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Ressurreição

Quando terminei meus caminhos no texto azul, tinha en-
contrado um motivo para viver as palavras que tinha escrito. 
Durante quatro anos, deixei que as poesias de meus textos an-
dassem comigo lado a lado, que se levantassem do papel e se 
fizessem presentes em minha rotina.

Hoje volto a este blog de coração remisso, um pouco en-
vergonhado por me deixar perder no caminho. Por me perder 
e não saber quem sou novamente estou aqui, depois de longos 
quatro anos, tropeçando nas palavras e nos sentimentos bus-
cando a minha Ressurreição. Não caro leitor, ainda estou no 
processo. Ressurreição é onde quero chegar. Aqui vou deixar 
gravado, passo a passo deste caminho que me é tão duro. 
Meu processo de Ressurreição teve início em duas semanas. 
A poesia que escrevi ganhou asas próprias e saiu de nosso 
ninho. O amor ficou vazio.

Na busca de me entender acabei perdendo o que sempre 
prezei, o olho no olho, o saber das entrelinhas e os detalhes que 
costuram o amor. E hoje, cá estou novamente, buscando ainda 
imaturamente nestas palavras algum conforto para a alma.

Uma alma que hoje vence dia por dia a vida. Que por hora 
não almeja sonhos, muito pelo contrário, os teme na mais ter-
rível forma. Cada dia vivido é um dia vencido. Como é grande 
a capacidade de nos permitir ser roubado pelo outro.

Sua partida deixou ausências incuráveis. Cada amanhecer 
e findar de dia são em busca da Ressurreição de minha alma. 
Sua presença que antes revigorava a casa, agora paira em silên-
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cio nas frias paredes do corredor do pequeno apartamento em 
que dividimos bons momentos.

Sua partida foi a mais dolorosa que já senti. Ainda sinto 
ela viva, dentro do peito, como naquela madrugada em que a 
porta se fechou e seus olhos se desvencilharam dos meus. Hoje 
volto remisso às palavras para buscar a Ressurreição de minha 
alma. É aqui que tudo começou anos atrás quando iniciei o 
texto azul. É aqui que preciso novamente estar, humildemente 
buscando o pouco da minha alma que não foi roubada, per-
correndo letra por letra, o caminho até a minha Ressurreição.
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O luto

A vida tem seguido em silêncio. Busco nos livros o remédio 
para acalmar a alma. Hoje o coração está inquieto, vez ou ou-
tra pego pensando em tudo que passamos. História da gente é 
coisa complicada de lidar.

Ontem cruzou meu caminho uma senhora de nome Darci. 
Com os olhos azuis marejados em lágrimas, contou da recente 
perda do marido. Um casamento de trinta e um anos findará 
à dezoito dias quando a esposa entregou a alma do marido ao 
descanso eterno. 

Comunguei de sua dor. Olhei por dentro dos seus olhos 
marejados e entendi o coração daquela senhora, que após trin-
ta e um anos de convivência mútua estava se redescobrindo. 
Juntei meu coração ao dela, e nas horas em que passou comigo 
fiz o que pude para devolver um pouco da autoestima àquela 
mulher. Era momento de acariciar sua alma, ouvir suas histó-
rias e entender seu coração. 

Contou dos anos que passou com o marido, como a doença 
que lhe acometeu tinha mudado sua rotina e como devotou 
amor ao seu cuidado. Novamente pensei em nós, em como éra-
mos zelosos um para com outro e como isso foi se perdendo 
durante os anos. O amor se tornou um fardo a carregar e não 
tivemos a sabedoria desta mulher que viveu e morreu com o 
marido. Perdemo-nos no meio da nossa história e não nos per-
mitimos recontá-la. 

Quando ela se foi tinha levado consigo um pouco da minha 
dor. O luto tinha sido compartilhado. Não o luto de se perder 
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alguém que amamos, mas o luto da perda de nossa alma. Da 
sua alma que tinha sido levada com o marido e a minha pelas 
carências afetivas em que me entreguei. O silêncio continuou 
por todo o dia. Vez ou outra a imagem daquela mulher vinha 
a minha cabeça. 

Refletir sobre a dor e pelos caminhos que ela nos leva.  
Há estágios em que precisamos passar para chegar à Res-
surreição. A data de sua perda coincidiu com a sua partida. 
Nossa dor nem de longe se equipara, mas pensei nos traumas 
que a partida deixa.

Nos primeiros dias da ausência, adormecemos em profun-
da tristeza. Contemplamos o cinza dos dias e adotamos o pre-
to na alma. O mundo gira muito rápido e não sabemos onde 
nos segurar. Ficamos sem corrimão. O silêncio é carinho que 
damos a alma.

Os dias seguem e vamos tentando nos reencontrar no 
mundo. O mundo já não gira tão rápido e alguns corrimões 
vão sendo colocados no caminho para ajudar no processo. Às 
vezes nos falta força e o silêncio ainda é o brando d’alma. 

Tanto Darci e quanto eu, estamos em busca da Ressurrei-
ção de nossas almas. Nosso encontro foi corrimão que o desti-
no nos deu. Estamos compreendendo os estágios da perda; ao 
contrário dela ainda sinto sua alma viva e não perdi a sensibili-
dade de sentir seu coração. Ela lida com o silêncio que não vol-
tará mais à vida. Sua dor é infinitamente maior que a minha.

Dei um abraço ao me despedir e meu coração se uniu no-
vamente ao dela, e não sentia mais a sua dor. Compreendi que 
sua alma já estava em Ressurreição. Ela sorriu, e ainda com 
os olhos marejados me agradeceu pelo cuidado. Meu coração 
ficou em paz, e naquele instante compreendi que tínhamos su-
perado o luto. A vida volta a acontecer e a Ressurreição já é um 
futuro com o qual posso contar. 
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Vazio

Optou pelo sentimento que sempre temeu: insegurança. 
Optou por carregar a cruz com o peso que ainda desconhece 
da vida: responsabilidade. Optou pelo caminho que restou: o 
fácil. Acreditou nos encontros que a vida um dia mostrou e 
seguiu solitário no caminho que a Deus reserva.

Por medo crucificou sua personalidade e segue enterrado 
sem Ressurreição. Faltou coragem para dialogar. As palavras 
nunca foram seu forte, mantê-las presas no coração garantiram 
comodidade. Seguiu sem alma numa vida fria, insegura e au-
sente de felicidade.

Novamente reservou a insegurança. Optou pelo fácil para não 
construir palavras. Olhou para o vago e sentenciou a viver neste 
vazio. A vida não reservou grandes novidades. Ele não conhece de 
si mesmo, sabe pouco do mundo e negou-se o aprendizado.

Nunca reservou a escuta. Escutar era cansativo demais. Se-
meou e hoje colhe os frutos da pena e dos olhares melindrosos. 
A insegurança é sua moeda de troca. Sua vida acontece nisso.
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Alma

Sinto que avancei no caminho da Ressurreição. Paz de es-
pírito é lugar onde meu humano habita. O tempo sendo intrín-
seco comigo. Então, começo a me entender e novamente tomar 
posse da minha alma.

Os dias ainda são longos, porém não se mostram tão can-
sativos como eram. Meu trabalho diário é conseguir sentir a 
vida em meus pulmões e tenho conseguido. Permito-me viver o 
momento que antes pelo cárcere do amor não conseguia.

O cárcere do amor não é algo imposto, escolhemos por 
livre arbítrio entrar em sua cela e nele permanecer, vendo de 
maneira poética o sol nascer quadrado. Enquadramo-nos e 
nossa alma se torna 2x2 limitando os acontecimentos da vida. 

Quando ganhamos liberdade e voltamos a contemplar a 
grandeza do sol é como se não fizéssemos parte do mundo. Não 
existe reabilitação dentro do cárcere para se viver a liberdade. 
Adaptamos aos dias fora da cela às duras penas, e nestes percal-
ços aprendemos novamente a sentir a vida em nossos pulmões. 

O cárcere que escolhi viver durou quatro anos. Anos dedi-
cados ao remendo das rachaduras que vão se criando ao longo 
da trajetória. O amor é um eterno tampar de buracos. Um dia 
as paredes do cômodo 2x2 se cedem e um dos passarinhos voa, 
então o ninho do amor fica vazio. A diferença é que alguns 
buracos da cela dão frutos, o que alivia a ausência do outro.

Ao contrário dos frutos, meu cárcere deu musgos, no fim era 
insustentável viver naquele espaço com rachaduras tão largas. 
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