
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Como achar a gente????? 

 

 

Na Net: 

libelulazine@yahoo.com.br 

 

Ou vocês podem mandar cartas para a Ly: 

Rua Inimbói, nº49, Pq. Santa Madalena 

São Paulo – SP 

CEP : 03980-030 

 

Falem com a gente. Precisamos de 

colaboradores e principalmente de 

críticos. 

 

Valeu Galera!! 
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Ensaio 
 

 

As pessoas que leram os Libélulas anteriores devem estar se perguntando: por que a sessão 

Ensaio, que sempre vem depois dos textos, neste Libélula vem abrindo o zine, no lugar do já 

tradicional manifesto?  Nós explicamos: o texto que segue esse ensaio, intitulado de “Mosaico do 

eu” não é nem um poema nem um manifesto. Esse texto foi feito com a finalidade primeira de todos 

os textos, comunicar algo. Mas ele guarda em suas linhas a exacerbação de elementos enraizados 

nas pessoas, elementos esses que se manifestam no interior de todo ser humano. 

 

O “mosaico do eu” é composto por 3 textos que inicialmente se originaram num grupo de 

discussão entre amigos na Internet. Eles estão em sua íntegra aqui (exceto pelos erros de português 

que tentamos corrigir). O curioso neles é que não são dissertações filosóficas vazias ou rimas de 

efeito, mas sim explosões de sentimento escritas. Mais do que FALAR do eu, esses textos 

DEMONSTRAM o eu. Medo, ego, amor, ódio, orgulho, dúvida, alienação, existência, todas essas 

coisas aparecem nesses textos de uma forma que poderíamos chamar de natural; é como uma 

viagem ao centro dessas pessoas. 

 

Intercalando esses textos, encontramos poemas que, escritos em outras ocasiões por outras 

mãos e motivações, ainda guardam certa relação com os textos do mosaico. Assim o fizemos para 

sugerir aquela relação que nós como seres humanos, guardamos uns com os outros, mesmo em 

ocasiões e lugares diferentes. Os sentimentos são os mesmos, as interpretações é que são diferentes. 

 

Uma viagem ao centro das pessoas, é isso que esse Libélula se destina a ser. Nosso objetivo 

é chegar naquela região em que o certo e o errado se confundem, ou melhor, se fundem em algo que 

nunca, ou quase, nunca se vê, nem pela pessoa a quem ela pertence nem pelas pessoas que a 

rodeiam. Os sentimentos são comuns à maioria dos seres; todo mundo sente, mas não temos idéia 

da quantidade e da natureza de todos os sentimentos que alguém pode sentir. Ao olharmos 

simplesmente para uma pessoa, não é possível determinar o que ela sente ou como ela sente, e nem 

ao menos se ela consegue transmitir o que sente. E acredite, isso é muito difícil. Basta pensar o 

quanto é complicado explicar ao doutor como é a dor que você está sentindo. 

 

Sendo assim, poderíamos identificar dois problemas muito graves, mas que passam sempre 

despercebidos: o primeiro é INTERPRETAR o que se sente. Quantas vezes já não ficamos em 

dúvida sobre o que sentimos à respeito de uma pessoa que acabamos de conhecer, ou o que 

sentimos diante de palavras e/ou comportamentos alheios, direcionados ou não a nós, e deferidos 

por pessoas muitas vezes conhecidas há anos? Até os demais estímulos externos, provenientes do 

ambiente no qual vivemos, despertam dúvidas em nossos sentimentos. Daí a possibilidade de uma 

interpretação errada, ou realizada sem a devida atenção. 

 

  O segundo problema é TRANSMITIR o que se sente. As influências que temos desde 

pequenos, principalmente da família e dos amigos, contribuem ou dificultam na transmissão de 

nossos sentimentos. Alguma vez você já não sentiu algo que, por medo de uma resposta externa 

negativa, acabou não  demonstrando a outras pessoas? A transmissão nesse caso, não ocorre, e isso 

pode trazer falha parcial (ou total) da capacidade de transmissão dos sentimentos. Mas é certo que 

uma tarefa não se completa sem a outra, ou seja, a interpretação não se completa sem a transmissão, 

e vice-versa. 

 

 

 

 



O mosaico do EU 
 

 

Engraçado como a vida se desenrola, como as coisas acontecem, o que a vida prepara para 

nós constantemente, a cada dia a cada hora, a cada instante. Mais engraçado ainda é como 

diferentes pessoas reagem das formas mais opostas à mesma coisa, e mesmo assim, por mais 

opostos que sejam o caminho, conseguem atingir o mesmo objetivo. A diferença está em apenas, 

como estas pessoas vêem o final da história. 

  

Ou ainda melhor, alguma história possui um final, ou ela eternamente receberá um 

complemento, por mais singelo que seja! 

 

E ainda é interessante, há pessoas que por mais perto que esteja está cada vez mais longe, 

mais fria, mais amena, mais neutra na história toda! Ou aquele outro que por mais longe que queira 

estar nunca consegue, está cada vez mais perto da chama que queima o interior das ações e da vida 

em conjunto, pois esta sim, esta existe meus amigos, a vida em conjunto a união, a origem, o todo!! 

 

 Bom, vocês devem estar meio confusos, meio atordoados, o que diabos eu quero com 

isso??? Não esquentem, eu não quero nada, acho que poucas vezes quis alguma coisa de verdade, e 

isto sim é verdade, as coisas simplesmente acontecem, esteja você afim de enfrentá-las ou 

acompanhá-las, fugir ou se unir, esta é uma dúvida freqüente, uma dúvida que sabe meu nome de 

cor de tanto que esteve comigo, de tento que a fiz gritar e sorrir!  

 

 Não tentem se achar na história, não, não, vocês não estão aqui, vocês não estarão aqui, 

vocês estão em um outro lugar, vocês são a minha vida, uma vida confusa e clara, perfeita e 

complicada, com perdas e com vitórias, uma coisa que não se pode descrever, e não se pode 

inscrever, algo que eu não sei, e que ninguém pode saber, ou consegue. Logo vocês não estão aqui, 

vocês estão lá, vocês me fazem viver, vocês me fazem enfrentar, vocês me fazem sorrir e me fazem 

chorar, só vocês, por que eu, bem eu estou a divagar!!! 

 

 Não se sintam culpados, nossa onde estamos, ninguém é culpado de nada, culpado é aquele 

que quer se esconder atrás de uma "culpa" para não enfrentar seus atos. Atos, o que é isso? Como 

são nossos atos, ou quem somos nós para julgar. Ora somos nós, nossa vida, nós mesmo, se nem 

nós nos julgamos, quem o fará, bem, não me refiro ao julgamento de Deus, este sim só cabe a ele, 

me refiro aos nossos julgamentos, julgamentos diários e vagos, julgamentos que usamos apenas 

para nós convencer, julgamentos que usamos para nos esconder. 

 

 Ei, aonde você vai? Sinto que você está voando, tentar ler tudo de novo para entender, mas 

quem disse que era para você entender, ninguém nunca entende nada, eu nunca entendi nada, já 

fingi muito, fingi ser alguém que nunca fui, sim muitas vezes, muitas pessoas se influenciaram com 

isso, e muitas vezes já busquei pessoas em outros lugares para trazer de volta, quem me conhece 

sabe o quanto fraco eu sou, o quanto pobre eu sou, o quanto eu não sou!! 

 

 Força, que é isso, músculos grandes e de grande tração não são nada, não servem para nada 

no mundo real, mas para o mundo de muitos ele é crucial, mas que mundo real é este que estou 

falando, se nem eu mesmo sei qual é ele, ninguém sabe, cada um dá sua versão, filmes dão sua 

versão, mas qual é a correta? ou melhor, existe uma correta? Este mundo real pode ser fruto de 

nossa fantasia, nossa busca por algo maior, por algo que esteja além, algo que poucos viram, algo 

que você tem que chegar sozinho. 

 

 



Bom mas a humanidade busca isso a séculos, muitos já acharam, muitos chamaram de 

Nirvana, mas o que é isto, espírito??? Não está escrito em nenhum lugar, está dentro de você, dentro 

de mim, dentro de cada um de nós, ou dentro de nós todo, onde todos somos um só! 

 

 Já disse, onde você vai??? Volte para cá, volte para você, aliás quantas vezes já olhou para 

você?? Já criticou a si mesmo?? Bom, isso é complicado, eu enxergo melhor os outros do que eu 

mesmo! Enxergar os outros, isso é impossível, não dá para ver os outros, é impossível ver as outras 

pessoas de verdade, como posso eu dizer algo de você se nem você sabe dizer de você mesmo. Mas 

eu sei dizer sobre mim? Não, não sei nada sobre mim, só sei que ando sigo o sistema e estou aqui a 

escrever coisas que ninguém vai ler, aliás ler para que, tudo é inútil, todos somos inúteis, é assim 

que me sinto, é assim que sinto ao escutar a confissão de um "amigo", com eles me consideram, 

mas eu alguma vez fui amigo, às vezes faço uma cara legal, e me mostro disposto? estou fingindo? 

Não sei, as pessoas não dizem nada, ou quando dizem, bem eu não entendo. Que diabos ele quer 

dizer, e acaba nisso, deixa para lá, deixa eu seguir a vida, mas que vida, andar estudar me preparar, 

fingir, é viver? eu não sei, alguém sabe, estou confuso, sou confuso, não quero ajuda, sempre que as 

procuro fico na mesma, ou na pior. 

 

 Onde estou, o que estou escrevendo, que loucura, hoje escrevi coisas legais, mandei para 

todos, eles vão ler? Na sua maioria sim, me acham um cara legal, ou não? Mas eu não sou legal, 

onde afinal estou, acho que muita música está me trazendo aqui, um lugar chamado por todos de 

verdadeiro mundo. Ah, como sou piadista este não é o verdadeiro mundo, eu nunca seria capaz de 

enxergá-lo, eu sou uma farsa, uma mentira, muito de mim é isto, mas nem tudo, sou indeciso, não 

sei o que é ser amigo. Truta, ehhehe, quem deu esta idéia cretina, onde eu estive este tempo todo, 

me achando um cara legal, não sou legal, descobri que tenho um F de chatice, o que é isso, sei lá, 

foi o que eles disseram, quem são eles, bem, meus amigos, o que são eles, bem, minha vida, ela não 

é grande, mas eles são grandes, pelo menos é isto que enxergo, mas não devo estar entre eles, não 

sou grande, nem sei se existo, algo existe, estou sonhando, onde estou??? 

 

 Mas o que sou eu, não em sinto bem, não posso continuar assim, devo parar de fingir, mas 

então devo sumir? Agora tenho um motivo para não fugir, ah, como este motivo é especial, é 

perfeito, é algo que não sei descrever ao certo, é uma dúvida, algo que apareceu e eu me adaptei, 

algo que me fez ver algo que não esperava, algo que hoje me deixou mais leve. Bem não é algo é 

ela. Mas estou fazendo a coisa certa, não posso fingir agora, tenho que ser eu, mas como ser eu, se 

nunca fui, nem sei quem sou eu, ou o que sou eu. Acho que agora estou vendo, não é mais uma 

mascara, já usei muitas, onde estou, para onde vou, preciso fazer a coisa certa. Nada é certo, preciso 

ser eu, ela precisa gostar do que realmente sou, então é isso que ela verá, o eu! Mas e os outros, eles 

tem uma definição do que eu sou, dever ser o mesmo? Que mesmo, nunca fui algo constante, já 

mudei tanto, devo mudar de novo? Mudei tanto? alguma vez mudei, todos acharam que sim. ou 

todos me enganaram? Não eles não me enganaram, meu nome não é Trumman. Ou é, e os outros, 

quem sou eu? Bom, ela importa. Mas os outros também, é o que eles são, agora, minha vida está 

maior, são muitos mais em minha vida, afinal o que é minha vida, Bem minha vida é eles, quem são 

eles, bem, minha vida. 

 

 O que estou dizendo, bom ninguém vai saber mesmo, nem eu vou ler isto mesmo, o que 

quero de minha vida? Primeiro tenho que manter minha vida, devo manter eles, eles são tudo, nosso 

meu tudo é pequeno, ei não é não, cada um deles tem um tudo dentro de si, então meu tudo são 

muitos tudos. Ah, que merda, agora estou virando comediante, o que é isso, onde estou, quem está 

escrevendo isso, nem eu sei, não estou pensando, estou escrevendo! 

 

 

 



 Hoje foi legal, li o que deveria ter lido, aliás não entendi muita coisa faz sentido, mas para 

quem, eu não sou nada, sou um vazio, o que estou dizendo, será que sou um palhacinho, acho que 

sim, um palhação, então! Afinal, foi isto que fiz minha vida todo, usei mascara, maquiagem, pó de 

arroz, e ninguém me enxergou de verdade, ou será que me enxergou, ele deve ter me enxergado, ela 

é especial para mim, todos são especiais, como posso ser idiota, todos são especiais, mas eu ainda 

sou um cretino, ainda sou um palhacinho, e se eu aparece por aí sem elas, o que aconteceria, meu 

deus, acho que minha vida acabaria. Ei! minha vida é eles, eles não vão acabar, mas eles podem sair 

de minha vida, não, eu não quero isso, eu quero estar lá, eu quero continuar, mas sei que não devo, 

acabou, será que é tão difícil.  

 

Não nada acabou, e sim, é muito difícil, não posso aceitar, eu vou continuar, continuar o 

que éramos antes, e sei que eles vão estar lá, mas e quando eu precisar, bem eles vão estar lá, eles 

sempre estiveram, eu sempre fingi estar, afinal eles nunca precisaram de verdade, nem eu, será que 

agora preciso, não, basta continuar, mas continuar de que forma da forma que fui, da forma que sou, 

que sou? eu não tenho forma. ah, sei lá! 

 

 Era legal quando o tudo de cada um de nós entrava em "jogo", cada um com seu grande 

pequeno exercito, cada um era um exercito, eu tinha que criar um para mim também, afinal, era 

minha vida, como posso sair fora dela, criei, inventei, não passava de um quadro me pintado, 

ninguém viu a diferença, que diferença, bom deixa para lá, eu continuei, e estou aqui, escrevendo 

porcarias, porque estou escrevendo, sei lá o notepad tá aberto.  

 

Mas eu ainda quero continuar, continuar o jogo, manter o exercito, ora, será que não tenho 

vergonha deste meu quadro que agora está mau pintado, não sou nenhum exercito, nunca fui, sou 

fraco, pobre e sem mundo, espere não posso ser sem mundo, existem muitas pessoas lá, não posso 

ferir ninguém, não quero ferir ninguém, e acho que nunca vou conseguir, ei ela está lá, ela não pode 

sofrer, ela não pode se basear em meus quadros e minhas mascarás, preciso manter estas minhas 

infantilidades longe dela, eu gosto dela. 

 

 E os outros, também preciso acabar com minhas infantilidades, eles precisam saber quem 

eu sou, mas eles vão me chutar, eu perderei meu mundo. Não eles não farão isso, eles vão entender! 

Ah, eu sempre dei palpites demais, nada do que eu disse acontece, sou cheio de achar que estou 

certo, nunca estou e sei disso, porque insisto?? Como sou idiota!!! Mas meu mundo não pode 

acabar, não quero que acabe, cada um deles faz parte do que eu sou, ou do que eu não sou, não 

posso permitir. Droga que adianta eu escrever. Sou um idiota, estúpido e além de tudo muito 

burro!!!! 

 

 Agora recebi outro recado, não sei se foi destinado a mim, bom deixa quieto, nenhum 

trouxa vai ter lido esta porcaria de texto até aqui mesmo! E se foi para mim, acho que estou ficando 

ruim em minhas mascarás, elas estão falhando, acho que esta que eu fiz para ontem não ficou muito 

legal, mas caramba, não era uma mascara, ou era, era eu? Era alguém? Alguém enxergou alguma 

coisa?? Eu sou um fracasso, desisto disto tudo! Mas não quero desistir, eles ainda estão lá, e eu 

quero estar lá, eu quero continuar, mas eu quero ser eu! 

 

(O autor desse texto não quis ter seu nome revelado) 

 

 

 

 



  

 A vida e o Vazio. 
 

 

Qual o sentido da sua vida? 

Corra, esconda o Vazio. 

Antes que o perigo se manifeste. 

O perigo de estar sem sentido. 

 

Durante um minuto de vida. 

Sem saber porque viver. 

Um minuto que pode matar você. 

Um minuto sem ter um porque... 

 

Esconda o Vazio! 

Antes que ele mostre a verdade. 

(Sua Fragilidade) 

Antes que lhe retire a coragem. 

Deixe-lhe órfão da sua amada 

situação. 

(Situação Vivo) 

 

QUAL O SENTIDO DA VIDA? 

Deixe sua mente fugir agora. 

Um minuto nessa pergunta... 

Um demônio te toma! 

(Ou um anjo). 

 

Jogue água benta e queime esse 

poema. 

Mas já está fardado à loucura. 

O fogo queima o poema. 

Porém a cabeça fica sem cura. 

 

QUAL O SENTIDO DA VIDA? 

Não fugiu ainda? 

Tome uma água com açúcar. 

Você sabe a resposta, não sabe? 

  

 

Abra o Vazio. 

Está com medo? 

Perca o porque! 

Sua cela, sua cela, sua cela... 

 

Abra o Vazio. 

A cela da felicidade. 

Que perseguimos mais que tudo 

Deixando o tudo pelo caminho 

 

Abra o Vazio. 

A cela do amor. 

Que cega e impede que seja 

verdadeiro. 

O amor que não se enxerga por 

inteiro. 

 

Abra o Vazio. 

A cela do orgulho. 

Que nos envergonha de admitir que 

perdemos. 

Segue sempre sofrendo. 

 

A chave dessas celas. 

É saber que elas não existem. 

O sentido da vida? 

Viver não faz o mínimo sentido. 

Abra o vazio. 

E o egoísmo morre. 

E Tudo morre. 

Mas você está vivo 

Abra o Vazio. 

O Vazio lhe obriga a viver! 

Não fuja do sentido. 

  

 Ednei Alves dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tá, tá bom... Lindo....! Palmas....!  Agora é a minha vez....! 
 

 

Diga o que você quiser, mas agora sou EU que estou pouco me fodendo do que você vai 

dizer... Eu abri SIM o meu programinha idiota de e-mail para responder esse seu textozinho! 

Responder não seria exatamente a palavra, porque na verdade, você não perguntou nada nele para 

que os outros respondessem. Considero isso como uma expressão de como o seu texto refletiu em 

mim, na MINHA maneira de pensar, que com certeza é diferente do todo o resto da humanidade... 

cada um entendeu conforme a sua maneira de pensar e de ver a vida. Essa é a MINHA. Não estou te 

mandando nenhuma lição de moral, muito menos um consolo pela sua "revolta". Não to pedindo 

para você se acalmar, ou "aproveitar seus momentos" como disse o Dorfs... Acho que você se 

conhece mais do que ninguém e sabe muito bem o que fazer da sua vida...  

 

Em mim, seu texto despertou algumas coisas, que eu nunca me preocupei em falar (por isso 

eu nunca mandei aqueles manifestos, que na verdade, lendo todos, você percebia que TODOS 

rodeavam o mesmo assunto) sempre o que eu pensei comigo, no meu quarto, olhando para o meu 

espelho, foram coisas que eu considerava idiotas demais para outras pessoas lerem... Seria uma 

demonstração muito clara da minha personalidade, e eu nunca quis isso. Agora você pode dizer sim, 

que eu sou uma pessoa fechada. Você disse que umas três pessoas te conhecem de verdade, não é? 

Pois eu digo que alem de mim, só uma pessoa me conhece, e na verdade, eu nem sei como deixei 

que isso acontecesse, e pode ter certeza que não é ninguém da minha família, porque esses são os 

últimos da lista dos que me conhecem de verdade. É uma amiga que eu tenho desde os meus onze 

anos. Só ela sabe exatamente as decisões que eu tomaria em determinadas situações. Varias 

pessoas, para se fazerem bonitinhas perto dos outros, dizem "eu sou  totalmente transparente" ou 

"minha vida é um livro aberto"... quem sou eu para dizer que isso tudo é mentira?  

 

Dos outros eu não sei, mas EU NÃO SOU TRANSPARENTE E NEM SOU UM LIVRO 

ABERTO, porque livros abertos empoeiram e perdem a graça, o valor. E ser transparente, só te 

prende mais em um tipo de pessoa com o qual você tem que seguir pelo resto da sua vida. Não 

gosto de estar na mão dos outros, sabendo que eles sabem como vou pensar e agir. Por isso sou 

fechada.  

 

Eu diria que todos na vida nascem com o intuito de seguir a "cronologia" da vida normal de 

um ser humano ( normal nesse caso, quer dizer a imposta pela humanidade ate hoje). Quando você 

se dá conta que sua vida esta fugindo dessa cronologia, começa o desespero. Não sei se essa seria a 

palavra. Você começa a querer encontrar o erro. Aí você vem e diz: ela é uma pessoa que sofre com 

os problemas em  casa. hahahahahahahahah! pobre de quem PENSA que me conhece assim. Se 

hoje eu tenho um problema fora dessa cronologia, não se trata de minha mãe. Quanto a isso, eu já 

sei me defender tranqüilamente. O meu aborrecimento é muito mais ridículo que isso, e eu não teria 

motivos expô-lo. É apenas o fato que me faz sentir fora dessa tal cronologia, que pelo jeito você 

também se sente (é apenas um palpite), mas sabe-se lá de que forma. Pode ser sim a coisa mais 

idiota do mundo... mas é a única com a qual eu não posso fazer nada. Tenho que conviver com isso 

ate que um dia o destino acorde e resolva me tirar dessa. Quando você percebe que está fora do 

rumo da vida, você começa a querer achar onde errou... você não podia ter feito coisa pior... lembre-

se que QUEM PROCURA ACHA! E quando você acha, começa a perceber que não pode fazer 

nada para mudar. Sabendo qual é o problema e sem poder fazer nada, você sente-se incapaz de fazer 

a sua própria vida! Que ridículo! Já pensou?! É a SUA vida, só você manda nela, e você é incapaz 

de levá-la para onde você quer.  

 

 



Esse sentimento de inutilidade acaba com qualquer pessoa. Aí para tentar mudar você 

começa a querer correr atras do tempo perdido... errou de novo! Lembre-se que quem corre cansa. 

Aí você começa a andar, e para descansar melhor, você se senta na sua vida. Quando de repente 

você percebe que novamente todos estão te passando e você novamente está ficando para trás de 

tudo e de todos e perdendo a rota da tal cronologia da vida. E aí você começa a correr de novo. Se 

for assim, desista! Lembra do palhacinho que você mesmo citou? Pois é, todo mundo tem um desse 

dentro de si. Porém, alguns são felizes, outros tristes, e outros fingem ser felizes. Quando esse 

palhacinho não consegue mais animar ninguém, nem ser uma pessoa querida e reconhecida pelos 

outros que te rodeiam, esse palhaço começa a ficar triste, triste de verdade. É aí que uns ainda 

fingem ser felizes e aceitam o desprezo alheio com um sorriso amarelado. Outros se revoltam e nem 

tentam mudar.  

 

Já os que conseguiram seguir a cronologia são felizes e contentes. No meu caso, acho que o 

palhaço já está de malas prontas para sair de dentro de mim, pois não havia lugar pior para ele se 

hospedar. Eu não consegui seguir a cronologia como todos ao meu redor, eu não consegui consertar 

meus erros, e eu me sinto incapaz de mudar a minha própria vida, a minha própria pessoa, e eu 

achei o que está me entristecendo e o que mais me revolta é que eu sempre quis manipular a minha 

própria vida, e agora eu dependo do infeliz do destino para mudar essa situação. Essa situação idiota 

que às vezes eu não me conformo que isso pode estar me irritando tanto!  

Sim, eu também tenho RAIVA!!! Muita RAIVA!!!  

 

Agora eu tenho certeza que você deve estar assustado porque nunca esperou que eu fosse 

assim, mas é por isso que eu não me abro. Gosto de causar espantos. Gosto de surpreender as 

pessoas. Odeio estar na mão das pessoas. ODEIO!!! ODEIO!!! E EU SOU INCAPAZ!!! TENHO 

VONTADE DE GRITAR!!! GRITAR!!! MAS O PIOR É QUE NÃO ADIANTA!!! DROGA!  

 

E se um dia eu surpreender com qualquer outra loucura, não comente com os outros: eu não 

imaginava que ela fosse fazer isso... ela me parecia ser tão assim... ela me parecia ser assado...  

Não! eu não pareço ser nada para ninguém! Não é bom duvidar de mim...  

 

Não vale a pena eu ficar dizendo isso para ninguém. Não vale a pena eu ficar divulgando o 

que eu acho ou deixo de achar da minha vida. São coisas que só serviria de piada pros outros! 

PIADA! Para mim também pode ate ser uma piada. Mas é uma piada que FILHADAPUTAMENTE  

mexe fundo no meu ego. E tudo isso é só por eu saber que eu estou com as minhas mãos e a minha 

astúcia totalmente bloqueadas e não tenho o que fazer... Eu sou uma inútil ate para controlar a 

minha vida. VOCÊ FAZ IDEIA DISSO?! HEIN?! NÃO!!! VOCÊ NÃO FAZ!  

 

A vontade que eu tenho é de enfiar as minhas mãos entre as minhas costelas e abri-las. Uma 

para cada lado. Como uma autópsia (não me pergunte por que, é o que eu sinto quando tenho 

vontade de gritar e não posso). É como se eu tivesse presa dentro de mim mesma e quisesse me 

libertar. É estranho. 

 

Eu sei que isso não tem nada a ver com o que você escreveu no seu texto. E nem era para eu 

dizer isso, na verdade eu só queria mostrar como eu me senti quando eu li o seu texto. É como se 

toda aquela sua revolta estivesse fazendo com que a minha viesse a flor da pele também. Mas dizer 

tudo isso não me alivia. Só me deixa mais PUTA DA VIDA de saber qual é o meu problema, onde 

eu tropecei nessa cronologia, no que eu sou diferente dos outros... no que eu ME FODI DE 

VERDADE, e continuar sabendo que eu to com as mãos atadas como um animal ou uma escrava do 

destino!  

 

 



EU NÃO SOU UMA COITADA! NÃO SOU!  

E PODE ME CHAMAR DE LOUCA MESMO, PORQUE PARA MIM, POUCO ME IMPORTA! 

POUCO ME IMPORTA O QUE QUALQUER PESSOA ACHA QUE EU SOU!   

 

Como você mesmo disse que gostava de ser o tal palhaço, eu também gosto de ser quem eu sou 

(seja lá quem eu for, porque eu não tenho uma figura para me definir). O que interessa é que eu sei 

quem eu sou. A essas alturas você deve tá dando risada, ou se matando para tentar ligar as coisas, 

entender o que eu quis dizer com tudo isso... não se de ao luxo, ou ao trabalho. BASTA EU SABER 

O QUE EU QUIS DIZER! Por mais que esse "monte de besteiras" como você diz sejam sem nexo, 

eu sei exatamente o que EU quis dizer com cada palavra que eu escrevi aqui. É o que importa.  

 

O importante é aceitar quem você é. E NUNCA mudar de opinião, porque aí você se joga contra si 

mesmo! Tá, é isso! Não me daria mais ou menos gloria mandar isso para os demais. Eu nem ia 

escrever tudo isso, mas eu incorporei a minha revolta.  

 

Todos iriam querer tirar conclusões do que eu disse. Só ia me fazer sentir mais inútil! Agora eu 

entendo quando você diz que não quer receber palavras de consolo, ou conselhos cretinos. Só piora. 

É só.  

 

(A autora desse texto não quis ter seu nome revelado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Alex 
Calça jeans apertada e rasgada, 

blusinha de couro, cabelo na cintura, 

uma mochila cheia de matéria e sonho, 

e a sensação do mundo livre ao redor.  

Tudo bem, a fantasia pára por aqui, 

essa é a imagem de adolescência que vi. 

Isso era o que eu queria pra mim. 

 

Mas a revolta me fez cortar o cabelo 

e sinto muito calor para a parte do couro. 

Mas a matéria e o sonho continuam comigo. 

(e a calça tbm, só falta rasgá-la) 

Eu olhava pras meninas mais velhas 

"Um dia vou ser como elas" 

E agora sou como uma delas, e isso assusta. 

 

Não tenho medo do mundo, 

tenho medo da crueldade das pessoas, 

tenho medo da crueza do que sinto, 

estou assustada com a estupidez massificada. 

O pensamento pequeno e mesquinho. 

Porque não faço parte disso 

e ao mesmo tempo pertenço a tudo isso. 

Os jovens me fascinam ao ponto de idolatrá-los. 

Mas me lembro que também sou uma jovem. 

(mas não me encaixo na minha idolatria) 

 

A garota de cabelos compridos e mochila nas costas 

faz parte da juventude corajosa que eu aceitava. 

Me encaixava, queria ser aquilo, era aquilo. 

Na luta diária contra a vida eu sou aquilo 

(não entendo como me lembro de coisas que datam de 12 

anos atrás!) 

(Camila, Camila, saia da minha mente...) 

Tenho 17 anos mas não consigo abaixar a cabeça 

e não vejo tudo acontecer. 

Mas tenho medo de mãos e olhares que desvendam 

(que me desvendam) 

 

Estou com saudade de um futuro que criei 

Ainda tenho aquela imagem na minha cabeça, 

tão viva que me enlouquece às vezes... 

eu sinto demais o que a imagem representa, 

eu sinto demais tudo o que chega a mim. 

Não posso ver ninguém chorando...eu sei 

apenas sinto. 

Não posso ver ninguém exultante...eu sinto, 

apenas sei. 

E eu ainda sinto toda a rebeldia da blusinha de couro. 

 

Essa lembrança remonta à década de 80, 

assim como a música que há dois anos lateja no meu 

cérebro. 

(eu saí dos anos 80 com apenas cinco anos...) 

Sei lá, a batida soa como new order... 

(everytime I see you falling I get down on my 

knees and pray) 

não tenho certeza. 

Lembrança felina, agressiva, segura, decidida 

que circulava de calça jeans e bota 

(ainda não tenho a bota) 

e sabia exatamente o que queria. 

 

Eu colocava a mochila nas costas, 

dava adeus a todo mundo, 

e saía. Andando. Pra onde desse vontade. 

Sem dinheiro, sem rumo, sem companhia. 

(eu acho que eu era meio punk tbm) 

Sentia meus cabelos esvoaçando 

e todo mundo olhando pra minha bota 

e pros rasgos que fizera na calça... 

E eu dava uma banana pro mundo. 

(tudo isso com seis anos de idade) 

 

Mas agora essa lembrança me enlouquece, 

me tira do sério, é sério. 

Porque eu não tinha medo de nada na imagem 

e agora o mundo anda me assustando 

eu sinto demais e descrevo pouco, guardo tudo 

(se é que alguém vai entender o que é esse sentir 

demais...) 

mas não me permito ser desse jeito 

porque o mundo não é desse jeito 

só que só consigo sentir assim. 

E isso me assusta.  

 

A ponto de eu só falar besteira. 

 

Agora não tenho mais as meninas mais velhas. 

Eu sou a menina mais velha. 

E a garota rebelde de sonhos e matérias 

Permanece na minha lembrança. 

E me protege .Era ela o que eu queria pra mim. 

Era a fantasia, a realidade distante. 

O sonho continua,a matéria mudou. 

A mochila eu já tenho, a calça tbm. 

Falta a blusinha e a bota. 

e toda a rebeldia, coragem, certeza, confiança, 

agressividade, malícia ,presença, atitude 

que emana daquela garota 

e que me machuca porque sinto demais. 

 

cabelos compridos, mochila nas costas, 

calça rasgada, bota de couro, blusinha idem. 

ela tinha toda a vida pela frente. 

mas está aprisionada na minha cabeça. 

sinto sua rebeldia 

e isso dói. 

 Elise de Oliveira Garcia 



Houve um tempo que tive medo do escuro. 

 
Nem sempre a vida é bela. Isso é algo que se sente. Muitas vezes vemos as coisas 

acontecendo, muito  rapidamente, sem nos darem tempo para pensar. E quando se vê já aconteceu. 

Pronto, você agiu sem pensar de novo. E enquanto você tenta entender o que fez, outra coisa já  está 

acontecendo novamente. Não te dá tempo para pensar. E você já agiu de novo. Sem pensar. Sem 

perceber o que está fazendo, neste ciclo, você se torna parte da massa, unificada mas não unida, 

como uma gosma viva enorme e assustadora, que é homogênea, feita em sua totalidade  pelo 

mesmo lixo. O mesmo lixo que se move sem pensar.   

 

De repente você ouve um sussurro. Você olha, e vê a escuridão. Você teme e foge.   

 

Sua vida continua. Como antes. Você começa a sentir sensações estranhas. Acha que é por 

causa da cerveja que  tomou na noite passada quando catou aquela mina  bonitinha para mostrar 

para seus amigos que você era  melhor que eles, ou pelo menos igual a eles. Aquela mina  que na 

noite passada você elogiou os olhos dela sem gostar realmente deles. Aquela mina que encenou 

junto com você aquele teatro, para como você receber um pouco de falso carinho. Para se sentir 

vivo e viva. Daqui a  algumas semanas você a terá esquecido. E as sensações estranhas passam 

assim que o ciclo recomeça. É como anestesia.  Aquele sussurro de novo. Mas que droga, eu não 

quero! Eu não quero te ouvir, filho da puta! Você entra mais na  gosma. Ela está ao Sol, aquecida e 

iluminada. Você se sente seguro.   

 

Seguro... claro, você está seguro. Está fazendo como todos. A maioria sempre está certa. 

Você veste as mesmas  roupas, tem os mesmos hábitos, ouve as mesmas músicas.  Até aquelas que 

se parecem com aqueles sussurros... mas  você não quer ouvir os sussurros, você pula com a  

música,  tem um falso orgasmo com a melodia agressiva.  A melodia se comunica com você... não... 

não é com você, é com algo dentro de você. É algo que te contraria, pula  quando você está parado e 

quando você está se divertindo este algo fica encolhido, sofrendo. É algo que você  consegue até 

ouvir tarde da noite, quando a luz está  apagada e você só quer dormir para seguir sua vida no outro 

dia. Mas que droga, você quer dormir mas não consegue! Você não tira aquele fora daquela garota 

da cabeça. Que estranho... ela nem era tão bonita assim.    

 

Você ouve algo. Ah, não importa, você logo estará dormindo e os sussurros vão 

desaparecer. Mas você não consegue mesmo dormir.   

 

No dia seguinte você acorda passado. Você quer voltar logo ao ciclo que você chama de 

vida. Você corre para a gosma. Lá está claro, e você está aquecido e seguro como o cara ao seu 

lado. Opa... o cara foi assassinado por  que não quis entregar o relógio e os 1,15 reais que tinha. O 

mundo anda perigoso hoje em dia. Você ainda  tenta se sentir seguro. Outra balada. Você sai e cata 

outra mina. Você sente que é o foda. Catou uma mina que  teus amigos acham mó gata. Você é 

melhor que eles. Você é foda. Você já esqueceu aquele fora inesperado. Você já esqueceu aquela 

mina. E em poucos meses você esquecerá  essa mina também, você tem certeza disso. Você é foda. 

Está sempre com alguma garota.   

 

Outra noite chega... você se vê no escuro de novo... melhor acender a luz e rezar, aquele 

filme de terror te deixou assustado. Esta noite você se lembra de rezar. Pronto. Você está protegido.   

 

Protegido?   

 

Você se sente sozinho. 

 



Protegido?   

 

Mas você está sempre com alguma garota, você não pode estar se sentindo sozinho.   

 

Protegido???   

 

Você tem amigos.   

 

PROTEGIDO???   

 

O que você quer mais? Aquela garota linda? Você não precisa dela. Aquela que você não 

teve coragem nem de  chegar para conversar? É claro, você não chegou porque não teve chance. Ela 

olhou para você, não é? É claro, você é melhor que o namorado dela. Ele só teve mais chance que 

você. Mas que merda, isso também não importa, afinal você não precisa dela. Olha aquilo dentro de 

você  te contrariando de novo! Pára com isso! Sua vida está boa, cala boca alma!   

 

Você não se sente mais seguro. E cada vez você se sente mais sozinho. É, acho que você 

precisa de um tempo sozinho. Você chega em casa, coloca aquela música agressiva e apaga a luz. A 

música começa, junto com um filme particular na sua mente. Você vê o que você fez. Você se 

arrepende de cada coisa. E os sussurros começam. Você se sente engolido pelo escuro, você não 

quer se mover. O filme continua, cada vez mais traumático. Você sente uma lágrima correr. É a 

cena que mostra você em frente a ela. Conversando. Distante. Aqueles olhos... tem algo atrás desses 

olhos. Mas você não consegue ver. Você só sente... ou será que é algo dentro de você? E você se vê 

seguindo as regras do ciclo. Para variar, você não pensou de novo. Você agiu como uma função 

bem definida. O sussurros agora são berros no seu ouvido e se confundem com a música que está 

tocando. Seu rosto está molhado. Você abre os olhos. Espera vê-la na sua frente, imaginando uma 

cena perfeita. Mas você só vê o teto em tom cinza. Pontos  brilhantes inconstantes na parede.   

 

Você está indo para lá. Você sabe que ela também estará lá, mas não por sua causa. Você a 

vê. Ela olha para você. Você torce para que consiga fazer algo. Mas você não consegue. E este ciclo 

alternativo ao ciclo gosmento se  repete até o momento final quando você sabe que não terá  outra 

oportunidade. O momento final chega. Mas você está fraco demais para isso... você não tem mais 

coragem,  você não tem o fogo de antes. Você não consegue tratá-la como as outras. Aqueles olhos 

olham para você de uma  maneira única que você tem certeza que, dessa maneira,  será a última vez. 

Você age sem pensar de novo.   

 

Meses passam. Sua vida continua... continua? Suas músicas não são todas agressivas... mas 

todas se parecem  com aqueles sussurros que já foram berros. Você se sente cada vez mais escuro. 

Você começa a entender coisas. Você começa a ouvir outras coisas. Sua alma parece estar com você 

agora... você então nota que faz parte da escuridão. Seus olhos agora podem ver melhor no  escuro... 

e você vê uma parte de mundo. Uma parte pequena, mas você realmente vê. E antes de perceber 

você  começa a sussurrar, mas ninguém parece te ouvir. Todos  parece te temerem... alguns te 

acham estranho... você  quer gritar, mas quando grita todos te ignoram. E o  ciclo deles continua. 

Você não pertence mais a isso.  Você tem uma ferida. Tem um passado. Tem memórias. E sabe que 

muitas coisas não vão voltar. Você está em parte morto. Ou em todo. Mas continua lá.   

  

Você não teme mais o escuro.   

 

Houve um tempo em que tive medo do escuro. Este tempo  passou.  

 

(O autor desse texto não quis ter seu nome revelado) 



  

 Egocentrismo 
 

 

Um big bang em cada umbigo 

Um big ben em cada pulso 

Cada um com seu coração avulso 

Evitando as situações de perigo 

 

Em cada umbigo um big bang 

Em cada pulso um big ben 

Cada um pensando no próprio bem 

Temendo ver seu próprio sangue 

 

Solipsismos borbulhantes, o comensalismo desunido ying yang 

Conflitos interiores despejados nos próximos (de quem?) 

Próximos de si, uniões unilaterais... 

Morreremos no enauseante labirinto de espelhos sem saída. 

 

 Adalberto 

 

 

 

História 

 

Um dia um homem ávido por conhecimento saiu a procura de alguém que respondesse sua 

pergunta. Depois de procurar por um tempo ele achou um homem idoso que morava em uma 

pequena casa num morro, no meio de um pequeno campo cercado por uma floresta e um rio. O 

homem então se apresentou e foi logo perguntando ao ancião: 

- Senhor, queria que respondesse minha pergunta. O que sou? 

   

O ancião lhe respondeu: 

- Olhe a sua volta. Vê a floresta? Olhe quantas folhas, quantos galhos e troncos, quantas 

árvores, quanto verde. Veja os pássaros, como voam graciosamente. Observe os outros animais, 

todos numa intrincada rede de trocas e sobrevivência. Veja como o funcionamento de tudo isso é 

complexo e ao mesmo tempo tão simples. Olhe os insetos, há milhares, milhões deles. Veja o 

quanto tudo isso fervilha de vida. Observe os rios, a água, uma substância tão importante, vital. 

Olhe a terra e veja a Terra, tão antiga; já existiram bilhões de coisas com ela e sobre ela, tanto 

tempo, mais do que você gostaria de viver, mais coisas do que você poderia ver. Olhe o céu, o ar, o 

oxigênio é tão importante para as coisas vivas. Veja o Sol, sem dúvida ele é muito importante, nossa 

fonte de luz e calor. Veja a Lua, como é bela, nos influencia com as marés, importantes para muitas 

coisas vivas. Olhe o tamanho do nosso planeta, nele há mais lugares do que você gostaria de estar. 

Olhe o tamanho do Sol e dos outros planetas que são atraídos por ele. Observe as estrelas, 

preenchendo nosso céu negro, estão a distâncias maiores do que você pode percorrer, e são tantas, 

milhões delas formando uma galáxia e são milhões de galáxias no nosso Universo. E como é grande 

o nosso Universo, tão grande que não podemos medir, infinito comparado a nós. E tudo está 

relacionado, tão complexamente, caoticamente, porém é tudo tão simples. Você é só uma dessas 

vidas nessa floresta, é só uma pessoa nesse planeta, é só um corpo nesse sistema solar, é só um 

ponto nesse Universo. Você, meu amigo, não é NADA. 

 

 



 

Então o homem ficou perplexo, não era essa a resposta que esperava. Ficou espantado, mas 

reconhecia a verdade dita pelo ancião. Então, antes que o homem pudesse dizer algo, o ancião 

continuou. 

 

- Você ouviu bem e está refletindo sobre o que eu lhe disse. Está analisando tudo com as 

suas crenças, seus valores, sua razão, suas ilusões. Pois tudo o que você ouviu você captou com 

seus ouvidos, com sua audição, tudo o que você viu você captou com seus olhos, com sua visão, 

tudo o que você captou foi com os seus sentidos, assim você sente o mundo exterior. Tudo o que 

você pensa é com a sua mente e você tira suas próprias conclusões e você só pode julgar, por si 

próprio; e seu julgamento só pertence a você e seus pensamentos e emoções só pertencem a você. E 

tudo isso é você, você vive dentro de seu mundo e tudo o que você é só pertence a você mesmo. 

Todo o seu consciente e seu inconsciente formam o mundo em que você vive e aquilo que seus 

sentidos não podem captar não pertencem ao mundo, ao seu mundo. Pois o mundo é o seu mundo 

para você, e só existe esse mundo para você. E você é o seu mundo, nada dele está livre de você.  

 

- Você é o mundo, meu amigo, você é TUDO. 

 Gustavo Figueiredo 
 

 

 

Dissonantes. 
 

Quanto a mim, 

Tento dizer o que penso, As palavras, 

Essas dizem mesmo o que querem. 

No fim, não entendem, 

Nem a mim, nem a elas. 

 

Quanto a mim, 

Tento lhe fazer um carinho. 

Já meu corpo, 

Esse não controlo direito. 

No fim, terminamos os três machucados. 

 

Quanto a mim, 

Tento cantar uma canção, 

Já minha voz, 

Essa insiste em cantar meu medo. 

No fim, entoamos um agouro 

Que assusta a todos. 

 

Dissonantes, 

Mente, corpo e alma 

Que nunca se viram antes. 

Dissonantes, 

 Eu é ele, de tão distante. 

Dissonantes, 

Um corpo que se move sem alma, 

E uma alma que a um eu  procura, 

Onde nunca houve eu antes. 

 

Ednei Alves dos Santos. 

  

Eu 
 

Entre razão e sandice 

Eu escolhe a saída mais agradável: 

Mantém-se isolado, 

afastado de tudo e de todos. 

Eu retém tudo o que acontece 

(tem síndrome de Clarice Lispector, 

mas não consegue escrever sobre isso) 

Eu sabe o que vai acontecer 

- O mundo anda tão previsível...- 

Então Eu prefere se esconder. 

Eu não escolhe quem amar 

já que não tem opções plausíveis 

Eu não ama. 

Eu não trabalha, porque sua especialidade, 

“SER”, não se classifica por empregável 

E entre “ser” e “morrer” 

Eu não trabalha. 

Eu também não fala: 

Quem vai ouvir? 

Eu apenas ouve, e vê, e sente... 

 

Outro dia vi Eu na calçada 

Massacrado pela mesma força 

Que o levantou, pouco tempo depois. 

 

 Elise de Oliveira Garcia 

 

  



 

O encontro do eu? 

Eu deusa assustada! 

Recuo, trêmula 

Diante de mim mesma. 

Durmo e acordo em 

Meus próprios mistérios. 

Minhas “barbas” de 

anciã revelam minhas 

impurezas. 

Pura ansiedade de 

Viver, para me encontrar. 

 

 Cecília Fidelli 
 

______________________________________________________ 

 

  

 Eu e você 
 

Apressado como eu 

Presumiu que não havia mais 

Foi ao final e precipitou-se 

Lendo os últimos versos do poema 

Cortou o laço mundano 

Tornou-se tinta no papel 

Desistiu antes de escrever resposta 

 

Insensato como eu 

Com medo de dizer o que não deve 

Não diz o que deve 

E parte mais uma vez seu sonho 

Em pedaços toda a sua vida 

Ele perdeu a chance de dizer alguma coisa 

 No momento em que ela lhe fixou os olhos 

 

Oportunista como eu 

Não trocava seu controle por nada 

Por nada mesmo 

Uma brecha na sexta, convite no sábado 

Telefonema domingo, encontro domingo 

Abriu a porta para quem faltava 

Era ela que faltava 

 

Detalhista como eu 

Observava tudo à sua volta 

Com olhar de quem procura algo 

Tinha interesse marcado 

Ás 21 em frente à escola 

E em frente à escola 

Que as palavras rolaram 



 

Ansioso como eu 

Sabia como ficar ainda mais ansioso 

 Se trancava às vezes para não esquecer 

Do rosto que não esquecia mais 

Amiga da amiga do amigo 

Alguns olhares trocaram 

Naquela sala, e nada mais depois 

 

Distraído como eu 

Não percebeu que havia mais alguém 

Mais um alguém 

Que conversava com ela, ela com o amigo 

Ao ver caíra no erro 

De achar que seria tão fácil assim 

Comportamento alterado por dias 

 

Desastrado como eu 

Tinha esquecido o óculos sobre a mesa 

Do amigo com quem conversava 

Teve que voltar àquela sala 

Que lhe lembrava uma pessoa distante 

Um antigo coração, que lhe abandonara 

E o tornara o que é hoje 

 

Com uma corda 

Ele disse à si mesmo que conseguiria 

E ele conseguiu 

Por aqueles olhos, lágrimas de amor 

Por outros, pedidos de compreensão 

Estava tudo ao contrário, na verdade 

 

Os dois, apaixonados como eu 

Partidos, como eu 

Fracos, como eu 

 

 Como eu e você. 
 

Robson M. S. 

 

 _____________________ 
 

 

 Vivência 
 

Vida clara, alma escura 

Desespero afetando a minha sanidade 

Mantendo os pés no chão eu enlouqueço 

Vagando na insanidade me distraio 

E num dia escuro e frio 

Encontro a mim mesmo 

Finalmente sem medo de ser como sou 



 

Podendo enfim me aceitar do meu jeito 

O que sonhei para mim não serei 

Mas não importa mais 

Não sou como queria ser 

Mas ainda assim sou eu 

Com os meus erros e acertos 

Com minhas falhas e preconceitos 

Mesmo assim 

Simplesmente eu 

 

Michelle 

 

Reflexão 

 
Qual é o meu lugar no tempo? 

A qual geração de escritores pertence a minha geração? 

Essa geração sem identidade 

Essa geração que remoe o passado, 

Fazendo de si mesma um sincretismo cubista de peças velhas 

Essa geração que já não vê cores 

Pois o mundo em que vive tornou-se tão colorido 
que o que se vê é apenas o ofuscante branco em contraste com o negro do coração humano 

Esse mundo estranho, 

esse tempo estranho 
este tempo que estará nos livros de história como a transição entre o passado e o futuro 

Esse tempo de jovens adultos 

Esse tempo em que a única revolução é a revolução interior 

que constrói suicidas, 

que destroe a alma 

Esse tempo de muitos ideais 

as mulheres,as baleias, os negros, 

a política, a economia, 

apenas substituem o ideal maior, o Homem 

Esse tempo de reflexões 

que reflete apenas a angústia do homem 

tantos pensamentos, tão desconexos, sem conclusão 

Esse tempo em que alguns preferem apenas viver 

Não os condeno 

talvez eles cheguem nas mesmas conclusões a que chegarei 

Talvez a vida seja isso, 

apenas viver 

Talvez não importe a graça final, mas o caminho 

Porém, se assim for, quão infeliz não sou por desconhecer meus passos 

Pois vivo nesse tempo 

Esse tempo incerto a cada instante 

esse tempo sombrio 

esse tempo em que parece eminente que novos tempos chegarão no minuto seguinte 

Mas nada acontece 

nessa era de silêncio 

Mesmo assim, espero 

com o desejo de estar vivo, 

até que um novo tempo me mate 

 

Welton Gomes 
 



Poema-Manifesto: “Poema Insano dos dias” 
 

Todos tateiam como cegos 

Procurando um rochedo a que se agarrar 

Vidas que correm atrás da sobrevivência 

Mas nunca chegam a nenhum lugar 

Cegos pela sede do ouro 

Os homens correm e se chocam uns com os outros 

Ninguém vê mais nada além de si mesmo 

É como se alguém tivesse apagado a luz 

E o poema insano dos dias se desenvolve 

Revelando à humanidade seu enorme contra-senso 

Todos falam, mas ninguém se entende 

Porque cada um fala sua própria língua 

E cada um se interessa apenas pelo que diz 

Não ouvem nada além de seus próprios gritos 

Pensam que não há som mais sublime que suas próprias vozes 

A sede de ser ouvido é maior que a sensatez 

Que lhes recomenda ouvir primeiro á voz do próximo 

E ajudar 

Mas cada um acha que sua súplica é mais urgente 

Mais importante 

E grita cada vez mais forte e mais alto... 

O poema insano dos dias continua a se desenvolver 

Apesar dos contratempos, dos erros e dos gritos 

 Mas a humanidade se recusa a ver isso 

Pois tudo deve ser feito com ordem e decência 

Então todos se recusam a ver os próprios erros 

E tentam se aperfeiçoar cometendo erros e mais erros 

 Não se importam com a dor que causam aos outros 
E a si mesmos 

Pois pensam que erram por um bom motivo 

Mas não vêem que nunca há um bom motivo para errar 

Matam e morrem uns aos outros, pouco a pouco 

ponto a ponto vão perdendo o jogo que é sua própria criação 

Não aceitam a derrota 

E cada ponto perdido só serve para aumentar a aposta 

E o poema insano dos dias não pára de crescer 

Levando cada homem à falência, decadentes, 

Morrem pingando, mas amam o seu ouro 

O que quer que esse ouro seja 

E nem após a morte querem deixá-lo 

Querem se apossar de tudo 

mas se esquecem de dominar suas almas 

Território inexplorado e intocado 

No âmago de cada ser, um mistério 

Na vida de cada homem, um deus 



Mas eles desistem antes de alcançá-lo 

E o buscam sempre em seu exterior 

Ouro e riquezas em templos suntuosos 

Ouro e riquezas nas sepulturas que guardam seus ossos 

E o poema insano dos dias nos faz sangrar 

E aumenta a cada gota que derramamos 

Cada página e cada letra escritas em sangue 

Dor que cresce sem ninguém ver 

Mas que existe além do saber 

Todos tateiam como cegos 

Em busca de um lenitivo para essa dor 

Sem perceber que isso só os leva a um maior sofrimento 

Numa busca insana para desfazer aquilo que eles mesmos fizeram 

Numa busca insana para curar a doença que eles mesmos causaram 

Inquilinos inadimplentes da vida 

Pensam que viverão eternamente 

Mas quando a morte vem cobrar suas dívidas 

Percebem que não haverá outra saída 

Que viveram em vão 

E que não há mais consolo ou retorno 

Só resta a escuridão do exílio 

E o poema insano dos dias continuará 

apesar das mortes, dores e trapaças 

Porque, depois que você morre 

Sempre sobra um herdeiro para a sua desgraça. 

 

Allana 


