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NOTA PARA “Frio Forte”

Sob o sol, dos trabalhos e dos dias, mais humanos 
que a foice, a enxada, a labuta humana de construir, 
derrubar, erguer – e modelar – animou nossa alma, cul-
tivou em nosso coração a paixão de criar desde cedo/e 
inovar sobre as criaturas e criações de Deus, e a fazer 
arte. O espírito do homem abraçou a inquietação pe-
rene/cultivou as formas/os meios/os nomes; a verdade é 
que nunca satisfizemos o infinito – nenhuma empresa 
foi capaz de nos saciar a gratidão, o desespero, o aper-
feiçoamento da postura, do mecanismo, e das utilidades 
vitais. Era o trabalho.

A Arte herdou isso do trabalho – e não somente 
isso – mas também o esforço, a dignidade, a força cria-
tiva e, na sua gênese, a mudança. Quais são as nobres 
finalidades dela para com o legado celeste, e as gerações 
pueris? Senta. Bebe. Vagabunda. Escreve à noite como 
um rato em surdina, e esquece-se que está sob o sol, em 
excesso de luz. O poeta é o homem trabalhado, e o po-
ema, o esforço para dar mais trabalho para esse homem/
cansado – projetar outros seres nele, e dar-lhe suspiro, 
livrá-lo desse círculo infernal de ser ele mesmo, de ter as 
obrigações e, fora delas, apenas jazer na cama como se 
a vida lhe oferecesse apenas um descanso. Após sentir a 
arte, o homem não descansa, vive profusamente quando 



está livre e vai ver o sol nascer pela manhã atrás dos pré-
dios, pela internet, ao invés de dormir o dia todo, e no 
outro dia, se aprisionar nos depósitos. 

Durante muito tempo, achei a criação de poemas 
árdua e difícil. Pensei que jamais poderia atingir um nível 
razoável de produção literária – até que o tempo, amistosa-
mente, e ao mesmo tempo inimigo, se voltou contra mim 
– e a meu favor: chegaria o dia. O trabalho caiu sobre mim 
como uma mão na têmpora, acariciando a angústia, e pro-
cessando os músculos, o retorno, a vida. Iam aparecendo 
um a um, numa ordem irregular, e os versos compunham 
poemas grandiosos, e em pouco tempo, de um poema para 
outro, algo inexplicável é formado. Vários dias na produção 
de um poema, e segundos para se produzir um grande po-
ema. Árduo e difícil é o trabalho, os poemas estão prontos. 

A cada dia, o mesmo trabalho recomeça – sempre 
do zero. “Desaprendi?” Por isso escrevemos, para registrar 
nossa ignorância – e o poema, nossa trágica eternidade, 
nossa estranha perfeição, nossa ulterior humanidade e o 
último segredo! Doravante, o primeiro segredo e, por que 
não, a vida? Vestida, disfarçada, para curtir a noite/os dias. 
Nunca pensei em publicar um livro (trabalho grandioso, 
de ambição). Mas chegou o dia em que isso foi possível, 
começou a se tornar real. Eu era um poeta sem livro. Ago-
ra terei a oportunidade de me tornar um, finalmente, verso 
a verso, título a título, sobre tudo aquilo que cultivei: a 
eternidade, o novo. 

Novos tempos, o meu blog, 3G (Última Geração), 
foi o grande passo para essa realização, do ser poeta, com 
palavra própria/diversa, e com o novo em minhas mãos. 



Não poderia deixar passar nenhuma oportunidade/nem 
a mais oportuna. A novidade cai sobre todas as gerações 
como uma chuva repentina, meia tarde, à hora do sol cáli-
do e frondoso, deita no teto/e na terra toda, devagar, pingo 
a pingo, até compor uma agradável canção/um cheiro/um 
mormaço, uma forma. Faz frio, FRIO FORTE, em nosso 
tempo, em nossa era, em nossas almas/em nosso corpo faz 
frio. “Frio Forte”. 

Felipe Garcia de Medeiros.
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FRIOFORTE

3G (Última Geração)

A esta hora
em que te escrevo
tarda
qualquer expressão.
Se existir na boca
uma sobra de verbo,
ou bafo,
não saberei te dizer
com as mesmas palavras
de Eliot ou Svevo.
Chorei ao ver e ouvir Le Bateau Ivre

de Rimbaud no youtube
e o vídeo colorido
e animado 
parecia a realidade
da poesia na realidade
em que eu vivo.

Tem dia que penso em deixar a fantasia
(não pensar no cosmo à noite
e deixar de sonhar
de dia),
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Felipe Garcia

encerrar a história sem fim

que tantas vezes
me iluminou na infância. – Bobagem,
ou não.
Ontem passei o dia em vão
como se a alegria
se esgotasse na viagem.

Aonde
fui me meter
ninguém me esconde.

Sabia: hoje, ser poeta
é não ser conde
nem santo
nem padre
nem cristo.

Fiz o plano 3G
e tenho, durante 24h,
notícias filmes poemas 

o diabo-a-sete

por apenas 89 reais mensais
acesso à internet.
Imagina como está minha nova
vida: madrugadas,
estranhas covas,
o silêncio – e a solidão.
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Quando, de repente,
eu ouço rap 
me anima
qualquer rima
do Emicida:
ele também é um da gente,
cara ferida. 
O que são nossos versos
e essa missão 
a que o profeta alude?

Um dia farão a minha biografia
o documentário 
começará com a chamada

o poeta 

e será válida a vida.

Mas que ritmo robusto
pode aparecer nos meus braços
quando eu abrir as pernas
diante de um site
para ver os filmes mais quentes
não, não sei se vou aguentar
passar a vida inteira
fingindo 
como uma Pessoa
boa
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ou fingindo
ser uma Pessoa
má – ou rindo
dizendo
que não sou
isto
nem aquilo.

Ganharia bem mais
se adquirisse um estilo
lucrativo
clonando 
ao invés de criar.

A maior obra está por vir.
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