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A Arte de Ancorar

Já era amor antes de ser

Era amor antes do primeiro “oi”, foi amor durante
a primeira conversa, foi amor ao primeiro sorriso aberto.
Foi amor nos dias de sol de verão, nos tempos de
primavera e nas fortes tempestades do inverno.
Foi amor na primeira discussão, na primeira lágrima que o olho derramou e que após uma ligação se fez
paz.
Foi amor e continua sendo, porque quando é pra
ser: Já viu, né?!
É amor, até quando não era pra ser.
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quase-despedida, sem beijos, sem promessas, só olhares,
dessa vez.
E ao te tocar pela última vez, meus olhos abriram
com o toque daquela mesma música. São 6h15 da manhã
e meu coração ainda é sobre você.
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A Arte de Ancorar

Mais uma de amor

Hoje acordei pensando em você, como de costume, mas foi um pensar diferente, não sei ao certo o que
senti ao olhar para o celular e ver que tinha te perdido;
para sempre dessa vez.
E eu que sou dessas que gosta de estender o drama e aumentar o sofrimento, liguei a playlist na música
4, aquela mesmo que você me fez ouvir numa ligação às
3h30 da matina e meu coração ficou pequenininho uma
vez. Meus olhos cogitaram uma lágrima tímida (de saudade), mas deixei passar, fechei os olhos e o filme da minha vida passou na cabeça, o teu cheiro, o teu abraço e a
páscoa mais serena que consegui. Fui no céu, flutuei nas
nuvens e a queda quando acordei foi maior, olhei para os
lados e você tinha sumido outra vez, junto com teus olhares vazios, teus abraços intensos e tuas falsas promessas.
Não tinha mais ninguém para segurar minha mão e
eu fiquei só, mais uma vez. Me levantei na espera de te encontrar, quem sabe na fila do banco, mas aquele foi nosso
adeus eterno, nosso “Goodbye” antes da primavera, nossa
20

Marina Soares
Primeiro amor não necessariamente é o dono do
nosso primeiro beijo, nem o nosso primeiro namorado,
nem nosso amigo de infância que acabamos nos apaixonando na adolescência, primeiro amor é aquele que cresce
e floresce como uma flor, lá dentro da nossa alma, marca
nosso coração e fica lá, adormecido no tempo, mas sempre
lá, mesmo depois que “acaba” e o fim não é uma das coisas
mais bonitas e memoráveis. Ele vai sendo guardado, numa
caixinha que com o tempo foi regada, junto com os sentimentos e as lembranças de quando o amor ficou egoísta e
cedeu às vontades neuróticas do coração e teve “fim”.
Surgiram e surgirão outros, mas meu primeiro
amor, aquele, que me tocou lá fundo e me fez colorir o
mundo de outra cor, esse eu nunca esqueço, nem quando
eu quero esquecer.
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A Arte de Ancorar

Ao meu primeiro

Eu deveria começar esse texto como todos os outros,
apenas um pouco do meu desabafo momentâneo, em alguma
aula (chata) ou outra que se perde por aí, no meu último ano
de colegial. Mas não, minha necessidade foi maior, explicar
cada palavrinha e cada coisinha que vai ser colocada aqui, que
descreve bem tudo que eu venho sentindo, talvez a raiva, ou
angústia-aflição, por sentir tanto por quem não sente muito.
Meu primeiro amor não foi o príncipe encantado
da história da Cinderela, nem seguiu as regras dos caras
“perfeitinhos” que encontramos por aí. Meu primeiro
amor começou com aquelas conversas pela internet, como
quem nada quer, mais aos poucos foi alimentado, regado e
florescido. Meu primeiro amor foi o primeiro que mergulhou comigo nos becos e poços escuros do meu coração.
Meu primeiro amor abriu as portas e janelas e me mostrou
como era linda a luz do luar, se fosse vista ao lado de uma
boa companhia e de um abraço de urso que só ele sabia
me dar, seguido de um “eu-te-amo” bem clichê, só pra eu
não esquecer – como se isso fosse possível tirar da mente.
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Aos meus grandes amores amargos, que me permitiram
amadurecer de forma mágica e doce levando-me a depositar
tudo o que sentia nos meus rascunhos.
Ao meu querido Bodito (in memoriam),
que hoje certamente teria orgulho de mim.
Aos meus familiares e amigos,
que me ajudaram a chegar até aqui.
Às minhas mestras de carreira e de vida
(Mainha e Bodinha) por incentivarem-me a
viver no mundo das letras.
Ao meu mestre de academia, que me ensinou a escrever com
mãos que alcançam a alma.
Com Deus e a Virgem Maria, sempre me lembrando que minha
Fé poderia levar-me aos caminhos que desejasse.

A papai e a Lucas que me ensinaram muito sobre amar,
...........................................................................no silêncio.

Marina Soares

Teus efeitos

Não, eu não acho que eu tenha o dom das palavras,
apenas tento colocar no papel tudo que eu sinto, todos os
turbilhões de emoções que estão dentro de mim, um misto
de encanto, paixão e ilusão, todos os sentidos que ganho e
logo em seguida perco, com você, toda a junção do desejo, do verdadeiro significado de querer e amar alguém. A
sensação de conseguir tirar os pés do chão e flutuar. Tudo
o que você me causa, toda a aflição e a saudade aguda e
também todos os efeitos da atração física e sentimental.
Ah, não é necessário falar, mais uma vez, toda a
nostalgia que eu sinto ao fechar os olhos e lembrar claramente a “falta” de sentidos que ganhei só em te tocar e
te sentir em mim, o coração acelera só em lembrar. Contraditório isso de ganhar e perder, né?! É porque, talvez,
eu nunca saiba ao certo o que é mesmo meu enquanto
sou tua. Perco noção de espaço e tempo, ainda não consigo entender como é possível e como alguém consegue
arrancar de mim e colocar o que é óbvio, porém confuso e
incerto, num papel: VOCÊ!
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Entre os versos da existência e os
rascunhos do afeto

Marina Soares é uma jovem agraciada pela Providência divina com múltiplos atributos. É bela, inteligente,
criativa e apaixonada pela literatura, a maravilhosa arte
que tem na utilização estética da palavra, o ponto de chegada e de partida para todos os voos da imaginação e da
sensibilidade humana.
Aluna minha na disciplina Teoria do Texto Poético,
ministrada no curso de Letras da Universidade Federal de
Campina Grande, Marina Soares sempre mostrou, no brilho dos olhos e no exercício de um comentário pertinente, o
encantamento que lhe provocava a beleza de uma imagem,
a cadência de um ritmo e a força cognitiva de um conceito
emanado do fascinante e complexo signo da poesia.
Para Marina Soares, é o que pude depreender do
rico contato que tenho mantido com ela nas chegadas e
andanças da vida acadêmica, a literatura, mais do que uma

disciplina a ser burocraticamente vivenciada no universo
curricular das letras, é uma artéria viva a pulsar no fremente coração da existência; um território simbólico onde são
representadas as mais profundas e significativas experiências humanas. Conforme preconiza o paradigmático poeta
português Fernando Pessoa, Marina também sabe que “a
literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida
só não basta”.
A convivência de Marina Soares com a palavra em
estado de estesia fez com que ela sentisse o irreprimível
anelo de transformar vivências pessoais, observadas e inventadas, em edifícios concebidos com a argila da palavra
e a argamassa da linguagem. O resultado é o singelo livro
de crônicas intitulado A Arte de Ancorar, que o leitor agora
tem em mãos.
Para Ezra Pound, em seu clássico livro ABC de Literatura, “o domínio de qualquer arte supõe o trabalho da
vida inteira”. Sendo assim, não se espere de Marina Soares, que está inserida no albor da juvenília, a maturidade
estética somente alcançada por quem já tem muito chão
rodado numa estrada íngreme e sinuosa chamada tempo.
Pouco importa. O que vale mesmo é que a talentosa estudante de Letras, na sua Arte de Ancorar, soube ser autêntica na expressão do seu mundo interior. Se a tonalidade
confessional predomina nos textos marinianos, os estatutos configuradores da literariedade aportarão, certamente,
noutras escrituras da sensível jovem campinense. Como
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nos famosos versos de Adélia Prado, Marina Soares não
teme dizer: “o que sinto, escrevo”.
Examinando o conjunto das crônicas enfeixadas no
livro de Marina Soares, uma invariante básica facilmente detectável impõe-se ao horizonte recepcional do leitor.
E radica-se, ostensivamente, no território amoroso. Aqui,
amor é descoberta, vertigem, delírio e sonho de uma vida
plenificada pelo encontro com o outro; o outro que é face
e contraface de nossa acalentada utopia de completude
existencial. Mas, como “a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida”, conforme pontua a
lírica sentença de Vinícius de Morais, o amor tematizado
nas crônicas de Marina Soares é sinônimo de desencontro,
conflito e finitude: “amor que não seja imortal, posto que
é chama, mas que seja infinito enquanto dure”, ainda de
acordo com o emblemático lirismo de Vinícius de Morais.
Outra invariante seminal abordada por Marina Soares é a da solidão. Solidão como estatuto permanente do
ser e como condição provisória da existência. Entre uma
percepção e outra, Marina Soares canta tanto a necessidade que o ser humano tem de conviver consigo mesmo
quanto a enorme dificuldade que ele tem de fazê-lo adequadamente. A solidão do ser implica na perigosa pedagogia do autoconhecimento, abismal mergulho nas dobras
mais verticais da nossa enigmática interioridade.
Com uma linguagem jovial, íntima do seu tempo,
com leveza e acendrado humor, Marina Soares sabe que

