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Palavra
Se a palavra for semente que em nós floresce, o descanso que em nós se sente, um abraço que ao outro serve, o
carinho que a nós nos veste, o aconchego que o outro pede,
uma cura que a dor despede, o convite que a nós nos leva,
uma prece que a alma eleva, ou um silêncio que dissolve os
nós, seja lá o que for que tenhamos dito, teremos realizado o
nobre e encantatório ofício da palavra em ser poesia.

Mudo
Para que o homem escreva se faz necessária uma dose
de caos. Será o desequilíbrio na sua dinâmica interior a dar
passagem para os significados. A instabilidade da psiqué cria
a necessidade em deixar a porta aberta para que escapem
suas emoções, e é pela inexatidão de si que a porta mantémse aberta e a palavra nos alivia, pois, fosse o homem sistema
fechado e morreríamos sufocados por excesso de mundo.
A loucura seria certa se não pudéssemos nos derramar no
verbo. A letra nos corta para que a pressão não nos estoure,
libertando-nos momentaneamente da nossa condenação: a
desordem da nossa própria existência. E será o caos o meio
e a forma a fazer-nos atentar para a impermanência das coisas; a palavra é filha do vento. A nossa impermanência e incompletude pedem o apoio das palavras. Somos mancos. Na
perfeição não há linguagem. Não há o que dizer. Há contemplação, silêncio e repouso, opostos à nossa condição aflitiva.
Escrever é um descanso no cansaço entre ser e estar. Imperfeitos. Escrevemos para dar consistência às esperanças, para
convocarmos alguma redenção, ainda que versemos exatamente pelos seus contrários. A palavra é o único lugar onde
a mentira nos acontece, seja ela a nos salvar ou a nos perder.
Deus é mudo.
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Grafológicas
Qual a necessidade de pormos nossa vida inteira nas
palavras? Confinando abstratos, limitando cenários e possíveis, rotulando sensações e vazios, categorizando os momentos e os milagres? Diante desta catalogada estranheza,
respondo-me: para livrar-me – e a nós todos – daquilo que
tenho, mas arredio ou imenso não comporto, deixando-o
preso no cativeiro de um vocábulo. Vejam os senhores o
medo. Cada um deles os comprimo no exato tamanho dos
seus nomes próprios, onde o alcance e a força de cada um
terminam nas quatro letras de sua definição. Venço-os tão
logo os apague ou reescreva por cima minhas vitórias. As
verdades, aéreas e sonoras, capto-as e as capturo a cristalizá-las em sua grafológica nitidez, para mansas e adestradas
serem incluídas no meu repertório de apropriadas certezas.
Sorvo as belezas ocultas das trivialidades, despercebidas
num cotidiano anestésico de que sofremos todos. Cada uma
delas ganha o merecido tratamento nos olhos que transformam as coisas vivas e postas num imóvel e lapidado poema.
Tão logo as sacralizo, diminuo-as e as desboto. A palavra é
o vão, abismo entre mim e a realidade que eu mesmo crio e
caminho seguro.
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Do extra ao ordinário
Evita a poesia explicar-nos coisas, dá-nos elas mesmas em seu reflexo. Fala-nos que a pedra é pedra sem carecer medi-la, e que triste é a tristeza sem precisar dissecá-la.
Seu princípio é nos conceder o que resplandece da realidade,
no chamamento do que oculto vive em tudo aquilo que pode
ser ou é, de que trata o poeta. A poesia endossa as coisas mesmas que nos revela, seguido do grau de encanto que as comportam. A poesia traz o extra ao ordinário. Faz-se ponte entre
nós e a beleza, o belo e o sagrado, o sagrado e o mistério, e o
mundo como merecedor dos nossos olhos.
E de ser amado.
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Receituário
I.
Aprendi a encantar palavras para enamorar teus
olhos. O que sou não foram os destinos que me fizeram, mas
o teu amor em mim. E quando num incerto ontem voltei da
tua presença, tornei-me pelas distâncias domador de realidades, tradutor juramentado da língua das flores e do canto
dos pássaros.
Orador de infinitos, graduei-me nos sagrados ofícios
do encantatório apenas para enredar-te nas linhas do meu
verso. Não posso deixar de dizer com certa graça que fiz algum sucesso, entre cigarras e formigas. Assim, ganhei olhos
de poesia, como estratégia para livrar-me das tristezas que
trouxeram as saudades. Por isso cito este receituário e a breve
explicação dos amanhecimentos que por culpa tua levará teu
nome. Sirvo-me para servir-te e salvarmos os outros também.
Serviço de utilidade pública e poética, sabe? Explico.
II.
Ouso dizer-lhe que a poesia não começa nem termina
fixa e derramada no papel. Ela se inicia muito antes e percorre longo caminho até dela se extrair o sumo a absorver-se
na palavra dando-lhe cor e forma. Este processo não é me24

cânico, lógico, analítico, sintético, sinótico, mas antes estilístico, sinestésico, osmótico, estético, simbiótico, simpático
e mágico, digno de intenso assombro, pois, revela-nos em
silêncio a nossa própria natureza.
O homem é o único ser a ser digno dos assombros.
O poeta é então e em suma, um assombrado crônico,
confessionário de possíveis inescolhido pelo acaso, ao atribuir-se ofício de ponte entre as dimensões. O poeta sente as
dores do parto para desaprisionar-se de si e nascer palavra.
Torna-se um autêntico domador das marés interiores; jardineiro de invisíveis. Nas mansas linhas do papel, o poeta
invoca encantos e eles vêm. Apanha-os nas mãos. Como sementes, deve dedilhá-las, senti-las lisas ou ásperas, tocando
abstrata poesia como o amante toca sua mulher.
O poeta é médium de inspirações – entes convocados
disparados pelo gatilho dos assombros – que descem dos líricos
mundos e batem à porta da alma, esta que silente vive atrás
dos olhos, a convocá-la aos transbordamentos na precisa
época para a colheita das cores.
O poeta deixa de sujeitar-se às leis do mundo, nem
mais se ater às perguntas filosóficas consagradas. Consagrase ele mesmo e seu dom de combinar palavras e provocar
suspiros e lágrimas, tornando-se livre-docente dos silêncios,
ganhando autoridades para falar de cada um deles que compõem o mundo.
Ausente a poesia, inexistente o poeta e calado o verbo.
Sonhado apenas os encantos.
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Enquanto me aguardo
Enquanto me aguardo, visitam-me as palavras. Busco
entre os meus versos e frutos, alguma desavisada certeza de
mim, distraída verdade oculta nas entrelinhas; e entre elas, o
tom acertado das minhas escolhas, uma exata explicação dos
meus medos; a aguardada revelação dos meus porquês. Sofro de inspirações para que numa próxima eu saiba a chave
correta, a porta, o outro, o amor, as marés, minha alma. Escrevo para me dar a chance de me encontrar na confissão de
um conto que me descreva, que me conte os capítulos meus
que não vivi, para que eu não perca de vez a estação que eu
deveria descer.
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