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Manifesto 
por Ednei Alves dos Santos 

 
 Durante uma grande parte da minha vida achei que o mundo estava lotado de pessoas interessantes. 
Achei errado, não está! Principalmente graças ao Comitê de Chatificação da humanidade do qual fazem parte 
religiões, grandes corporações, governos inteiros, e sociedades que se acham melhores que outras 
sociedades. Todas elas impondo, cada qual com seu método, uma maneira de pensar e agir. A religião cristã 
com sua voz mansa, impõe que apenas seu Deus possa existir; as grandes empresas, com seus 
treinamentos, métodos e técnicas, preparam seus funcionários para deixarem de serem quem são, e se 
tornarem o motor produtivo das fábricas; criam hábeis líderes que, em seus terninhos azuis ou pretos, são 
capazes de conduzir suas equipes nas tarefas mais complicadas, mas são incapazes de resolver o problema 
de seus filhos adolescentes em suas próprias casas, por falta de habilidade ou tempo (que no fundo é a 
mesma coisa). 
 
 As pessoas poderiam ser o mais incrível gerador de improbabilidade (máquina que faz com que 
aconteçam coisas que tinham uma probabilidade muito pequena de acontecer) que existiu, cada qual com 
uma mente diferente pensando nas mesmas coisas, vendo coisas iguais de forma diferente; porque todo 
corpo é diferente, a natureza sacou a importância da diferença e fez tudo diferente, ou talvez simplesmente 
não tenha como ser igual e por isso é diferente. Por que as pessoas são obrigadas a se anularem?? Por que 
reduzir tanto o universo delas? Porque uma droga de cantor ou jogador de futebol ganha milhões enquanto 
outra pessoa vive com uns trocados? Por que toda essa ilusão? Por que algumas pessoas são totalmente 
incapazes de lidar com outras pessoas?? Porque o sistema nervoso dispara e perdemos completamente o 
controle quando estamos na presença de algumas pessoas???  
 
 É isso mesmo, onde há fumaça, há fogo!!!! Nenhum ser humano quer ser reduzido a uma pedra. 
Tentar reduzir um ser humano é pedir que ele faça alguma besteira para voltar a ser humano, todo ato é um 
ato existencial. A psique humana não cabe em nenhuma moral, em nenhuma razão. É impossível transformar 
um ser humano numa tabela de senos e cossenos e prever seus movimentos, porque ele próprio a destruiria, 
única e simplesmente para afirmar sua condição de ser humano. A simples hipótese de estar determinado 
pode enlouquecer um homem a ponto de fazê-lo matar, estuprar, beber até esbugalhar ou suicidar (rápido ou 
lentamente).  
 
 Não há nada mais interessante que a manifestação de uma alma (vontade), mesmo quando ela age de 
uma maneira cruel - é inevitável não pensar quais são seus motivos. Quantos motivos há numa alma? Devem 
ser tantos que às vezes, até parece que o corpo tá no piloto automático. A alma se manifestando, nas cores, 
nas músicas, nos gostos, nos sonhos, labutando todos os dias os gestos, erguendo o pesado do corpo. É 
esse caos que é belo: todas as cores e sons e gostos e todas as maneiras de sentir, de relacionar. Pra que 
tantas regras? O que tem Deus a ver com a maneira que as pessoas se vestem? Será que não percebem que 
o divertido está na diferença? Abaixo o exclusivo!!! Abaixo o ”eu ou ele”!!! Que sejam todos!!!! Porque as 
religiões que não são católicas representam demônios ou ”cosmovisões da podre modernidade”??? 
 
 Não, não agüento mais homens de terno azul e mulheres em seus vestidos elegantes, todo mundo 
querendo se passar por educado e civilizado, varrendo a barbárie para baixo do tapete. Ignoram que da 
maneira como se comportam são verdadeiros animais; afinal mulheres, se querem ser amadas, por que usam 
truques de putas? Mas querida, é preciso saber ser uma puta na hora certa. Acho que todo mundo devia 
mesmo é ser um pouquinho mais humilde, e começar a ver o que realmente é incrível, a maneira como a alma 
se manifesta. Ensinem a pensar livre!!!! A agir livre !!! O cristão não está debaixo de regras, a regra deve estar 
escrita no seu coração. Por que uma criança despreza a vida??? Porque a vida é desprezada a todo 
momento, nas filas dos hospitais, nos corpos que se encontram nas sarjetas. Por que o amor deve salvar 
alguém se ele se finaliza sempre na forma de rejeição, sempre em insulto e escárneo, sempre perseguindo 
uma ilusão??? Não, o amor não pode salvar quem é sempre ensinado a odiar-se e desprezar-se, quem é 
sempre excluído de alguma forma!!!!  
 
 E esse amor contraditório pode causar as maiores loucuras (sem metáforas românticas idiotas, tô 
falando sério), estupros, assassinatos, roubos, doenças!!! Tudo por causa de um amor contraditório. O amor é 
impotente, e ponto. E a criança que vive vendo a vida ser tratada como lixo, vai tratar a vida como lixo, e 
ponto. O adulto que não vê as cores, os sons, os gestos, que não sente, NÃO tem como proteger a vida. O 
adulto que vive num mundo cinza e quadrado, quando olha pra vida fica escandalizado, como se visse um 
travesti dando o cú na avenida central: ele não tem como reagir, a menos que se reestruture. O máximo que 
ele pode fazer é chocar-se com ela de maneira desordenada, desastrosa; o máximo que ele pode fazer é 
matá-la, como se mata um estuprador. 
 
  
 



 Ensinem a pensar livre!!!! Pra que tantas regras??? É preciso deixar as pessoas acharem seu jeito, 
seu som, suas cores... é preciso dar condições para que cada um faça seu PRÓPRIO CAMINHO. Não, não 
ensinem o que é bom ou ruim. Ensinem a pensar livre. Não, não sigam uma doutrina deformando a 
personalidade, mutilando almas. Ensinem apenas sobre Deus, ensinem sobre a beleza da vida (DEUS). 
Ensinem a agir livre. Aumentem as cores, os sons, os gestos, aumentem a felicidade, ensinem o quanto é 
incrível e inimaginável o estado vivo. E eles viverão, todos diferentes, cada qual com sua alma, eles viverão, e 
não serão civilizados, serão simplesmente humanos, numa língua universal... Deixe Baco lançar seu encanto 
e ele salvará o mundo!!! Como irá salvar o mundo um sentimento que se baseia numa mentira impotente?? 
Um Deus que representa uma mentira impotente?? Se nunca antes tivemos a chance de sermos tão felizes, a 
chance está agora na nossa frente: encontrem seus caminhos, seus sentidos, descubram o estado vivo, a 
humanidade nunca esteve tão bem preparada para isso. Derrubem os velhos dogmas, eles nos serviram um 
dia, mas agora eles nos apertam. Vamos começar de novo, com nossas novas mentes, técnicas, almas. É 
nossa chance de sepultar um passado ridículo e começar uma nova era. Não vai ser fácil, nunca é, mas a 
beleza da vida está naquilo que a gente sente, mesmo que seja a dor de parir uma nova humanidade, mesmo 
que seja de sangue - não sentir é que é a morte. O futuro é inevitável, basta decidir se seremos as vitimas ou 
os criminosos... 
 
 

 
Passagem 
 
PAVOR 
Allana 
 
Logo atrás, à sua frente, adiante, bem ao lado 
O que você dirá ao perigo e ao seu filho medo 
Como você vai reagir ao que vier, o que dirá 
O que dirá onde está a estrada 
Bem aí, aqui ou lá pra onde ir 
Pra onde ir quando não se sabe o que fazer 
O que fazer onde chegar onde eu estou eu não sei 
eu não entendo não compreendo o que aconteceu 
O que aconteceu o que há o que é que foi 
Eu acabei de chegar eu sou a habitante mais antiga do lugar 
Estou aqui há pouco tempo eu não sei 
Eu nasci esses dias eu tenho 180 anos... 
Me diga o que foi o que foi que aconteceu com você 
Onde está sua alegre estupidez 
Sua inocência, eu quero a sua essência 
Sua consciência  
Quero sua vida quero que me deixe em paz quero 
que sempre  
Me atormente 
O que será o que será quero saber o que foi que aconteceu 
Quem matou e quem morreu 
O que foi que aconteceu eu acabei de chegar 
Eu moro aqui há muitos anos... 
O que será o que foi que aconteceu 
A sua inocência consciência dia vazio 
Meu bem o que há me diga o que aconteceu 
A que ponto você desceu 
Em que parte do percurso você abandonou a estrada? 

 
 
 
 
 



ANJOS 
Elise Garcia 

 
Anjos sem dono também se machucam. 

 
Sabem o que querem e vão atrás 

Mas nem por isso são imunes à dor 
Masoquismo não é inato, é adquirido. 

Com a dor se acostumam 
Até chegar a um tempo 

Em que não vivem sem ela 
Pois são fiéis apenas a si mesmos. 

 
Anjos também cometem pecados 

Mas não viram demônios, 
Tampouco vão para o céu 
(ficam vagando na Terra) 

 
Anjo com asas invisíveis... 

Apenas os semelhantes reconhecem isso 
 

Quero ficar sozinha agora... 
Porque eles não estão aqui 

Mas sempre estarão. 
 
 
SOMENTE 
Douglas Melahel 
 
Somente mais um vulto passando, 
Somente mais uma sombra que atravessa a noite 
Somente o fogo de uma vida 
Que se apaga numa brisa de outono. 
 
Somente são gestos, palavras, 
Letras escritas com sangue e lágrimas 
Somente é a tristeza 
Lacuna hostil onde tomamos 
O vinho de nossas vidas e morte. 
 
Somente é um símbolo 
Que atravessa a historia preso a um significado. 
Somente é a vontade de escrever 
Que faz o lápis dançar por sobre o papel 
 
Somente é um ser 
O qual nada pode fazer senão amar 
Somente são conhecidos 
Que são programados para pensar uma realidade 
 
Somente são palavras 
Que têm conciencia nos lábios humanos 
Somente é um ser 
Inocente e culpado por ser diferente 
Daquilo que chamam de humanos 
 



Somente é um ciclo 
Ciclo que fazem todos andarem em círculos 
Na incessante busca de si próprios 
Somente são nações 
Que são sistemas inúteis ao sonho humano 
 
Somente são justificativas 
Afirmações de vida e morte 
Dor e Alegria 
Antitese Humana que faz sermos esta miscelânea de sentimentos 
 
Somente Sou. 
Aquilo a que nada é ou nada significa 
Sou somente 
Uma questão em busca de uma resposta 
Que a complete, que a mate 
 
Que faça simplesmente não mais existir 
Seres com suas Justificativas,Ciclos, Nações, Palavras e símbolos. 
Que simplesmente exista o nada 
Este nada de minha vida e meu peito 
Que está cansado de existir. 

 
 

 
 

Efeito 
 
CAÇA-NÍQUEIS 
Robson M. S. 
 
Quero um dia poder julgar 
Todo o mal que há nas pessoas, 
Poder bater, espancar, sem me sentir culpado 
 
Quero poder matar, 
Escutar o sangue pingar da boca, 
Arrancar os órgãos, 
Deixar ao relento, fedendo, 
Com milhares de urubus ao redor 
 
Quero revelar demônios 
Apedrejar mendigos na rua 
Queimar suas medalhas na calçada 
Espalhar mentiras, apoiar anarquistas 
 
Quero poder olhar pra todo mundo 
E não ver hipocrisia, maldade e segunda intenção 
Quero ver olhos e não olhares, 
Sentir o coração pulsando e não ficar procurando pretexto 
Pra esquecer que um dia ele vai parar 
 
Por isso, não vou apostar minha última moeda 
Neste jogo de azar 
 
Me dá um cigarro, um pouco de cocaína 
E prostitutas sobre um altar de igreja 
 



Toda dor serve pra nos dividir 
E toda lição serve pra nos desmentir 
A vida não vem em ondas como o mar 
mas como granizos, em uma tempestade 
 
Quero poder matar, 
Escutar as janelas se quebrarem 
Os ossos se quebrarem 
E o sangue escorrer por todas as ruas 
 
Quero sexo, drogas e caviar 
Quero dor, prazer e um saco para vomitar 
Quero seu medo, seu coração 
E quero poder te tocar 
 
Até o dia amanhecer  
E o jogo terminar 
 

A MOÇA DE VERMELHO 
Allana 

 
A sensação de estar aqui 

É viver a irrealidade sem limites 
Vou dormir meio acesa 

E perceber que não estou dormindo 
A minha cama está vazia 

E a minha cabeça tem pensamentos demais 
Pra eu poder relaxar 

E essa moça de vermelho no meu quarto 
Me gritando qualquer coisa que eu não entendo 

Minha vontade é ajudá-la 
Mas acho que vou sair um pouco 

Espairecer 
 

Eu sinto meus ossos dentro de mim 
O sangue correndo nas minhas veias 

Os músculos de cada órgão a se mover 
Tensão 

 
E essa moça de vermelho no meu quarto 

Chora por algoma coisa que eu não descobri 
Minha vontade é ajudá-la 

Mas acho que vou tomar um banho 
Relaxar 

 
Limpar todo esse sangue  

Que cobre as minhas roupas 
Será que eu matei alguém 

Ou será que sou o cadáver? 
Dúvida 

 
E essa moça de vermelho no meu quarto 

Me olha do jeito mais triste que se possa imaginar 
Minha vontade é conhecê-la 
Mas acho que quero respirar 

 
A sensação de estar aqui 

É viver a irrealidade sem limites 
Vou acordar desse sonho 

E finalmente perceber que, na verdade, 
Na verdade eu não sonhei. 

 
 



OTHERS 
Elise Garcia 
 
Nunca quis que o prozac me aliviasse 
eu poderia saber me virar 
e não depender de um medicamento 
e virou necessidade 
entregar minha sanidade 
a um comprimido de 20 mg pela manhã, toda manhã 
 
Nunca quis precisar de alguém 
eu poderia ser mais confiante 
e não depender de outro ser humano 
e ficou viciante 
entregar um papo interessante 
a uma pessoa que não faz mais parte de mim 
 
Nunca quis sentir tristeza crônica 
eu poderia ser mais alegre 
e não choramingar pelos cantos 
e ficou agradável 
viver uma existência meio que miserável 
a um mundo que parece querer me excluir dele 
 
Nunca quis parecer ser outrém 
eu poderia ser eu mesma 
e não me condenar por ser exatamente isso 
e virou lenitivo 
usar esse anti-atrativo 
para justificar um comportamento anti-social 
 
Nunca... 
palavra que justifica 
um arrependimento tardio 
que nem deveria existir 
justamente pela natureza do ato 
 
 
 

 
Momento 
 
AO LEITOR 
Charles Baudelaire – As Flores do Mal 
 
Sempre tolice e erro, culpa e mesquinhez 
Trabalham nosso corpo e ocupam nosso ser, 
E aos remorsos gentis, nós damos de comer 
Como o mendigo nutre a sua sordidez. 
 
Frouxo é o arrependimento e tenaz o pecado, 
Por nossas confissões muito é o que a alma reclama, 
Voltado com prazer a um caminho de lama, 
Crendo lavar as manchas com pranto amaldiçoado. 
 
Junto ao berço do Mal é Satã Trismegisto, 
A nossa alma a ninar tão longamente invade, 
Do precioso metal desta nossa vontade 
Este alquimista faz um vapor imprevisto. 
 
 



É o diabo que nos move através de cordéis! 
O objeto repugnante é o que mais nos agrada; 
E do inferno a descer sempre um degrau da escada, 
Vamos à noite errar por sentinas cruéis. 
 
Tal como um libertino que beija e mastiga 
O seio enrrugado de velha vadia, 
Furtamos ao acaso um oculta alegria 
Que esprememos assim como laranja antiga. 
 
Espesso, a formigar como um milhão de helmintos, 
Ceva-se em nossa fronte um povo de avejões, 
E quando respiramos, a Morte nos pulmões 
Desce, invisível rio e com sons indistintos. 
 
E se o estupro,o veneno, o incêndio e a punhalada, 
Não puderam bordar com seus curiosos planos 
A trama banal vã dos destinos humanos, 
É que nossa alma enfim não é bastnte ousada. 
 
No entanto entre lebréus, panteras e chacais, 
Macacos e escorpiões, abutres e serpentes, 
Os monstros a grunhir, ladrantes ou gementes, 
Que são o nosso vício em infames currais, 
 
Um existe mais feio e mais perverso e imundo! 
Embora não se expanda em gestos ou me gritos, 
De bom grado faria da terra só detritos 
E num simples bocejo engoliria o mundo. 
 
É o tédio! – os olhos seus que a chorar sempre estão, 
Fumando o seu huka, sonha com o cadafalso. 
Tu o conheces, por certo, o frágil monstro, ó falso 
Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão! 
 
 
 
 

O JOGO 
Charles Baudelaire – As Flores do Mal 

 
Nos fanados divãs das cortesãs mais velhas, 
Pintada a sobrancelha, o olhar langue e fatal, 

Num esgar, a fazer das pálidas orelhas 
Tombar um retinir de pedra e de metal; 

 
Sobre um verde tapiz, muitos rostos sem boca, 

Como bocas sem cor, e maxilas sem dente, 
Dedos em convulsão pela febre mais louca, 
Sondando o bolso roto ou o seio fremente; 

 
Sob os estuques vis, fila de frouxos lustres, 

De candeeiros de mal projetados fulgores 
Sobre as frontes letais dos poetas mais ilustres 

Quem vêm desperdiçar os seus sangrentos suores; 
 



Eis o negro painel que num sonho noturno 
Vi desdobrar-se ao meu olhar claro e curioso. 

Eu mesmo, num desvão do covil taciturno, 
Encostei-me a tremer, o mais mudo e invejoso; 

 
Desta gente invejava a paixão tão tenace, 

Destas putas senis o prazer de tristeza 
Galhardos, traficando à minha pobre face, 

Um o antigo pudor, outra a sua beleza! 
 

Eu pasmei de invejar tanta pobre criatura, 
Correndo ao hiante abismo, e de alma alucinada, 

Que tem no próprio sangue a embriaguez que procura 
E que prefere a dor à morte e o inferno ao nada. 

 
 
 

HERANÇA 
Edson Bueno Camargo – O Mapa do Abismo 
 
eu desisto,  
definitivamente e irreversivelmente, 
neste dia; 
 
Não sei qual o pecado que cometi, 
mas o castigo agora me parece maior que o delito, 
seja qual tenha cometido, 
(confesso minha ignorância e falta de lembraça) 
 
desisto, 
de meus valores, 
de minhas crenças, 
de minha herança cultural, 
de minha ascendência genética, 
de meu direito à vida, do amor, 
do ódio, 
da indiferença 
de minha alma eterna (se ainda possuir), 
 
renuncio, 
a Deus, 
a todos os deuses e deusas, 
ao diabo, 
à bondade, 
à generosidade, 
à honra, 
 
à mesquinhez, 
à avareza, 
à minha santa ira, 
ao medo, 
à dor, 
 
Que a todos se proclame, 
qua a partir deste dia não mais existo 
embora ainda vos incomode com minha presença. 



Memória 
 
ÚLTIMA POESIA 
Robson M.S. 
 
Quando você pára pra olhar,  
em cada cantinho dos lugares que você vai 
existe um mundo esperando ser descoberto.  
Pelos mundos, um caminho que cada um sabe,  
que cada um conhece. Mais hora menos hora,  
será um motivo a mais para procurar,  
ou um motivo a menos para chorar. 
 
Quando você pára pra olhar,  
há mais sentimentos do que a humanidade toda pode sentir;  
há mais finais de semana que qualquer calendário pode contar;  
e há muito mais motivos para que alguém possa questionar.  
 
Quando você pára pra olhar,  
as pessoas parecem figuras animadas,  
criadas umas sobre as outras.  
Preocupação à toa dessas figuras,  
há sempre mais em cada canto para esconder. 
 
Quando paro pra olhar, o que vejo não existe,  
e o que existe quero afastar de mim.  
 
 
Mais ou menos é isso que incomoda.  
Mais medos aparecem, à medida que as perguntas surgem 
infundadas pelo ego, apoiadas em teorias bobas. 
 
 
Quando paro pra olhar,  
meus minutos não passam, e se passam, duram horas.  
Vejo figuras andando à minha volta, pedindo socorro, 
mas quando estico a mão, elas riem de mim,  
como num ciclo, que não tem início e muito menos fim. 
 
Quero pensar que há algo além, algo em que eu possa acreditar.  
Este não foi o sonho que sonhei,  
nem a noite que passei acordado, quando pediam por socorro,  
quando queriam me contar a verdade sobre todas as coisas. 
Mas tem um lugar, um porto.  
E tem um barco.  
A passagem é só de ida. 
Preciso criar coragem. 
Me convenço de que tudo passa.  
Mas invejo cada figura 
que encontra verdade 
num absurdo desse. 
 
Quando eu paro pra pensar,  
me vem uma idéia na mente.  
Se pudéssemos cortar a corda, realmente a cortaríamos?  
Ou seríamos para sempre figuras, criadas umas sobre as outras,  
como num ciclo, sem início nem muito menos fim??? 
 
Vagando por uma rua escura  
e ouvindo o som distante de um violão, 
percebi qual era a essência do mundo:  
aquele momento que você pensa que pode voar. 
Seus pés realmente saem do chão. 
Não é verdade o que contam nos livros.  



Mas se eu soubesse como é triste 
descobrir essa essência no dia de meu velório,  
talvez não tivesse mais o que argumentar. 
 
Aliás, quando paro pra me olhar,  
vejo dois de mim, divididos por uma linha.  
Uma linha de tempo, presumo. Um deles vive comigo,  
o outro vem me visitar.  
Sei que os dois nunca se encontram,  
e talvez, nunca irão se encontrar. 
 
Quando paro pra me olhar, escuto de novo as vozes de súplica,  
e estendo minha mão em vão. Num ciclo sem início nem fim,  
sem começo nem procedência, sem previsão ou definição. 
 
 
O que vejo são vultos 
Mórbidos, embebidos em meu sangue 
Sangue azul, amarelo, verde 
Derramado durante o pulo fatal:  
é quando uma metade tenta encontrar a outra. 
 
 
E todo Natal, um velhinho nada bom me traz presentes.  
Memórias infindas, contrastantes, misturando vozes, vultos, verdades,  
e eu fico triste com o meu egoísmo. 
 
 

 

Ensaio 
por Ednei Alves dos Santos 

 
 
O sentimento do nada 
 
“Um existe mais feio e mais perverso e imundo! 
Embora não se expanda em gestos ou em gritos.  
De bom grado faria da terra só detritos, 
E num simples bocejo engoliria o mundo.” 
 
 
 É assim que Charles Baudelaire nós apresenta ao tédio no maravilhoso poema que introduz o leitor ao 
livro ”Flores do Mal”. Nele Baudelaire sustenta que de todos os vícios e angústias humanas, a mais perigosa e 
destrutiva é o tédio. O tédio e sua notória indiferença (num simples bocejo engoliria o mundo). 
 
 O tédio é o sentimento do nada, a perda de sentido, o horror profundo de estar entregue ao infinito 
vazio existencial. O tédio é a forma mais pura da consciência que ao perceber-se, exige - para si mesma e 
para tudo que existe - um sentido, pois a consciência é sobretudo atribuir sentido às coisas através da 
linguagem (símbolos).  
 
 A consciência, ou EU como está em voga, se manifesta na realidade sobretudo através da 
transgressão da dinâmica do real, ou seja, sou quem sou, a partir daquilo que posso me recusar a ser - sou 
humano pois me recuso a ser animal (mesmo que a dinâmica da natureza se imponha, a consciência a ela se 
contrapõe).  
 
 O objeto não consciente não pode se contrapor a nada na dinâmica do universo. O tédio por sua vez 
coloca a consciência em crise ao demonstrar a banalidade de seu próprio alicerce. Por que transgrido? Por 
que transgredir? Por que ser humano? E a consciência, então como resposta, transgride, cada vez mais, para 
afirmar sua própria existência, e a transgressão é sobretudo uma novidade, uma ruptura, na forma de uma 
roupa nova, um carro novo, um amor novo, uma religião nova.  



 Não se vai ao Shopping comprar, se vai ao Shopping SER. A consciência consome tudo que pode, 
mas algumas precisam ainda consumir mais; eles querem da existência mais do que o que existência pode 
lhes dar; elas querem a fantasia (tornar realidade os símbolos que a consciência usa para se dar sentido), e 
empurram-se para a transgressão cada vez maiores. Nem todos os assassinatos são desumanos; ao 
contrário, alguns deles só poderiam ser humanos.  
 
 O grande drama é que jamais a consciência poderá fugir do tédio, pois uma transgressão não é uma 
razão, e por mais que transgrida, ou seja, por mais que seja, a consciência continuará sempre podendo ser 
vítima do tédio. E como deixamos de sentir tédio? A resposta mais óbvia seria a seguinte: deixando de ser. 
Sim, pois o tédio não é nada além da consciência, olhando para si mesmo no espelho do tempo e 
questionando-se, ou aguardando para encontrar-se (encontrar com seu objetivo, porque todo objetivo de uma 
consciência é ela própria - isso não a torna egoísta; na verdade, é sua única possibilidade, já que tudo que a 
consciência conhece, ela conhece através de si mesma). 
 
 Mas a ”nóia” pode ser menor se nossas transgressões pudessem formar uma narrativa de quem 
somos, em outras palavras, se elas pudessem nos dar algum sentido (significado), de forma que quando 
olhamos no espelho do tempo, o nosso reflexo não se perca, e mais: nos aponte uma direção. Sim, porque o 
tédio, assim como a angústia, é um humor com elevado potencial de mudança. O tédio surge quando a 
consciência apresenta indícios de fragmentação na realidade, para salvá-la de morrer na nulidade da não-
ação. 
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