
e uma grande possibilidade de alcançarmos a liberdade na escolha
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sons de uma mesma orquestra

	o	meu	desafio

é uma música

que	toca	os	corações	em…

                     silêncio !!!!

 fui talhado para a busca dos cem sons

mas eu só os encontro

quando não os procuro

  eles fogem
  porque me querem

eu os busco

porque tenho medo

de devorá-los

   nós somos

	 	 fanfarrões

  que se evitam

quando me embriago

ele toma minhas pernas

ouve o som dos meus ouvidos

leva-me descalço pelas ruas

e ousa dizer-me palavras intraduzíveis

feito um cão sem dono

um avesso sem abismo



73

Desfragmentação

 “A	esperança	existe	por	causa	dos	desesperados”
 quando dou o salto para o escuro
é porque sei que do outro lado

brilha

majestoso

o meu sol de milênios

   só na guerra o meu amor nasce

  nós somos guerreiros de marte

  e a minha angústia monstruosa

  cresce

  e há de transformar essa meia-volta

  entre o que há dentro e o que está fora

  num estandarte

 "Abram alas pra minha bandeira
       já esta chegando a hora"

O ser e a cena

o setting

o sonho

e o sonhador

são sons

de uma mesma

orquestra.

No hay banda!!! – Ave David Lynch
~
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alquimias para a existência 

As formas que encontramos

e adotamos em nossas vidas

são	construções	incertas

localizadas entre

o que há dentro

                     ardendo

e o que está fora

                           amainando

 

a	solidificação	dessas	formas

embrutece o ser

a maleabilidade destas substâncias

                     cósmicas

deste espírito quase etéreo

de tão líquido

é o que faz de nós

seres para o encontro

elementos para outros

alquimias

para	a	existência
~
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A Certeza – Ave Maturana

De todas as ideias elaboradas pelo cérebro humano
parece-me que aquela que mais o faz confundir-se
é a que o leva a enveredar-se pelos descaminhos da certeza
 
Na tentativa vã de encontrar uma plataforma para agarrar-se
justo esse que vive a equilibrar-se sobre o abismo
que separa o animal da chama / entendimento humano
neste mundo onde as palavras e as coisas urgem ganhar um senti-
do
os homens insistem em segurar-se em suas "verdades"
 
aos g!r!i!t!o!s! 
... e escandalosos

 
Presos em suas cavernas de sombras
afirmam	o	encontro	com	as	"respostas"
acalenta o seu cérebro dopaminérgico tê-las

 
Nessa penumbra interminável de ignorância
cuja chama vê-se incapaz de iluminar a noite nesses crânios
os homens vão submergindo em seus vícios
em suas vaidades
regurgitando sobre o seu próprio vômito
rindo desarrazoados do sorriso em seus rostos pálidos

Uns acreditam serem deuses
outros cientistas de mármore
outros são reis e rainhas
outros super-heróis de gesso
 
O	homem	perde-se	nessa	brincadeira	de	existir
e acaba sucumbindo em suas microcertezas
e numa irresponsabilidade louca
titânica
da ignorância transmutando-se em força
provocando	a	morte	de	milhões	de	seres	humanos
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A certeza dança irresponsável

com uma venda nos olhos
e nas profundezas da vida
o animal suplanta a razão
um sorriso bizarro surge…
e um calafrio invade nossos corpos
 
Após	bilhões	de	anos	de	evolução
30	mil	anos	de	existência	simbólica
há apenas 100 anos conseguimos voar
em 50 anos dar um salto até a lua
mas permanecemos absolutamente incompetentes
para implicarmo-nos com a vida
com a vida humana
com esse outro que nos autoriza
com a mensagem dos grandes mestres
com o amor
 

o que resta desta pobre certeza 
 

é o inevitável
é o que sempre fomos
 
etéreos conduzidos para a morte

“Toda	experiência	de	certeza	é	um	fenômeno	individual	cego	em	relação	
ao	ato	cognitivo	do	outro”	(Maturana	e	Varela,	2007,	p.22).

 
  ~
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Nasceram !!! Nasceram!!!!

Dois homens dignos
Nessa escuridão confusa do planeta
  Saúdo-te George
  Meu amigo
  Saúdo-te Fernanda
  Minha amiga
 Duas riquezas foram semeadas por vós
 Na superfície insípida desta terra
 Que eles tragam mais sabor
 Que eles aprendam a degustar o dia
 Que eles sejam brindados com o saber
 Este presente que promove a liberdade aos homens
 Saúde !!! Paz !!! Prosperidade !!!
  E que estes dois homens que hora andam nus
  Recebam a educação de gigantes
	 	 Muita	coragem	lhes	seja	exemplo...	muito	caráter
  Muitas verdades lhes sejam ditas
  E que eles vistam as vestes dos Grandes Mestres
Que a eles seja proporcionada muita instrução
Que os possibilitem destruir esse mundo
Que é preciso um mundo novo
Pra uma raça nova
  Raça de homens
  E não essa raça de ratos
  Homens verdadeiros e sinceros
  Não de cães hominídeos
  Homens de caráter
  E não esta erva daninha
  Que cresce a passos largos sobre a terra
  Fazendo deste mundo
  Um chiqueiro de medíocres
 Ave João !!!
 Ave Mateus !!!
 Bem vindos a espaçonave terra
 Bem vindos a este mundo
 Repleto de possibilidades
 Que precisa urgentemente de muito amor para renascer
Ave !!!!

~



“Essa energia”
Hilquias Scardua

Técnica: Tempera vinílica sobre papel
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A natureza elaborou a tentação

A	paixão
Noradrenalina
O tesão
Dopamina
O desejo
Serotonina
Um circuito perfeito para o prazer
Tudo isso para instigar o homem a sorrir
E ter um grande motivo para seguir adiante
As suas possíveis vidas

Mas na tentativa de burlar as leis da natureza
O homem intencionou manter esse motivo latente
Sempre ativo

O homem acabou por construir a posse
Talvez quando fez a primeira pintura rupestre
Na parede da sua caverna
E quis retê-la

Ele institucionalizou a posse
A princípio com a união entre os pares
Depois	com	as	leis	e	instituições	religiosas
E	finalmente	sacramentou-a	com	a	criação	do	Estado

Mas o desejo é uma lei da natureza
É impossível aprisioná-lo
Nessas malhas tão frágeis
Produzidas ao longo de milênios
Por meros escribas demasiadamente humanos
Reprodutores desse tecido gasto
Que são as ideias que já foram pensadas
São	meras	criações	humanas

Sim!!!
Existem	as	regras
Mas os instintos e desejos humanos
Ficam boiando nos subterrâneos
Do inconsciente em ignição
Estão eternamente presos a ele
Neste fogo fátuo secular

Inconsciente
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Essa equação cósmica
Nessa chama sem procedentes
Destinada a perpertuar-se
Ao	longo	de	cada	existência
Esse inconsciente que vive
Sem entender o início
Nem	nunca	cogitar	um	fim
O inconsciente é permanência

É a grande intuição persistente
Na vida
e na morte
bailar com desejos

Ela	é	o	fim	em	si	mesma
Envolvida por esta frágil carne
Nascida de átomos
Ela é a própria lógica
Do universo

Existe	para	consubstanciar-se
Com o universo

~

Poucas palavras… e tanto!!
        “…

Eu gosto dos que têm fome
Dos que morrem de vontade

Dos que secam de desejo
Dos que ardem

        …”
Adriana Calcanhoto

Impressiona-me como poucas palavras podem dizer tanto.
Uma verdade tão urgente que é difícil até corrompê-la.
Não é qualquer pulha que coloca estes símbolos na boca.
Não é qualquer pecador que comunga desta hóstia consagrada.
Mais fácil é dizer:
– Eu te amo!
– Deus lhe abençoe!
– Isso é uma calúnia!
– Tenho a consciência tranquila!
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Num mundo onde as teorias e ideias nascem vendidas, onde há 

um	encaixotamento	de	toda	a	intenção.

Constroem-se tratados, formatam-se conteúdos, estabelecem-se 

metas, para preencher páginas em branco.

A palavra serve aos amoladores de facas e aos homens da cobra.

O homem-da-cobra saiu da praça e subiu até a tribuna, e deu lugar 

aos pastores de ovelhas.

O homem de bem desceu do caráter e transformou-se em ovelha.

Foi	ser	coadjuvante	no	filme:	O	Silêncio	das	Ovelhas!

A fome continua a roer dentro dos corpos vazios.

Adoecendo toda a intenção.

Há não muito tempo, quando se usava a palavra, havia uma coisa 

chamada: respeito a palavra.

 

Ave	Adrianapaixonada	pela	vida.

Comungamos da mesma sinfonia aprisionada em nossos corpos 

de desejos que não cessam.

Também	sabemos	transformá-los	em	aves	dançantes	e	gaviões.

Néctar são tuas palavras em meus ouvidos.

Fundem-se em minhas moléculas e ganham uma nova e mesma 

configuração.

Garoa que me sublima… orvalha e refresca….

“Eu gosto dos que têm fome
 dos que morrem de vontade
 dos que secam de desejo
 dos que ardem”

“Eu gosto dos que tem sede
dos	que	dançam	nas	perplexidades

dos que matam pela vida
dos que amam mesmo que tarde”

 ~
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o encontro do milagre da vida com o milagre da existência

Se não reconhecemos nossas potencialidades

não nos organizamos para que ela aconteça

permitindo assim que a nossa energia seja sublimada

conduzindo para fora essa seiva-fonte que nunca cessa
 

A vida e a sua potência

apesar de suas ondas não cessarem nem mesmo com a morte

necessitam ser convertidas em outras vidas e formas inda no seu tempo

transubstanciando-se	em	zilhões	de	possibilidades	antes	do	ocaso
 
Isso acontece justamente para que o organismo do ser não adoeça
e permita o fantástico encontro entre 

o cosmos

o milagre da vida

e	o	milagre	da	existência

 

Numa fusão mágica e titânica

onde	bilhões	sonharam	e	acreditaram	nos	seus	sonhos	ao	longo	de	

alguns milênios

construindo	mil	e	uma	razões	para		a	existência	do	universo

     ~      
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O sujeito e a sua história

O	sujeito	vai	alienando-se	aos	significantes

que foi construindo ao longo de sua história

 não meu é quando escrevo

 não meu é quando falo

 é quando phodo

 não meu é quando decido

 não meu é quando sinto

 é quando imploro

 não meu é quando deploro

	 é	quando	exploro

 quando estupro

 é quando devoro

 é quando rio

 esse rio vazio

não meu é quando morro

é quando bato as botas

desse meu avô caduco

que nunca fui

Nós temos de aprender o errado
para tentarmos 

compreender
que	não	existe

o certo
 ~
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Pensar
Pensar é um pouco triste
Mas é desta tristeza que emana
Toda a genuína alegria

~
di-me

di-me tu oh! inconsciente

ho! ignoto
que nos conduziu até aqui
 
di-me tu?
oh! carcaça neuronal
esfinge	e	enigma
ao avesso
 
tu que és antes de mim
fragmentado
di-me ?
tu que me mandas ao Lete
tu carcaça
devoradora de crânios
porque motivos !?!?!
 
deste ao fragmentado homem
tu
carcaça que comandas
quere-me o ponto de mutação?
 

~
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: ! : U : ! : m : ! : : ! : P : ! : r : ! : o : ! : p : ! : ó : ! : s : ! : i : ! : t : ! : o : ! :
  
O propósito do Grande Arquiteto
Se	é	que	de	fato	existe	Um
E eu rogo que sim!
Mas…
… é uma idéia questionável…
 
Visto que talvez nunca tenhamos acesso a ela
A Fé talvez seja tudo que o tenhamos, por milênios…
mas ela não é pouco…
e tem uma potência titânica de mover montanhas
 
E	embora	todo	o	aparato	científico
… infelizmente consumido por uma medíocre vaidade
Talvez nunca tenhamos de fato
Acesso a esse saber
 
Mas penso que não devamos nos resignar tanto
Humildade e prudência são virtudes perfeitas
A autocrítica é um manjar fundamental
 
Meu pai já me dizia
… deveras … e centenas
"Cavalo dado não se olha os dentes"
Impressiona-me como uma sentença de sete palavras
Possa ter tanto a nos dizer
Tudo pode não passar de um mero acaso
De uma singularidade
Que desembocou na vida
E o nosso propósito
Seres que atingiram a inteligência
E capazes de acumular conhecimentos
Seja…
Criarmos o nosso próprio propósito
 
Somos nós quem construímos o nosso propósito ??
Por nós mesmos
É só observar a história
E valorizar um pouco a memória
Vários caminhos foram construídos
Mas nenhum deles ainda nos levou a todos
Ao ponto de mutação
Temos o milagre da vida
Da Inteligência
E agora?
O que faremos?
Que caminhos trilharemos?
Milagres insólitos
Capazes de construirmos uma trajetória
Um caminho pelo mundo
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Da vida
 
Devo	afirmar	!!
O nosso propósito somos nós quem construímos
Basta de terceirizarmos nossas responsabilidades
Chegamos até aqui
E muitos nem conseguem ver onde estamos
A	família	inteira	fica	diante	da	tela
Hipnotizada por radiação
E pela estupidez
De uns poucos sonâmbulos
Ímã oco e quadrado
Onde se plantam fezes
E elas reverberam em ondas
Por todo o planeta biodigestor
Construíram até mesmo um acelerador de partículas
Querem devorar essa terra
Querem	explodir	os	excrementos	por	todo	o	universo
Para admitirmos ao cosmos
Que ainda somos rasos
 
Obedecermos a quem?
 
A	um	Deus	a	quem	talvez	nunca	saibamos	a	complexidade
Posto que efêmeros?
 
Eu rezo todos os dias da minha vida
Pelo amor de Deus
Agradeço	por	mais	um	dia	de	existência
Pelo alimento
Pela	saúde	dos	próximos	e	dos	distantes

E que a cada dia eu tenha mais sabedoria para conquistar o meu 
futuro
 
Temos que admitir
Nós somos irrelevantes diante da magnitude do universo
 
Existe	um	Deus	em	nossos	corações
E ele nos acompanha desde os primórdios
Desde	que	fomos	lançados	no	abismo	da	existência
 
Rasos somos nós
Pois que implicados dos pés a cabeça
Com o nosso destino
 
Mas sempre responsabilizando esse Outro
Grande irmão
Que nos ultrapassa 
 
E se pensarmos só um pouquinho
Sobre a origem da vida
Veremos que somos improváveis
Desde o início
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Pérolas oriundas de um grão
 
Devo	afirmar	que	o	norte	somos	nós	mesmos
Milagres	em	busca	de	significados
Fatalidades cósmicas
Projetando-se no mundo
 
Cujos	destinos	e	significados
Cabem a nós criar
Instituir
Fundar
 
Qual é o verdadeiro ponto de mutação?
Antes da aniquilação total do mundo
Antes que o sol nos lamba.
Com sua chama?
E o acelerador nos imploda
E as bombas atômicas nos cuspam para fora da atmosfera
 
Se	a	premissa	de	uma	verdade	não	existir	
Não	existe	um	propósito	definido	ou	definitivo	para	a	vida
Ela é um mero acaso
…. singularidade
E	cabe	a	nós	significá-la
E há milênios já não estamos fazendo isso?
Desde o primeiro símbolo
Signo
 
Psicóticos que conquistaram um limite
O cimento de toda civilização está na Ordem
Ordem para o Caos
Qual é o verdadeiro ponto de mutação?
 
O nosso propósito somos nós quem construímos
 
What a main job?
Significar	a	vida	!?
Talvez essa seja a origem do Medo
Ousar e admitir que estamos sós
Condenados a liberdade
E a responsabilidade
De decidirmos por um caminho
 
Que	desafio?
E que visão é esta?
 
E que missão e esta?
E quem nos a deu?
 
Eu não me sinto tão criativo para tal
E tu meu irmão?
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Tu que me olhas de soslaio?
Com um medo estranho nos olhos…
 
E porque não?
E porque não nos sentirmos criativos e vivos
Se chegamos até aqui?
 
Milagres cósmicos
a superfície de Gaia
 
Que	vicissitudes	nos	trouxeram	até	aqui?
Elas de fato importam?
Elas tem um compromisso fundante com uma nova visão de mun-
do?
 
… prosseguir?
Com	suas	implicações	fantásticas
Ou parar?
ECCE HOMO
 
Tu tremes carcaça?
Mas eu gostaria mesmo é que gozasses
Mas não esse gozo de pulhas
Esse gozo raso
Esse lamber-se
Esse sorriso de asnos
Eu gostaria que pelo menos uma vez nessa vida
Ou nessas
Provasses do néctar da vida
Como	se	fosses	um	animal	predestinado	há	uma	existência	única
E fatal

E pudesses rir
E	pudesses	ficar	nu
E pudesses dançar nos braços de Shiva
E	pudesses	explodir	em	uma	supernova
E pudesses amar
Mesmo que o teu corpo estivesse esfacelando-se em radicais livres
Mesmo que a tua vida fosse um facho de luz
 
Pudesses dizer junto comigo
Eu que sou teu irmão e que te amo
Valeu !!!
Valeu demais esse milagre
E não importa quem mo o deu
Importa que foi sincero
Que foi genuíno
Que foi amor a primeira vista
Que	foi	um	beijo	sincero	com	o	fim
 
Que foi um agradecimento sincero a Deus
Que foi uma cumplicidade genuína com o universo
Um transubstanciar-se com o cosmos
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Em gotas
 
                       ! c ! a ! i ! n ! d ! o ! . ! . ! . 
 
                                   ! !   !   !   !   ! !   !   ! ! ! !   ! !   !   !   ! !    !   !   ! ! ! 
 
                                               : t : o : c : a : n : d : o : – : s : e : 
 
Uma sinfonia cósmica
 
                                                                transformando-se na mais 
pura
 
…-:./<¨ .l.:.u.:.z.

 ~

IMPERDOÁVEIS

a mim também incomoda

esse estado de “coisas”

essa	baixa	moral
 
mas eu sei um pouco o motivo do meu incômodo
 
mas e aqueles que não sabem?
 
e se eles forem muitos?
 
e se eles estiverem no poder
 
e se eles forem cruéis
 
e se eles forem
 
… imperdoáveis
 



“A quem interessar possa”
Jhonata de Souza

Técnica: Desenho a mão
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Caverna de Sombras

“a verdadeira caverna de sombras
é	quando	nós	só	conseguimos	enxergar	as	coisas	

pelos olhos do outro”
dio mio
 
porque me ofertastes tanto?
 
e me deslumbrastes com esta viagem tão fantástica
 
um bastão em combustão sou eu
 
uma chama perfeita de radicais livres
 
 
milagre único
 
improvável
 
impossível
 
momento útero
 
e fatal
  
e como se não bastasse tudo isso
 
permitir-me	comungar	deste	milagre	com	bilhões	de	seres
 
tão especiais quanto eu
 

é preciso e necessário
iluminar a penumbra da caverna

nem que para isso
seja necessário um corpo

em combustão
corpos	não	se	enxergam

sacos vazios não param em pé
uma	flor	é	tão	minuciosa	quanto	uma	galáxia

e	uma	galáxia	perde	muito
se nela não houver pelo menos uma vida

é preciso e necessário
 
resgatar	estes	corpos	expostos	e	fincados
 
na aspereza desse chão seco
 
e sem mistérios
 
o Grande Arquiteto com certeza não teria produzido a vida 
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não teria produzido o homem criativo
 
não teria possibilitado o “humano”
 
se o seu propósito fosse o nada
 
um jogo de dados banal
 
    !abra!ca!da!bra!

~
A normalidade é uma construção social

Normalidade
   Normalidade
      Normalidade
O que é a normalidade? É uma construção social.
A normalidade é uma construção social
Normalidade

Normalidade     Normalidade
Normalidade

Normalidade     Normalidade
Normalidade
Normalidade
Normalidade     Normalidade

Normalidade
Normalidade
Normalidade 

O que é a normalidade?
    Silencio apreensivo
O que é a normalidade?
    Frio na barriga
 

Não sei....               uma cons... tru... ção social ??

~
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Meu Irmão! – Para João Guilherme

estamos tocando a nau
 
organizando eventos
 
preparando encontros
 
estabelecendo metas
 
vivendo os minutos
 
  
antes do avessíssimo silvo
 
que nos levará a Samarra
 
  
tomando no cálice
 
oh! grande arquiteto
 
o néctar da vida
 
 
remoendo por vezes
 
vivências do passado
  
 
construindo metáforas

para perdurarem no futuro
 
 
acreditando na vida
 
essa condição efêmera
 
e é tudo !
 
isso !!
 
que não é pouco
dando passos a frente
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num mundo de pés tortos
 
joelhos descalços
 
juízos curvos
 
 
apostando sempre
 
no brilho dos olhos
 
do futuro
 
 
propondo que não há fronteiras intransponíveis
 
para	uma	verdadeira	existência.
 
juntos !
 
 
esperando não demorar tanto
 
para que nos encontremos
 
breve

~
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Olhe Melhor!!

existe	essa	coisa	que	nos	arrasta	para	vida
e nos chama para vivê-la de uma forma desbragada
sugar com fome o leite da mãe
absorver cada segundo último
morrer rompendo a barreira do som
…mas com um sabor….
 
e	existe	essa	coisa	que	nos	arrasta	para	a	morte
e	ao	vislumbrarmos	o	por	do	sol	da	finitude
dá-nos um medo tamanho
extremo	horror
e	nos	agarramos	com	unhas	afiadas
a	essa	pele	fina	e	frágil
que contém quase todos os nossos órgãos
fantástica orquestra
 

Opera Maestra de Deus!!
 

capaz de abrigar com uma coragem titânica
e uma leveza avassaladora
todos os sonhos do mundo

“Um lado necessita do outro. 
O lado bom contem a semente 
do mal, e o lado ruim contém a 
semente do bem” (JUNG, apud, 
GRINBERG, 2003, p. 118)
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equilibristas!!

bêbados

      lúcidos

                santos

loucos
                         estúpidos

 raríssimos…

                                …. poetas

saltando em suas cordas

para alcançar estes caga-fogos

que brilham feito estrelas

em nossas órbitas

 
caçadores audazes de luzes fugidias

sinos de luz

moscas-de-fogo

recolhidos num facho

Diógenes e sua lanterna

apontando-a em direção a escuridão

abissus…..

                     abissum…..

                                           invocat….
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que imensidão sem luz é essa

        i n f e r n a l  ! 

vasto mundo escuro

que vibra sob minhas cordas
 
aponto-lhe a  lanterna de pirilampos construída a pouco

e	é	como	se	brilhassem	no	escuro	os	peixes	das	profundezas

e esticassem seus pescoços íngremes

para fora da escuridão

 
equilibristas dos abismos

               apontadores de lanternas

                                       caçadores de pirilampos

      sombras que não querem ser só sombras
 
 

iluminadores das profundezes

coreógrafos	nervosos	de	peixes	medonhos

olhai!

 

              eles!!!
 

de lá no fundo escuro

faiscando
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ruminando suas esferas

com uma fome voraz
 
querem dar um salto para aqui

onde brilham bêbados

                 poetas equilibristas

                                     carcaças de fome

                                                         e lacaios de satã

querem-nos iluminadores da escuridão

querem sangrar a nossa frágil luz

minha

e dos vaga-luzes

para	que	a	vida	sofra	de	existência

para	que	a	vida	seja	só	existência

e	a	existência	salte	magnífica

dentro do abismo

em busca da escuridão

e de toda a escuridão

que queira ser

                                                    !c ! h ! a ! m ! a !

 ~



“A quem interessar possa”
Jhonata de Souza

Técnica: Tempera vinílica sobre papel
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Subjetividade

excesso

não cabe

tudo que não cabe

tudo isso que não cabe

esse muito disfarçado

extraordinário

fermentado dentro

crisol

universo brilhante

tudo isso que não cabe

nos	turbilhões	neuronais

brilhos ofuscantes

aprisionados

por estranhas panteras

um insight

um encontro

entre um receptivo

e um bravo

tudo isso imenso

que não cabe em nós

e que é preciso
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expor

simplesmente	tudo	o	que	existe

perfeito

um deus para empinar pipas na chuva

para conter

e mesmo assim

não é contido

acolá um rudimento de linguagem

aqui uma obra de arte

mais adiante um asco

chega mais perto

e é branco

esse abismo

que já foi negro

mais um passo

uma gruta de carne 

e fogem

feito gotas

estas esferas quânticas

de sangue real

em	exponencial	multiplicação

cântico negro

mais perto

uma equação
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uma orelha surda

desencantada

mais	próximo

uma entidade plácida

Saravá!

um conto absurdo

contorcendo-se

querendo ser só ilha

atrás de uma porta mágica

onde não cabe

sequer

esse tudo quase-perfeito

sorriso na boca de um cão

humano

substância humana

onde gritos nervosos ecoam

na mesma velha dança ancestral

arabescos nas paredes

dos bosques

sombras cintilantes

caminhando sobre os sons

ideias ordinárias

surfando sobre o tempo

rabiscos nas sobrancelhas
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e um fel na boca do ventre

o fígado

regenerando-se no penhasco

aguardando o homem

que saltou nas rochas

em busca de um segundo

que o reconecte aos seus desejos

e aos seus sonhos

que jazem presos

no interior de tartarugas gigantes 

 ~

Um Olhar Bom

"Não é que o mundo seja só ruim e triste.
É que as pequenas notícias não saem nos grandes jornais.

Quando	uma	pena	flutua	no	ar	por	oito	segundos	ou	a	menina	
abraça o seu grande amigo, nenhum jornalista escreve a respeito."  

Rita Apoena 

Alguns oportunistas inventaram esta conveniência de que notícias 
boas não dão ibope.
A bem da verdade, muitas coisas ruins foram inventadas para justi-
ficar	bons	mentirosos.
O oportunismo é isso, é muito mais fácil encontrar uma notícia ruim 
do que uma boa.
E para conseguir coisas boas é preciso também ter um olhar bom.

Por isso temos essa estranha impressão de que o mundo está um 
lixo.
É só ligar a televisão que o sangue jorra, as crianças são lançadas 
dos edifícios.
Está até difícil hoje crer no que está diante dos nossos olhos.
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Qual cegos tateamos os eventos com a nítida impressão de que 
eles são imagens fugazes.
 
Quando muita gente pensa junto uma mesma ideia, ela acontece. A 
ignorância é uma força.

	Ainda	bem	que	ainda	existem	os	escritores	para	nos	trazerem	a	
magia das folhas preenchidas
Dizem	por	ai	que	os	poetas	são	ladrões	de	fogo.
Conseguem resgatar das chamas as gotículas que provocarão as 
chuvas.
Tirar das tempestades o feitiço da vida.

Trazer algumas verdades
E uma delas é a de que juntos, nós somos muito mais do que a 
soma das partes.
Quem semeou a vaidade, o individualismo, o oportunismo, a tan-
gibilidade da matéria, o rigor, está por certo, muito distante de um 
olhar bom.

  ~

Amoresol
 
É preciso muita sabedoria
paciência
humildade
para admitir que uma das chaves
da	existência
seja algo tão simplório
como o amor
 
este sentimento titânico
cuja força
só pode ser comparável
a energia contida
no núcleo
do sol

 ~
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Vestidos para uma festa, mas sem o desejo
 
É preciso que estejamos nus, para que possamos saborear o fenômeno 
de um verdadeiro encontro, eu e tu, cúmplices de um crime perfeito, a 
existência.
Onde	possamos	ter	a	liberdade	de	nos	mostrarmos	e	nos	enxergarmos.
Compreendendo a distância entre a nudez estética, e a nudez ética.
Entre o eu, o tu e o isso.
Sair da fortaleza sem armaduras.
Sair	da	mansão	despido	da	veste	insignificante	da	vaidade.
Deixar	de	sermos	indesejados.
Sentir a grama crescendo sob os pés.
Molhar-se na chuva sem calafrios.
Ter esperanças e Sedes para o mundo.
Permitir-se a cumplicidade de um beijo.
O brilho e a potência de um encontro verdadeiro.
Onde não há mais cúmplices do que tu e eu.
Aiuda-me a colorir esse sorriso pálido nos que estão cegos para o encon-
tro.
Nos	que	estão	deficientes	para	o	amor.

~
o poder, as escolhas e a tempestade
 
o poder faz o homem defrontar-se com a sua fera
com a sua sombra
com os seus desejos mais primitivos
 
tudo isso que tem de ser contido e que precisa ser sublimado
em benefício de um fenômeno maior
e mais grave
 
o Ser Humano
A Comunidade
as	transformações	na	superfície	de	Gaia
nave que nos transporta universo adentro
com uma missão
 
fazer valer a pena

~
o ser humano será
o que nós propusermos
conscientemente
o que nós almejarmos 
autoconscientemente 
o que nós projetarmos
existentemente
para nós mesmos
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é verdade que a ação dos que estão no poder
e são formatados como assinalados

destrói 
corrompe

a seiva bruta dos vivos
e nos rouba as oportunidades 

de	existir
mas também é verdade que o ser humano

em potência
pode mover montanhas

e milhares de vezes
já as moveu 

as sombras nas paredes das cavernas
nunca estiveram tão nítidas
muitos	já	estão	notando	que	elas	não	existem
aguardam por algum chamado 
penso
que talvez não venha
o verdadeiro chamado está dentro de cada um de nós
talvez	o	aprendiz	da	existência	tenha	vindo	antes	do	tempo
ou não

 
é preciso iluminar esta noite

que dorme
embriagada	de	êxtase

sons
imagens

velocidade
tecnologia

dentro da escuridão dos crânios
  ~



107

Desfragmentação

colônias na superfície de Gaia

Organismos que iluminam
As fendas abissais dos oceanos
Planctídeos	que	compõe
A sopa atlântica da vida
Melodia	pacífica	das	correntes
Segue índica ao ártico-antártico
Fosforescências noturnas
Luzes ígneas
Titânicas
Que acendem-se em Gaia
Nas noites sem estrelas
E nas luas cheias
Fazem-na brilhar inda mais
Do meu observatório mental
Obedecendo	minhas	filogenéticas	ritmações
Seguindo	minhas	biopsicossociais	pulsações
Sinto-me interconectado
Auto-organizado
Subjazo-me holisticamente atravessado
Nas malhas fantásticas
Deste organismo azul
Viajando a uma velocidade seguramente inconstante
Dentro	das	escuridões	celestes
Em	busca	de	um	significáre
Iluminado pelo sol
Pelas estrelas
Pela lua
E pela vida
Que pulsa
Neste belíssimo microponto azul
Que gira ininterruptamente em órbita circular
Obedecendo as leis cósmicas do universo
illumináre

 ~



“Colônias na superfície de gaia”
Ícaro Tameirão

Técnica: Tempera vinílica sobre papel
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 A HISTÓRIA DO FUTURO

                                            OU O FUTURO DA HISTÓRIA

                                                            e quando olhou para trás

 tentando reelaborar o porquê daquela velocidade inútil

      com.. pré.. en.. deu

                                                           o conhecimento

                        havia ultrapassado 

 a sabedoria

 era imprescindível agora

                                           despir-se do medo

 ~
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IGNOREM TUDO

Por	isso	esse	sistema	é	tão	eficiente
Porque ele convida o sujeito do inconsciente para gozar
Sem limites
Justo esse sujeito que quer tudo
Esse carvão em brasa… esse vulcão
Que não tem fundo
Pois é a própria fundação
E o sistema proclama!!!
Inconscientizem-se
Transformem-se em energia pura
E movam as engrenagens da terra
Pois  a ignorância é uma das grandes forças
Humanas
Titânica
Ignorando você não se incomoda
Ignorando você não sofre das ideias
Embora sofra no corpo… no real do corpo
Ignorando você não se implica
Ignorando você não se move
Não se libera
Não se liberta
Não se despe
Não se mostra
Não	se	enxerga
Ignorando	você	existe	nas	sombras
Ignorando	você	fica	atrás	das	máscaras
Ignorando você goza
Mas não se enche
Não se sente
Ignorando
Pouco importa
Se quem está gozando
É você ou uma porta
Ignorando	pouco	significa	
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A	insignificância
Ignorando você desconhece a si mesmo

UNI-VEROS
UNI-VOROS
UNI-VERSOS

onde permanece agonizando
o engano
de que os corpos não se atraem
falos e favos de mel são
atraentes ao espírito e a sombra
a angústia quer morrer 
na maciez e quentura da carne
a semente quer germinar na

umidade da terra

um sorriso suave
quer ser a faísca da tempestade
dos desejos humanos
os corpos pedem abrigo
e pedem atrito
cada	célula	quer	explodir
em outra
quer dividir-se
quer	repartir-se	em	bilhões
assim é que o espírito da vida
vai corroendo a carne humana
como se o corpo fosse
uma	bomba	oxidante

que vai consumindo-se
até a completa consubstanciação
do	fim	que	é	a	morte
e nesse ínterim                entre  

o	início	e	o	fim
facho de luz
da	existência	única

capaz de tomar consciência

de si mesmo

ser aí

até a sua consumação
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possamos olhar as coisas
sem nos confundirmos com elas

se é que isso realmente é possível
se sim!

viver e sobretudo
implicar-se com a vida
acreditar que os corpos
tem muito mais o que dizer
do que essa docilidade
mais	do	que	meras	interpretações
cognitivas
das	impressões	vivenciadas
e traduzidas
com simples palavras

o homem é a coisa em si
alfa e ômega
capaz de simbolizar
a vida
e	as	implicações	que	a	vida
demanda
e ao tomarmos pé disso
sejamos o dínamo
que autorizou-se a nunca parar
até a última gota
de substância
e de tesão
e sejamos arautos
de um novo mundo
em que o homem
seja mais do que foi
até aqui
                   a vida é 

                                 simplesmente

                                                última gota

                                                            uni... versus
                                                primeira
                                 resta saber
                                                 o quanto somos 
                                                                             realmente
																																																											exploradores		do	avesso

                                                                         v
~
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Mostra-te como és - Para Michele

o entendimento é algo que vai sendo construído ao longo de um 
caminho

num determinado momento nada sabemos

e logo depois descobrimos que sabemos bem menos ainda

e que a vida é um desfraldar ininterrupto de fenômenos

esses fenômenos que o homem tenta aprisionar com simples pala-
vras

símbolos

                    signos

                                               sinais

que	só	existem	para	que	o	real

aconteça	(apareça)!!

nós	somos	filhos	das	sombras

arautos de um mundo obscuro de desejos

implorando aos outros…

"mostra-te como és, e sê como te mostras"

~
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TETRÁLOGOS DE CHUMBO E NUVENS  ou  brincadeira de continuar 
textos 

Ave	Alexander	Nassau

De tudo o que eu não vejo, o que mais me assusta são… as ideias. 
Elas	ficam	abotoadas	no	peito	dos	homens,	por	 trás	de	suas	máscaras	
de	pele	e	sangue,	e	por	trás	do	crânio	existe	uma	impressionante	massa	
cinzenta que funciona a base de energia eletroquímica.

E me ajoelho em brasas quando… sinto que sou capaz de mover mon-
tanhas, e por vezes me torno eu mesmo, um grande carvão em brasa, 
geralmente é nesta hora que sublimo.

Mas quando amanheci num casarão antigo num dia de abril,… sabia 
que	existia	algo	de	especial	para	eu	estar	ali,	talvez	fosse	o	grande	dia	a	
que o discípulo espera por anos. A iniciação.

Chove sobre o mar e os feios estão….	resmungando	as	suas	deficiên-
cias estéticas, porque em verdade ninguém é realmente feio. Feio é aquele 
que não consegue permitir que chova no oceano da vida.

É que o mar sempre me responde… eu sou a essência da vida, eu sou a 
água, água que preenche o teu corpo e a tua idéia, eu sou água, molécula 
que preenche as lacunas do teu corpo, eu sou tu.

Como posso dormir se sei que…?	Existe	um	fio	 tênue	de	estranheza	
que me separa da minha amada, eu sempre soube muito bem… nunca é 
possível	deixar	algo	pendente	quando	se	ama	muito	alguém.

E debaixo de meu travesseiro amarelo…	fiz	questão	de	guardar	o	diário	
onde	anoto	os	meus	sonhos	e	mistérios.	Eu	deixo	ali,	naquelas	páginas	as	
impressões	de	alguém	muito	distante	e	que	desde	que	eu	nasci	tenta	se	
comunicar comigo através de metáforas.

Porque… um dia eu parei e disse a mim mesmo, ou eu controlo a minha 
vida, ou eu morro tentando, vivendo e criando.

Procurava escrever tudo que lhe vinha à cabeça, para preencher os mui-
tos espaços que ainda estavam vazios, com os seus sonhos. Procurava 
encher-se e seguir como o rio, que anseia desembocar no amar e pensava 
um dia ser imenso como o mar.

E foi assim que um dia
Numa onda de mar me lancei
E nadei com todas as minhas forças
Procurando me unir com a profundidade do oceano

Voltei a ser água
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E percebi um pouco a essência da vida
E me tornei mais uma gota
No oceano da vida

Água

Me	senti	um	peixe
Nadando no ininterrupto
De minha essência

Aquarius

Água que fura a terra
Que corrói a pedra bruta
Que sucumbe ao sol
Que se transforma em luz
E que evapora

~

Existir

viver
e	implicar-se	com	a	existência	e	com	a	vida
implicação não é alguma coisa que a gente aprende
a implicação é uma ação sobre o mundo
uma ação auto-consciente
é isso que separa o ser da coisa
é isso que separa o organismo vivo
o organismo vivo e inteligente
da mera programação
é isso que faz o homem ultrapassar a idéia sobre as coisas
e vivenciar a coisa em si
e	implicar-se	com	o	todo	que	existe
com a totalidade
assumindo uma consciência cósmica

~



“O ser e o nada”
Hilquias Scardua

Técnica: Tempera vinílica sobre papel
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O Ser e o Nada

As pessoas tem essas "coisas"

Hoje e sempre

Esse olhar sem brilho

Esse riso sem sabor

Esse verbo vazio

Salvo por alguns mestres que nos apontaram a luz

E querem ser objetivos

ânsias dissimuladas

vontade sem potência

ausência de caráter e sentido

compromisso

implicação

Como se tudo fosse oco

Como se o sistema fosse vazio

E esse vazio fosse um buraco

Faminto como um ralo de privada

Uma fossa

E essa fossa tivesse uma fome

Uma fome

Potente

Uma fome potente de ausência

De vazio

De nada

De Não Ser Nada
~
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O Caminho

Oferto-vos o meu canto
Para que quando dele
Prescindires
Sirva-o
Alimente-o
Ilumine-o
E no futuro
Quando em pós meu canto
Muitos encantos
Advier
E eu vier a sucumbir
A questionar mesmo
O que é meu 
O que há dentro
E o que nele há de revelador
Que eu o recupere em vós
Em vossos só risos
Em vossos encantos
Em vossas ânsias
Dentro dos desejos dos vossos desejos
E eu saiba
Qual predestinado
Qual alquimista
Recuperar as pétalas nascidas do vosso crisol
E ao consubstanciar-me com elas
Transcenda
Ressinta
O Tao

 ~
Essa energia

tu e eu?
francamente não importa
interessa saber o que é que nos move
a chave do grande mistério bufo
para que nos desconstruamos
e nos reconstruamos em uma outra ordem
antes mesmo
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que essa energia que move o universo
e	bate	nos	íngremes	corações	dos	buracos	negros
sugue	por	fim
essa idéia de humano
que	existe	insegura	dentro	de	cada	um	de	nós
e a reconstrua 
em um outro universo
sem qualquer interesse
pela resposta
pobre ou criativa
que até este momento
passados	40	mil	anos
desde os primeiros rudimentos de linguagem
pudemos acender e iluminar
dentro da escuridão 
destes nossos crânios

~
As mulheres

Ah!! as mulheres
São	esses	seres	extraordinários
que embalam os nossos sonhos
com sua cantiga de ninar
voz macia e adocicada
e nos abrigam
com a quentura de seus corpos

Nós homens
somos estes servos
neste constante perigo
da	existência	

~
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O Analfabeto Político

não	deixes	que	privatizem	a	tua	honra	

meu rapaz

moça spelta que me olha de soslaio

por favor!!

resista!!

não	deixemos	que	terceirizem	o	nosso	caráter

talvez ele seja a última coisa que nos reste

na hora derradeira

que nada

que absurdamente 

nada

absolutamente nada

impeça-nos

dizer

valeu!!

 
  V!A!L!E  A  P!E!N!A
               
   valeu

 ps.: V!A!L!E   A   P!E!N!A    !T!  !U!  !D!  !O!

~
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CEGO, SURDO E MUDO

é quem não vê
que	existe	uma	sinfonia
vermelha
em sintonia com o universo
correndo dentro de nossos corpos
no subterrâneo

                        de nossos ossos

e um maestro habilidoso
mantendo o ritmo
o	fluxo
constante

tunc…
              tunc…
                           tunc…
cavalgada das valquírias
sempre em frente

                       hasta la vista
                             
																																							até	o	grand	finale
o aplauso último
daquela que tem um pacto conosco
efêmeros

             ephêmerus

consubstanciando-se com o cosmos

contraindo-se	e	expandindo-se

                   "e"

                  meio

                 o ser humano
   "é algo que tem força"

~



“O cego”
Edileuza Scardua

Técnica: Tempera vinílica sobre papel
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NUVENS DE GIRASSÓIS…

Reverberar !
E tornar-se fonte imorredoura
Mais uma sinapse dentro do organismo universal
Que tem Sede !!
E por isso
Importa muito que paremos para ouvir
O que cada importantíssimo grão
Neste caldeirão transbordante de vida e morte
Tem a conceber
Com a voz sibilante de quem sorri mel
Embebida nas notas românticas de uma harpa cósmica
Nós somos uma nota na canção do criador
Desejos outros fermentados no inconsciente
E quando vibramos
A nossa música acontece
Pois cada ser… que é ser
Possui guardado dentro de si
Pérolas… jóias raras… fragmentos de preces
Ânsias interrompidas
Pétalas	de	flores	adocicadas
E precisamos sempre
Urgentemente… vitalmente… espontaneamente… freneticamente
Compreendê-las !!!!
Acontecê-las !!!
Pois cada nota… cada timbre… cada melodia concebida
Cada desejo realizado… cada sonho acontecido
É uma peça chave
Para o entendimento… o abarcamento… o entrelaçamento
De todas as ânsias
Do todo
Que somos nós
Completamente nus
Nuvens… de girassóis

~
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O CEGO

eu suspeito da passividade
daquele que não se implica
mesmo quando estimulado
e	por	conseqüência	não	enxerga
as injustiças
as	dissimulações
as	dificuldades
e	por	não	enxergá-las
acaba por entender convenientemente
oportunamente covardemente
que o mundo
e as regras do jogo
não são perfeitas
nem estão postas                                                                                                          
“o pior cego é aquele que não tem vontade de ver”

~

Eu peço licença aos convivas – para Gabriel

Para saldar esse anjo que tornou-se carne
Anjo Gabriel
Fruto do desejo e do amor
Destes meus queridos e especialíssimos amigos
Marcelo e Joana
Quero agradecer uma vez mais e outras tantas...  a Vida!!
Por ter sido tão generosa em saúde, esperteza e luminosidade 
para este lindo infante.

Outro dia estivemos aqui comemorando a fertilização da vida
Ontem o nascimento da vida
Hoje, passado um ano, voltamos a este espaço de fraternidade
Para comemorarmos esta primeira passagem simbólica por um dos 
muitos ciclos que a vida nos brinda

Aos que tiveram e tem a oportunidade de conviver com essa criatu-
razinha especialíssima
Parabéns!! Aos que futuramente o encontrarão, sem bem-vindos
Com certeza não faltará espanto, riso, satisfação, alegria, ternura
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Aos que acompanharam o engatinhar, os sorrisos, as traquinagens, 
os passos, os espantos, as descobertas, as travessuras, aos que 
acompanham a cada dia o movimento deste girassol
Obrigado Gabriel
Principalmente por este teu olhar altivo
Com certeza precisaremos de homens com a altivez das águias
Para	enxergarmos	além	da	linha	do	nosso	tempo
Para avançarmos na construção que nunca termina de um mundo 
sempre novo a cada gloriosa manhã

Sejas bem-vindo mais uma vez a espaçonave Gaia
Este ninho de vida azul, grão simplicíssimo e errante na imensidão 
do cosmos
Sejas bem-vindo a este constructo nunca acabado a que alcunha-
mos: humanidade

Passou-se	um	ano	desde	que	os	teus	pés	tocaram	o	oxigênio	des-
sa terra
Rogo que a tua caminhada seja tão bela quanto os teus sorrisos
Rogo	que	as	tuas	escolhas	sejam	tão	sinceras	e	extensas	quanto	a	
imensidão do teu olhar
E que possamos juntos brincar, brincar muito...
De festejarmos por muitas e muitas décadas, a tua saúde!!!

~
Prefácio

Um livro que tivesse patas
E saísse a correr pelos campos Elíseos
E tivesse tetas gigantes e várias
E a certa hora parasse e deitasse
Esparramado por sobre a relva
Sentindo-a crescer segundo a segundo
A espera destes inequívocos seres
De “tele encéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor”
Características na grande maioria das vezes inúteis
Cujo alimento da idéia
Raramente gera
Uma nova condição

~
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A QUEM INTERESSAR POSSA…

Não importa a poesia
Ou os obstáculos que nos impuseram
Para impedir o passo urgente da civilização
O que importa é que estamos vivos

Vivos de átomos
Vivos de células e moléculas
De poeira de estrelas
Respeitar essa condição
É nunca resistir ao futuro
Como fazem estes débeis
Que	se	opõem	diligentemente
Ao prosseguimento da vida

Não importa se te fecham as portas
A vida é simplesmente um milagre
É onde milhares de portas se abrem
E dissolvem-se em comunhão

É	germe	infinito	gritando	pela	vida
Pela transformação Cósmica

Não importa!!
O cego do olho
O que permite o ócio e a lascívia
O cancro do ignorante
O riso insosso do mais vil
Vil	!!	“no	sentido	mais	baixo	da	vileza”

Todos eles são brutos
Foram esculpidos pela cultura do medo
Arruinados pela demência do egoísmo

Encheram-se de podres poderes
Mas não importa
A	vida	é	chama	infinita
Que nasce na escuridão
De uma gota

É o primeiro raio da manhã triunfal
Roçando a púbis do dia em esplendor

Não importa
Se esses animais mataram Deus
Arrombaram a porta
E se trancaram num inferno
Pior do que o de Dante

... PARA SER
INTERPRETADO

COM SOM & FÚRIA
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Ou se cuspiram na face do Cristo
A grande luz é muito mais do que um corpo de sangue
O verdadeiro ser demasiadamente humano
É uma idéia simplesmente maravilhosa
Que nunca sucumbe
E talvez tenha sido Ele
Penso que só pode ter sido
Só uma luz tão lúcida e limpa conseguiria ser tão forte
O	motivo	da	primeira	e	única	explosão
Não me importam os lassos
Os	baixos	que	se	contorcem
Ao beberem a urina de satã
Importa-me a vida
Rugindo a cada segundo
Em cada célula viva da criação
Quantas mil mortes
Serão necessárias
Para	que	enfim	se	aceite
Que o Cristo veio falar aos mais necessitados
Aos que consomem a vida com urgência
Dizer das coisas simples
Do milagre da vida
Do amor
Da união
Da verdade
Do respeito
Da água
Do	grito	infinito…
E que temos de nos permitir sempre
Aprender a engatinhar juntos.

 ~
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Eu paro
Desço
Olho pros lados
Finjo que estou louco
Esmoreço
E caio mudo no chão

Depois levanto devagar
Finjo que não é comigo
Olho no fundo do olho
Da	vendedora	de	flores
Que me goza
Sinto um frio
Quando alguém me reconhece

Acho que tenho o meu lugar
Mas isso é tão relativo

As vezes chuto o ar
E arremesso pétalas
A famintos

Noutros sou ocaso
Um constante ir e vir
De fragmentos
Sou irmão das sementes
Que fecundam
A terra

 ~



“Homo-Vampyr-Sapiens”
Márcio Vaccari

Técnica: Acrílico em canson
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A minha vida

É uma substância
Que eu consumo
Diariamente eu me fragmento
Eu sofro
Eu me sugo
Procuro dentro de mim
Os possíveis passos
Meus versos!!!
Meus ver sós!!
Meus universos
São o que me jorram

Eu não paro
Eu sorvo
A minha magia
Eu evoco
Anseios ancestrais
Eu me misturo
Com os passos
De possíveis irmãos
Que também
Não se bastam
Assim como eu
Não me basto

Eu sou uma torrente de desejos
Que não tem freios
Não tem diques
Ignora limites

Se eu começasse a escrever agora
Quem me pararia?
Quem me amputaria?
Quem? Em sã consciência me diria
É a hora de parar!?
Quem me despiria de mim mesmo
Para que eu notasse
Que estou nu?

“A minha vida 
 É uma onda de mar
 Que se alevantou”

Sou da mesma substância
Do universo
Sou dos mesmos átomos
Que tu
Que me olhas sempre
De antolhos
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Por que temes
Em encarar os meus olhos?

Por que não ousas abusar
Da minha visão?

Eu sou o teu olho
Eu sou dos teus
Sou daqueles que vieram
Para ampliar a tua visão
Sou o teu irmão de mistérios
Pois sou o que ousa
Deixar	fluir	as	palavras

Eu sou tu
Ousando um outro olho
Ah! Ah! Arre!!
Eu sou o que se permite ir
Enquanto tu
Ficas e te sufocas

Eu sou o mesmo
Que em outras eras
Olhavas embaçado
Eu sou um passo no tempo
De uma história em que tu e eu
Queremos de alguma forma entender

Eu sou tu
De um outro prisma
De uma outra percepção
De um outro platô

Eu sou o que te namora
Enquanto tu
Te despes

Eu sou o teu olho
Enquanto tu
Te despes

Eu sou o que te encantas
Enquanto tu
Te desencantas

Eu	sou	o	que	te	deflora
Enquanto tu te fechas

Sou o que te abre
Enquanto adormeces
Eu sou o que vai construir a prece
Que queres desesperadamente rezar
E quando rezas
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Eu sou o que a abençoou
Eu sou o que te permite
Sou a tua voz
Quando gritas
Eu sou o teu santo
Quando te viras de lado
E dormes
Com um sorriso

Eu sou isso
Tu
Tu és aquele que me espreita
Tu és o corpo nu
O que me olhas

E	quando	eu	enfim
Estou nu
Tu te apagas
E eu te dou a luz

E enquanto tu te trocas no escuro
Eu	fico	mudo
E tu permaneces
No escuro

Eu me curvo
Pra te olhar
E tu és este sopro que engoles
Enquanto eu absorvo o teu líquido

Tu és aquele que para
Eu
Sou aquele que persiste

Tu és aquele que permaneces incólume
Eu
Sou daqueles que vivem
Alegremente aos pedaços
Tu vives
Eu simplesmente respiro
No interior das
Gotas.

 ~
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Poeira e brincadeira

Comecei a fazer poemas
De brincadeira
E de tanta brincadeira
Brinquei todas e tantas
Que elas simplesmente se esgotaram
Resultado
Tive de criar novas
E me apeguei deveras a uma delas
Aquela brincadeira de escrever
Pelas paredes
Nas folhas brancas
Na areia da praia
Nos cadernos de escola
Em minhas agendas

Hoje!
Depois de tanto brincar
De tanta corrida e poeira
De tanto escrever com triângulo na terra
Com agulha de tricô
Aprisionando minhas ideias nesse jogo
Cismei	de	ficar	sério
Como se algo me importunasse
E de tanta gravidade
Acabei mesmo
Por querer aprisionar 
Todas as brincadeiras criadas
Peguei-as todas
Mesmo as guardadas há anos
E como se fosse pique-esconde
Encontrei-as todas
Em seus lugares
Onde	eu	as	havia	deixado
Escondidas
Joguei-as
Todas dentro de um livro

Agora que as aprisionei
Quero voltar a brincar novamente
Criar novas, sentir-me livre, me alegrar.
Com as minhas novas brincadeiras.

~
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Tudo é tão relativo hoje em dia – Ao Poeta Marconi

Acho	que	o	Mestre	Albert	abriu	a	caixa	de	Pandora

Um cachorro de rua se transforma em artista de TV
As prostitutas escrevem livros e querem transformar suas vaginas em divãs
Aliás,	acho	que	a	prostituição	será	o	nosso	próximo	sistema	econômico
Políticos inescrupulosos viram heróis
Os criminosos viram celebridades
São chamados de honoráveis bandidos
As crianças viraram alvos de estupro
Os criminosos viram débeis mentais na frente dos juízes
Os juízes por sua vez estão vendendo as sentenças
Os homens de bem continuam a virar pó
O vovô da playboy é um modelo de vida
Um facínora assassino é reeleito pela enésima vez... senador da república
Pelo mesmo povo que pela enésima vez ele vai usurpar
Um fascista vira presidente da maior nação do mundo
Enquanto	os	fundamentalistas	aprendem	a	pilotar	aviões

Líderes religiosos convocam crianças a se transformarem em crianças-bomba
As crianças-bomba viram heróis por matarem dezenas, centenas, milhares
Tudo isso porque elas, as crianças,
Sonham desde a infância em gozar com mil virgens no paraíso
Pelo amor de deus, tragam as prostitutas
Os fundamentalistas querem ser indenizados pela usurpação dos prazeres que 
lhes foram imputados pelos cães capitalistas que dominam o mundo
E	cuja	nação	mor	é	os	Estados	Unidos	da	América	mor	que	quer	trazer	a	Pax	
pelo mundo, à custa, infelizmente, de muitas e muitas e muitas e muitas guerras

O meu amigo Marconi, poeta das nebulosidades incomensuráveis, acha que já 
não é mais tempo de virgens.
Eu	acho	que	nós	já	nascemos	deflorados,	por	essa	ignorância	que	se	dissemina	
a passos largos, num mundo que se acostumou demais a maldade, a vilania e 
ao engodo

Os	cientistas	sociais,	historiadores,	filósofos	e	as	putas	que	também	querem	
ser	filosofas,	questionaram,	se	em	algum	momento	histórico	a	civilização	foi	um	
lugar de harmonia?
Mas eu continuo achando que no ritmo que estamos
O nosso destino é tão certo quanto daquele homem de bem
Que ninguém deve ter percebido na 11º linha
Porque talvez ele tenha sido o único que não foi violado, ou invertido
Todos nós continuaremos a virar pó, sim
Resta saber se mais cedo ou mais tarde, e se todos juntos, no caldeirão de 
algum neo-fascista, o que seria injusto.
Dante dividiu o inferno em sete partes. 
Meu respeito as putas que querem apenas sobreviver entre os cães.
E	uma	banana	aos	filhos-das-putas-tristes.

~



“Sinfonia Vermelha”
Márcio Vaccari

Técnica: Acrílico em canson
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Ao Mestre em Pessoa

Um mecanismo que me afasta
Da vida dos malogrados
É o de sempre acreditar na essência da vida
E no seu milagre diário e singular

Hei	de	me	aproximar	mais	do	Mestre	Pessoa
E do seu desassossego 
Diante	da	sua	competência	extraordinária
Para	enxergar	as	vicissitudes	da	vida
Não	menos	do	que	o	máximo	dos	homens
Não menos do que um vulcão em erupção
Não menos do que um dos nossos maiores heróis
Perdoem-me quem nunca ouviu falar do Pessoa na pessoa
Mas isso é imperdoável

É mes ami 
Ele também gemia
Entediado	da	existência
Não menos do que um iluminado
Para iluminar-me o caminho
Encher-me de querências

Este homem sofreu muito e deveras
Junto aos melhores
E todos eles sofreram
Mais do que todos os objetos que estão por ai
Emitindo os seus risos sonâmbulos
Aos quais, não sei o porquê
Dou tanta importância

Perdoa-me Cristo
Se te empalideço de revolta
Assim tão descaradamente
Se te desmoralizo
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Perante as minhas fraquezas
Tu que tão plenamente
Conquistas-te os teus objetivos
E	executas-te	o	maior	de	todos	os	trabalhos
Que nem mesmo Hércules ousaria tentar
Não menos do que a fundação
O constructo que se chama raça humana
Que de humanidade está pra lá de pobre, desvirtuada
Mas pudera, estamos as portas do século XXI
2000 mil anos é uma vitória imensa, hoje...
Usa-se uma etiqueta pregada no couro 
Os dizeres em relevo lembram as palavras raça humana
Eu, por minha vez, sempre evitei os laboratórios
Em que se pregam estas etiquetas nas pessoas/animais
Isso é desumano

Mas não te preocupes com isso
Dorme Jesus, sob a tua cruz
Deixa	estes	homens	te	ressuscitarem
Na hora em que eles realmente acharem
Que precisam de ti
Esquece isso
Tu também enfrentastes
Estes mesmos demônios
E como tu... hei de vencê-los
Hei também de ridicularizá-los
Hei de sobrepujá-los
Encostá-los a parede
E lamber-lhes as feridas amargas
Privando-lhes do ópio
Que turva-lhes a visão oblíqua
Enquanto	eu	enxergo	a	Deus
E	por	vezes	não	enxergo
Mas ainda muito tempo tenho
Para provar da tua certeza
Da tua verdade
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Da tua clareza... Jesus!!!!!

Mas é que tu fostes grande demais
Menino danado
Abocanhastes	demais	a	existência
Que sinto muito medo
Deste meu apequenamento compulsivo
Estes meus singelos sentimentos
As vezes gostaria de não ter-vos conhecido um pouco
E me lançado cegamente
Nesta lama humana
Sem desejos nem sedes... quase incipiente
Não fossem meu pai e minha mãe
Eu teria nascido cego, surdo e mudo
Mas vim com estas minhas virtudes mal formatadas
Que de tão pequenas e desajeitadas
Engalfinham-se	e	amarram-se
Esta inteligência tão miúda
Esta obstinação tão sem coragem

Coragem homem!!! Reaja!!!!
Não te açoites demais
Sangra menos
Ou sangra mais
Ou sangra tudo que é possível
Quem poderá dizer-vos o caminho
Se o teu caminho é só teu!!! 
O teu caminho!!!

Escarna!!!! Espreguiça-te!!!!!
Rompe as correntes da tua fala
Do teu grito
E renova-te da fonte de Deus
Da vida, das pequenas alegrias
Das pequenas verdades
Supera-te a cada passo e vai
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Ousastes	enxergar
Agora assumas o que vês
Ergue os olhos homem
Não passaste ainda pelo portal
Último	da	existência
Assumas que te atrevestes pouco
Por que se não...
Já te atrevestes até demais
Concerta a tua coluna vertebral
E anda !!!!!!!!!!!!
Cabeça erguida
Por entre cadáveres
E traz-nos a luz
Dos iluminados

Não vês???
É dentro de ti
Que	existem	as	verdades	a	serem	ditas
És tu o verdadeiro barqueiro
É tua a barcaça... e a carcaça também é tua
És tu o construtor da ponte
Que te separa do teu ocaso
És tu que tens que andar sobre ela
Assegura-te pois
De que construas uma boa ponte
Tu és a única lanterna acesa
No	teu	caminho	de	existência
Assegura-te de que observastes bem
Os grandes Mestres
De que possuías um bom ouvido
Para sentir-lhes os chamados
Inscritos	nas	entrelinhas	da	existência
Eles apenas te mostraram o caminho
Segui-lo é contigo
Ninguém te obrigou a nada!!!!
Ninguém te obrigou a abrir os olhos
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E ninguém te julgou incapaz
Isso é contigo
Isso é com Deus!!!
É com a tua verdade!!!!!
E nada mais....
E o Pessoa diria 
...	é	com	o	significado	que	dás	a	palavra	infinito

Mas infelizmente o teu caminho
Questiona os homens
E se vives entre eles
Ou és melhor
Ou tens de superá-los
E se o teu momento histórico é atroz
Isso é contigo
Cada um vive o momento que merece
Tens de superá-lo
E se tens de usurpar o trono de reis???
E daí!!!!
Isso é contigo... faça
Senão, se não és capaz
Sejas servo
Assumas que vivestes para servir
Para simplesmente passares
Sem qualquer mérito que valha
Não	há	perdão	para	os	que	enxergam!!!!
Nem para os pedem abrigo ao ócio
Na há cegueira para os que aprenderam
E acostumaram-se a visão
Pois infelizmente
Quando se vê o real
Ou	se	predispõe	a	ver	o	real
Ou criar um tipo de realidade
Não há motivos para cegar-se
Isso é uma verdade
E das verdades não se foge
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Chegaste a uma encruzilhada
Prosseguir ou parar??
Tens uma saída se quiseres
Iesênin e Maiakovski foram por ela
Mas	eles	eram	fortes	o	suficiente
Para tomarem a decisão fatal
Foram por ela
E tu ????
Isso é contigo
Queres assumir a tua impotência para o mundo
Ou preferes
Prosseguir....
Prossiga !! Em frente!! Vamos !!! Arre!! Some daqui!!!
Ou negar a maior verdade de todas
A vida meu amigo!!!
É ela quem te inquire agora
A mestra das verdades te chama
Para	gozares	o	néctar	da	existência
Do milagre único, do momento útero
Tens 31 anos
Assumas que vivestes o bastante... já chega!!!
E vivestes mais do que muitos melhores do que tu
E ai ??
Trouxeste	a	chave	???
Tens alguma pretensão de te tornares artesão
E construíres uma nova vida com a tua intuição e razão

Como diria o teu Mestre
Pessoa em Pessoa
Isso é contigo
Isso é com Deus!!!!
E	com	o	significado	que	dás
A	palavra	infinito
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Isso é contigo

Isso é com Deus!!!

É	com	o	significado	que	dás	

Ao	constructo	existência

A verdadeira vida

Viva e real.
~

... de tudo o que eu vejo

do meu jeito singular de ver

o que mais me apavora

num mundo repleto de luz e vida

é a maldade que ruge nas profundezas

das almas dos que se acovardam

e gritam suas certezas

do fundo de suas gargantas metálicas:

-- eu não tive escolhas!

--	fizeram	do	meu	projeto	de	ser:

o algoz

o vampiro

o carrasco

o rouba-vidas
 

o rouba esperança

o rouba candura

o rouba-voz
.
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