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Uma releitura generosa dos óbvios

“O medo se parecia sempre com viver abismos. O seu azar 
era desejar atravessá-los todos. A sua sorte era desejar atraves-
sá-los todos. O plano era, por insistência, mudar as maneiras de 
ser do peito. Educar os amanhãs com a gentileza de se estar feliz. 
Haveria de curar o passado curando os destinos.” 

A vida se trata dos pássaros. A vida se trata dos pás-
saros e não de nós, coadjuvantes. Colecionamos crenças e 
equívocos a estabelecer-nos como dignos de especial atenção 
da existência. Entretanto, a vida justifica-se por eles e, aper-
feiçoamo-nos para sabê-los como uma ascendência sobre nós: 
modos de diminuirmos as distâncias acerca de qualquer coi-
sa. As ausências dos pássaros atenta-nos para insignificâncias 
que acreditamos ser o suficiente. As ausências aumenta-nos a 
falta por imaginarmos coisas que não possuímos. Adiamos os 
cuidados de igualmente nos justificarmos neste mundo.

Os pássaros germinam já convencidos de que per-
tencem aos céus. O homem busca ainda se pertencer. O 
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homem anda por aprender a alegrar as flores. O homem 
anda por desaprender a contemplação exagerada de si. O 
homem anda. Os pássaros pousam já para os descansos.

Voar deixa para trás. Voar purifica-nos o peito.

O homem recusa e a vida desentende o que isto seja.

A impressão de um barco gentil.

“O medo era uma invenção. Admitida pela ignorância 
para alertar-nos de que por trás dele se ocultam importantes ver-
dades sobre nós. Viver era um nó delicado.”

A esperança se usa da voz dos pássaros. E o poema 
fala-nos: a generosidade virá por vinte e uma vezes à tua 
casa – para que tenhas com ela adequada educação senti-
mental e maneiras de se estar presente na própria vida.

Esta é a vigésima segunda visita: a tua porta aberta. As 
lágrimas últimas usadas excessivamente pela tolice. Adiante, 
palavras tomam o compromisso de tirar-te da clausura ad-
quirida pelas dores para dar-lhe um corpo de sol. Uma inven-
cionice possível para acompanhar as próprias sombras. Jeito 
lírico de salvaguardar as tuas prosperidades.
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A generosidade acrescenta-nos a gratidão. Desfaz 
enganos. Antecipa-nos verdades ao dizer-nos o óbvio de 
que a vida sempre se bastou com pouco. Os pássaros de 
nada precisam no reino dos céus. 

A generosidade logo perguntará: desejamos a dig-
nidade de heróis, e para quê? Pois, o  sofrimento deste 
mundo jamais te impediria de ser feliz.

Os textos foram costurados para estender teu cor-
po aos descansos. Os textos foram recebidos para ensinar-
te o que o tempo em ti se deslembrou. Os textos foram ma-
turados para anunciar-te a boa sorte e dizer-lhe:

à força do instante,
inesperado o saber

das asas.
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Iluminou-me a cor
da flor 
de uma cerejeira.
era a vida
com sua delicadeza
a curar-me silenciosa
dos cinzas
que já morri.
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da nossa própria generosidade
usamos o lado contrário
do esperado.
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Enganam-se todos os que crêem que escrevo, senho-
ra. Venço pelo cansaço os silêncios do papel, apenas. Insisto 
para que me contem algo, incomodo-os para que declarem 
aquilo que sabem. Intimido com agudos acentos e palavras 
cortantes. E por não saberem dizer nada além do que já me 
disseram, por não conseguirem denunciar-me pelas amea-
ças, deixo abaixo a minha assinatura. Aproprio-me do que 
não é meu. Veja, eu não saberia falar de coisas tão bonitas 
ou mentiras que nunca usei ou verdades que nunca me per-
tenceram. O alívio é que por isto sou inocente: pelas coisas 
que acreditam os outros que na letra os acuso. O alívio é que 
posso manter-me culpado quando na letra os inocento.

Ah, enganam-se todos que crêem que escrevo. É 
a vida que nos seus silêncios usa-me para escrever. É o 
momento quem descreve o próprio momento. Sou usado 
apenas para redigir milagres que não me pertencem. Eu 
sou a testemunha imediata das revelações.

Mas eu, verdadeiramente, nunca disse nada.
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O medo era uma invenção. Admitida pela ignorância 
para alertar-nos de que por trás dele se ocultam importantes ver-
dades sobre nós.
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