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Retorno

A sensação que não apareceu no primeiro encontro com a luz. 
Nascer é choro. O depois é acumular dias, situações diversas 
no jogo das sombras do horizonte desconhecido tecido pelo 
passar do tempo. Todo ser humano é um poema épico, a narra-
tiva é variada, a juventude é verso branco, a velhice é decassíla-
ba, a poesia não é para todos.

Depois de um tempo o poema épico cresce e adquire mu-
danças na temática. Compreensível. É uma situação involuntá-
ria, mas é necessária, depois chegam responsabilidades, os dias 
que cabem no olhar sem horizonte, o encontro com o próprio 
corpo. Momento de reflexão. Gostaria de ter encontrado um 
Restelo de conselhos logo no início da jornada.

Nem astronauta, nem argonauta, apenas um terranauta na 
busca do beijo do horizonte com o céu. Nada religioso, a ora-
ção é profana e perfura a vontade de ficar inerte e conformado. 
Sangra e nasce novamente, o poema se regenera e se destrói no 
vento do hipérbato, na inversão dos sentidos para contaminar 
pertinentemente o cotidiano com vertigens dolorosas de verda-
des não absolutas.
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Meu poema é um efêmero retorno na eternidade da mé-
trica e da norma que não está no roteiro da vida. É o tempo 
percorrido de forma decrescente, com hora marcada para vol-
tar ao ponto inicial. Viagem épica ao marco zero, a terra pro-
metida é o útero sem rosário no fantástico caminho de lâ-
minas que cortam o hímen da árvore proibida e espalha a 
poeira cósmica do vasto universo virgem gerado na hipérbo-
le contida em lágrimas de todas as perdas sentimentais de 
um planeta.

Na álgebra do dia seguinte, o infortúnio bate na porta, 
tenta encontrar e acha uma situação de fuga. O texto se tor-
na o tecido discursivo que veste o vasto mistério das palavras 
ocultas em significados que fogem do vocabulário comum. 
O retorno ao útero é o trunfo de uma vida que foi carimba-
da com a mesma constância de quem a gerou. O túmulo fez a 
gravidez retornar a etimologia da palavra que ousou romper 
a lógica e nascer fora do léxico cheio de horas marcadas, avi-
sos e falácias sagradas.

O erro é a repetição de acertos triviais e inúteis. Quando 
um sonho foge da perspectiva da sina imposta, ele vaga lenta-
mente no espaço onde as raízes são as copas das árvores inun-
dadas de interrogações que adubam o alimento dos passos 
onde se encontram na perspectiva da estrada diluída num ro-
teiro escrito por mãos dos mesmos dias. A repetição cai facil-
mente para quem compra barato e aceita o sol na órbita da 
existência tatuada com palavras opacas. A volta ao útero é o ca-
minho que dilacera sonhos com amores cáusticos, mas ainda 
atrai desejos e vontades para reescrever um sentimento maior 
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que o impossível em um poema épico sem época que se enfor-
ca no mesmo cordão umbilical de dia incontáveis e interminá-
veis. Essa é a viagem na literatura  que abre as portas para a fes-
ta das figuras de linguagem e suas irmãs de fé.
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Estadia em 
Porto Alegre

A chuva fina me dá as lágrimas necessárias para fumar o frio 
através de um copo de vodca. O coração pornográfico tenta 
exumar um sentimento morto pelas mudanças da vida que pa-
vimentam o caminho persistente da existência inconsistente 
feita para continuar. Com quantos beijos se constrói um amor? 
Com quantos intercursos se constrói a complexidade de uma 
vida? As respostas estão nadando nas lágrimas do vento vestido 
de qualquer estação.

Passei alguns dias andando no aquário cosmopolita da ci-
dade grande. Os mesmos passos para estradas desconhecidas, 
uma dança paradoxal nas figuras sem linguagens ou estilos, era 
apenas ali, o lugar perfeito em incongruências cotidianas im-
primidas no chão de identidades em construção na fronteira 
multifacetada, um chão cheio de tatuagens representando in-
fortúnios, alegrias, acasos e afins.

Passei o tempo suficiente para entender o amor dentro de 
um copo de ilusão. Goles para a corrente sanguínea. O amor 
se constrói com tempestades, distâncias e ilex paraguariensis. O 
amor nasce da forma mais inesperada, na simplicidade poten-
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cializada por olhares raros que observam a transição das esta-
ções das cores de vozes nuas.

Eu sempre ando por lugares assim. Gosto desse tipo de solo 
feito de rostos desenhados por séculos de pegadas moldadoras 
de cidade. Com quantas pegadas se constrói a escultura da his-
tória dos vencidos na estrada corriqueira da vida? Fico obser-
vando o monumento ao cotidiano, uma estátua viva que con-
versa com o vento e os pombos, estátua que carrega marcas do 
tempo na sua voz quase apagada, ela dialoga com as mudanças 
que passam despercebidas pela maioria das impressoras huma-
nas que datilografam pegadas no corpo de Porto Alegre.

Passei seis dias na cidade, encontrei o bom gosto amargo 
da congonha, o melhor protetor contra o inverno rigoroso, 
além da vodca. Porto Alegre é um sonho com gosto de chi-
marrão, cidade cercada de sorrisos quádricos na geometria da 
minha embriaguez distópica. Uma carroça corta a estrada no 
turbilhão de corpos metálicos estranhos, milhares deles e seus 
monóxidos de carbono que no fluxo diário do sol se tornam 
corrente mecânica bombeando o sangue nas veias da cidade. 
Sempre espero o vento que carrega as mesmas células de inver-
no, sempre perambulo na distopia do beijo distante tatuador 
de palavras na areia da praia. Um banho de mar com o coração 
quebrado de cicatrizes oxidadas por suor de olhares desconec-
tados da ilusão de felicidade, aquele relâmpago raro. O sal é o 
mesmo nos olhos da maré cheia que espera a lua para as núp-
cias dionisíacas.

Saí do mar para guardar areia e me tornar um trabalha-
dor do tempo, um relógio simples que derrama a vida de 
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grão em grão até a formação da praia das memórias esqueci-
das. Lembrei do encontro com a moça dos cabelos de prima-
vera na mesa de bar. Encontrei-a e dei um beijo de conjectura 
que se desmanchou no sólido ar efêmero da felicidade obli-
terada pela gravidez da ressaca. Encontrei a moça dos cabelos 
de primavera num bar, ela tinha sorriso de manhã ensolarada, 
conversamos bastante sobre o autorretrato do país atualmente, 
uma conversa demorada com as costumeiras divergências de 
ideias. Com quantos olhares se constrói um beijo? A moça dos 
cabelos de primavera invadiu minha sinestesia, o mundo vol-
tou a ser o artístico caos com os nossos dois corações regendo 
a orquestra grávida de planetas. Nesse mesmo universo, nasceu 
a máquina de realidade que distribui luz cotidiana e dor para 
os passos que seguirão na rotina de qualquer cidade grande.

Despedi-me desse funeral artístico, voltei de barco pelas nu-
vens, estacionei longe das estações, apenas com algumas boas 
lembranças amargas da erva-mate que me encantou no meio 
do inverno impiedoso para pele desacostumada. A moça dos 
cabelos de primavera brotou num jardim distante, porém mar-
cante nas flores da minha memória bebedora de ilex paragua-
riensis na chuva fina onde as lágrimas continuam fumando o 
frio no meu copo de vodca.
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