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Voe nas asas da libélula!

 Sim, a grande capacidade humana:
A abstração!

A capacidade de criar aquilo que não há.
A capacidade de ser aquilo que não vê.

A liberdade daquilo que não existe.
O Dom da criação.

Sim, vamos nas asas da libélula!

A libélula voa...
Espalhando então para a humanidade

O único legado humano
Aquele que a nós sobrevive

Como idéia, nossa consciência.
A libélula voa...

E nos liberta para a Eternidade.
A libélula voa...

E nos torna humanos!

Sugerir, sugerir um vôo
E forjar com a alma muito,
Muito mais que o concreto.

Forjar com a alma
Aquilo que o tempo não 

deteriora

Ilustração: Dom Quixote e Sancho Pança.  Autor : Picasso.
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Uma chance de Voar(Manifesto aos ruminantes)

Ruminar, segundo o dicionário: 
1. Remastigar ou remoer os alimentos que voltam do estômago

Porque esse texto é um Manifesto aos ruminantes? É claro que se trata de uma analogia. Já repararam que num grupo 
de e-mail se você proíbe o forward (mensagem repassada) metade (ou talvez mais) do que transita no grupo fica proibido? É isso 
que  chamo de ruminar  informação:  um forward significa  simplesmente  remastigar  uma informação que já  vem mastigada, 
ruminar informação; sim, você engole e depois ela volta para sua boca, toda gosmenta, feito um bolinho, feito vômito em outro e-
mail. É nojento, não é? Que ótimo seria se você tivesse o mesmo nojo quando te dizem o óbvio.

Pessoas, olhem só: nós passamos 15 anos no mínimo na escola fazendo o que? Simplesmente aprendendo a escrever. 
Talvez a escola não tenha criado em nós o habito de pensar, e por mais idiota, estúpido e imbecil que a escola nos torne, ainda  
nos sobra sempre um pouquinho de conhecimento. Nós sabemos escrever sim, pelo menos o suficiente para nos expressar. E 
escrever tem uma imensa importância. Quando você escreve, você é obrigado a perceber que seu argumento não é bom suficiente 
para convencer alguém. Ao contrário da conversa, onde, de uma frase para outra, você entra em contradição, na escrita você 
percebe essas contradições e reescreve, eliminando-as. Então, escrever ensina a pensar. Se você tentar escrever e não conseguir, 
sentindo-se completamente vazio, estude sobre o que você quer escrever e se pergunte o que os outros pensam disso. Vá dar uma 
volta, medite, atormente-se; tudo isso ensina a pensar. Se você tem uma banda, escreva suas próprias letras e sinta orgulho,  
acredite que elas são boas, acredite que você é bom.

Tantas coisas nos empurram como boas, e nós realmente engolimos, achando que é. Na televisão, todos super-homens 
são dotados de um dom sobrenatural. Fazem-nos acreditar que somos todos fracassados, como diz uma música do Pearl Jam: 
fazem-nos acreditar "que nada disso é  para nós".  Nunca podemos escrever  sobre política ou economia porque os analistas 
políticos e  econômicos  nunca estão  errados.  Nunca  escreveremos sobre moda porque  a  gente  é  caipira  que não entende a 
modernidade. Nós somos tratados sempre como massa, como gado. Tratam a gente como se nossa opinião não fosse alguma 
coisa, e nós aqui de baixo olhamos esses homens que nunca estão errados. 

É como diz uma música do Dead Kennedys: "seus sorrisos que nunca falham". Esses homens nos mostram onde é 
nosso lugar, nas fábricas e nas lojas, porque nós não temos o tal dom sobrenatural. Eles acabam com nossa auto-estima e com 
nossos esforços, negando-nos e dizendo “vocês não são bons o suficiente”. E quem é bom suficiente? Nossos políticos são uma 
lástima, e a culpa é do povo que é mal comportado? E os senhores doutorados em Economia, que há anos tentam tirar o país do 
buraco? E que mal tem se eu gosto de usar roupa caipira? Tudo isso nós ruminamos, aceitamos as desculpas, aceitamos que o 
país vai quebrar se for eleito um governo de esquerda. Eles mastigam, colocam na nossa boca e a gente rumina. E o máximo que 
nós fazemos é repetir algumas velhas críticas - repetir, ruminar - que nossos políticos não prestam, mas eles continuam no poder; 
que a situação esta ruim, mas vamos pagar pra ver. Então, a gente rumina e se satisfaz, achando que fez o melhor que pode. Mas 
o melhor que nós podemos fazer é MUITO mais que isso.

E a minha opinião? Eu quase nunca concordo com 100% do que está escrito, e creio que você também não. Portanto, a 
gente precisa discutir para sair do nosso mundinho de Oz.

ACORDEM!! Isso é para nós, sim. Nós sabemos escrever, nós podemos aprender mais. E cadê a opinião de vocês? 
Para opinar de verdade, é preciso refletir a respeito. Este é o segundo sentido de ruminar: 

Ruminar, segundo o dicionário: 
2. Refletir muito.

E não é apenas refletir, pois a reflexão morre com o ser humano, mas a consciência dele não morre. O problema é que 
atacam sua auto-estima, dizendo que você é pequeno demais... Sou pequeno mesmo e quando eu escrevo me sinto como uma 
formiga da roça, carregando uma folha bem mais pesada do que eu. Acho as formigas corajosas: elas são pequenas e sobrevivem 
nesse mundo. Um bom exemplo para ser seguido.

E também não é apenas escrever: leia; leia o que seu vizinho escreve, e se você gosta vai lá e diz "muito bom o que 
você escreveu". Vamos valorizar as pessoas que estão aqui em baixo, as pessoas que estão entre nós; vamos celebrar nosso 
talento, o que nós somos. Nós somos a SOCIEDADE, nós somos a CULTURA.

Onde estão os textos escritos por meus amigos, assinados com seus nomes? Vá em frente, escreva um poema, um 
conto, um texto irado xingando todo mundo, um textinho dizendo como você se sentiu hoje, caso você tenha ficado muito f... 
com alguma coisa. Ninguém vai te reprimir por fazer isso, e se reprimir, basta pedir desculpas e não mandar mais a esta pessoa. 
Existem pessoas que gostam do que você escreve e outras não, isso é normal, há diferentes gostos. Mas quem sabe você não se 
descobre um incrível escritor, além de um ótimo vendedor de sapatos? E por aí vamos. Nós temos talento, apesar de nos jogarem 
na senzala. Cada um de nós tem uma opinião, mas a gente descarta para ficar babando ovo para o que o “PHD de não sei o que” 
disse. E não é só na TV não: na sua rua também tem sempre o cara que é f...; e você? Vai e questiona o cara. Vamos ver se ele é 
bom mesmo.

Vamos parar de usar o verbo ruminar, como as vacas fazem, e vamos começar a usa-lo como os seres humanos devem 
fazer.  Quando a gente  morre,  nossa consciência  é  tudo que fica.  Nossos corpos são  comida de  verme,  como toda matéria 
orgânica.

Eu assino:
Meu nome é Ednei Alves dos Santos. Sou de carne e osso, muito pequenino no mundo, e até de formiga eu tenho cor  

(sou negro). 
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Lembro de ti 

Lugar esse
Que lembro de ti
As tardes caem quando lembro de ti
Tudo foi tão precioso
Mas não conversamos a respeito
No caminho, lembrei de ti
Das tuas flores, do teu perfume
O vento me cobria de ternura
Teu passo junto ao meu, teu rosto
Junto ao meu
Mas não conversamos a respeito
Nos olhares, lembrei de ti
E tudo ficou pálido, o sol
Me aqueceu, e lembrei de ti
Aquelas coisas que você me contava, baixinho
Aquelas tardes de verão alucinadas, teu olhar
Aquelas flores azuis que eu te dei, no jardim
Mas tudo está lá
Lugar esse
Que lembro de ti
O violino soa ao meu ouvido, quando 
Ouço você me chamar...
Não, não me deixe aqui, eu quero ir com você
Quero fazer amor com você
Por favor não me deixe aqui
Seu olhos, sua voz, sussurrando numa noite escura
Suas mãos que percorriam meu coração
Tento me desviar, mas você não deixa
À tarde, lembrei de ti
E teus versos são muito para mim
Que doce é te ouvir falar
Acordado esta noite, lembrei de ti
Vem sossegar meu instinto, 
Vem sonhar aqui juntinho
Vem chorar comigo, vai
Eu não quero fechar os olhos
Não quero perder um só momento com você
Não sou forte, e não escondo isso
Você sabe, hoje lembrei de ti
E a cada beijo, um sonho
E a cada dia, um dia mais
Eu sempre serei teu, e sempre serei
Lugar esse
Que choro por ti.

Robson Monteiro da Silva

Plástico

Ele brinca com uma bola de plástico
Ela brinca com uma boneca de porcelana
E ambos querem crescer
Ter dinheiro e comprar coisas,

Ele cresce e brinca de G.I. JOE
Ela cresce e brinca de panelinha,
E querem crescer
Virar gente grande
Pra dinheiro ter
E outras coisas comprar,

Ele cresce e compra uma bicicleta enferrujada,
Ela cresce e compra uma saia de borracha,
E ambos querem trabalhar,
Dinheiro querem ter,

Ele cresce e compra um terno de micro-fibra
Ela cresce e compra uma jaqueta de couro,
E ambos querem ganhar,
Ambos desejam ter,
Coisas inúteis,
Plástico, ferro, couro
Gritos e berros para ganhar ouro
Coisas inúteis
Querem se tornar
Ricos desejam ficar
Coisas inúteis querem ter
Ou será ser?
Bonequinhos de plástico somos nós
Numa vida perfeita
Por que então vivemos sós?
Bonequinhos somos
E assim ganhamos ouro
Mas só se quebrarmos a cabeça um do outro
Mas nisso problema não há
Com Super-Bonder a tua cabeça iremos colar.

Fábio “PXE” Rodrigues dos Santos
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O choro do abandono.

Não, não há lágrimas.
Não há melancolia.
Eu vi um homem indestrutível.
Um fruto da própria ruína.
Importante é ser de alguma maneira.
Mas, não, não há lágrimas.
Ele é o resultado amorfo.
Desse treinamento de desapego.
No processo de metamorfose. 
Ele não precisa de ninguém.
Pois nunca a alguém teve.
E na batalha ele é uno dentro de todo exército.
Porque também é uno seu interesse. 
E, digo de novo, não há lágrimas.
Corpo humano alma nem tanto.
Ama como fera, luta como fera.
Desdo bom filho até o bom amante.
Neste cativeiro paranóico.
E tenho dito: nesse rosto não verá cair lágrima.
Nem uma só lágrima, nem aquela abestada.
Os fracos são para serem devorados.
O único lamento dessa besta.
É pela humanidade ter sido abandonado.
Eis porque não há lágrimas...  
Talvez nem seja um lamento.

O abandono do Eu.

Não me choro mais,
Fardo egoísta que carrego.
Eu me abandono.
Não sigo a risca a lista,
Preço do resgate que me cobro.
Me deixo no cativeiro,
Sabendo tudo da minha própria chantagem.
Me desprezo, não me carrego.
Não me entrego a beijar-me,
Meu EGO.
Nem a contemplar minha própria cria,
FANTÁSIA.
Eu me nego.
Disperso esse íntimo olhar introspectivo.
Tateado a superfície dessas idéias.
Meu olhar recém perdido.
Sem tornar singular, assimilo,
Um corpo que é todo.
Que é tudo, que são todos.
Que é tudo que são todos.
Troco minha pureza.
Me sujo.
Por um EU que é nosso!
Eu me abdico.
Me abandono. 

Ednei Alves dos Santos

Escuridão.

Não adianta correr para a luz 
Pois a escuridão continua a te seguir
Você vai ficar entre o caldeirão e a cruz
Não vai saber pra onde fugir
Não adianta querer ser esperto
Pois a escuridão é mais inteligente
Seu destino é marcado, é certo
Já está escrito o que vem pela frente
Não adianta pedir ajuda
Pois a escuridão já dominou
Sua consciência já ficou muda
Sua coragem já fraquejou
Não adianta desistir agora
A escuridão não te dá opção 
A luz, sua esperança, já foi embora
O medo, sua certeza, está com a razão
Não adianta começar a rezar
A escuridão é muito mais forte
Seu Deus não vai te ajudar
Você está abandonado à própria sorte
Não adianta fingir, você até consegue
Mas a escuridão te alcança, e te enfrenta
Ou então, por um longo caminho, te persegue
Quer ver até onde você agüenta
Não adianta, você já era
A escuridão já te deixou ferido
Agora você saberá o que te espera
Você vai preferir não ter nascido!

Quer saber o que é escuridão? É ter mil idéias na cabeça 
e  não  conseguir  colocar  nenhuma  pra  fora,  é  ter  um 
monte de amigos mas não conseguir falar com nenhum, 
é ter milhares de coisas "materiais" e não conseguir ser 
feliz (aliás, o que é felicidade?), é ser completamente 
altruísta num mundo completamente egoísta, é ter o que 
falar mas não ter a quem falar, é estar apaixonado e não 
poder assumir, é querer fazer algo e não ter coragem pra 
fazê-lo, é saber que não se pode contar com ninguém, é 
estar  rodeado  de  gente  e  se  sentir  completamente 
sozinho,  é  conquistar  o  que  se  quer  e  depois  se 
perguntar se valeu a pena, é viver sem ter um motivo. 
Isso é escuridão.

Elise de Oliveira Garcia. 
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Ensaio
Poeta.
Apesar da violência estar permeando nossos mais sagrados recônditos privados,
O verdadeiro poeta consegue ser INVIOLÁVEL,
Simplesmente porque é Poeta.

Rose de Arruda.
Cuiabá, 01/08/2002,MT.

Valeu Rose!
Bom, esta é a sessão Ensaio: a sessão mais informal do Libélula. Ela é destinada à discussão da  

nossa poesia e de todas as outras. Uma sessão dedicada à estética e às idéias.
Primeiro, ainda não somos poetas, porque não somos invioláveis (segundo a Rose). Entretanto, isso  

é justamente o que buscamos ser. Assim, assumimos a vida como um processo de Evolução, e assumimos  
como violência toda ação que se desencadeie contra esse processo evolutivo. Há uma velha história de que a  
vida  é  “um  constante  aprendizado”.  Evoluir  é  diferente  de  aprender:  Evoluir  inclui  um  processo  de  
transformação profundo; um processo de mudança da natureza humana, que não é contemplado por um 
simples processo de aprendizagem. Ou seja, para evoluir é necessário aprender e ainda criar, modificar,  
recriar,  revalorizar.  Isso  porque  somos  produtos  dos  nossos  meios  e  pares;  porém  não  devemos  
necessariamente  nos  resignar  apenas  à  reprodução  dos  valores  desses.  Todas  as  alterações  de  valor 
ocasionadas  pela  criação/modificação,  na  verdade,  constituem  o  que  consideramos  Evolução.  É  nesse  
conceito que emerge a necessidade de romper tabus, preconceitos, modelos clássicos, e repensar a estrutura  
de vida do homem moderno. 

Esse  processo  de  evolução  norteia  nossa  poesia,  tornando-a  um  instrumento  de  análise,  de  
desmembramento  e  de  reconstrução  dos  valores  universais  e  particulares  da  sociedade  na  qual  nos  
encontramos inclusos. É dessa maneira que esperamos contribuir para a Evolução humana, fazendo com que  
nossas vidas adquiram valor (e que valor).

Sobre a estética, a maioria de nós usa versos livres sem rimas; alguns tentam algo mais sofisticado,  
atingindo o que chamamos  de  “proverso”:  um verso  que  se assemelha  à prosa  –  muito  praticado por  
Drummond, uma das grandes influências do grupo – no qual se observa um trecho, em tom de conversa, que 
possui a capacidade de transmitir o sentimento do autor em relação àquilo que se discute (como a ironia,  
melancolia, aflição, epifania etc.). Outros buscam dar-lhes um certo ritmo, e alguns até se aproximam da  
estética  parnasiana, embelezando-os com um vocabulário um pouco mais rico.

Essas diferenças estéticas se devem ao fato de o grupo adotar uma política de não interferência no  
processo de criação de seus membros. Eles são livres para criarem do jeito que melhor convir. A única coisa 
que realmente norteia o processo é o conceito de evolução. É claro, porém, que não renegamos a beleza dos  
versos. Gostar de um poema é como amar; existe uma parcela de conteúdo emocional (idéias), e outra que é  
instintiva – uma espécie de “tesão”. O bom resultado provém do equilíbrio dessas forças, sem que haja 
superposição uma sobre a outra.        
 Mas voltando a Rose: Ah! Inviolável! O que será um ser inviolável? O que será poeta? Será que é a  
poesia que o faz? Não, acho que não... Mas isso já é assunto para um próximo Fanzine... Até a próxima, 
moçada!  

Autores:   Ednei Alves dos Santos
  Elise de Oliveira Garcia
  Fábio “Pxe” Rodrigues dos Santos
  Robson Monteiro da Silva. 
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