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Batidas na porta da frente
É o tempo
Eu bebo um pouquinho pra ter
Argumento
Mas fico sem jeito, calado 
E ele ri 
Ele zomba do quanto eu chorei
Porque sabe passar
E eu não sei

ALDIR BLANC



Advertência

     Disse-me um amigo que o importante é gritar; mas e se ninguém
ouvir? Foi minha pergunta. Nesse caso guardamos um ou dois ecos e
voltamos ao silêncio - respondeu. 

      Antes do grito, no entanto, é preciso advertir o leitor para que não
haja complicação ou descontentamento, ainda que possa ser um
paliativo. A obra presente é modesta. O autor - que não alcança as manias
do mundo - é jovem e sabe pouco. Aqui não há nada de extraordinário;
oferecemos apenas o cotidiano pacato, mas com algum ruído.

       Escrever é como uma terça-feira com chuva. Alguém ainda pode me
ter dito que escrever é como agonizar no escuro, mas este exagera. Já tive
tantas incertezas com relação à escrita, alguns espantos e muitos
remédios. Pela pouca idade creio estar longe do caminho linear e as
mudanças continuarão a vir aos montes. Se alguém aí me lê já vou
adiantando as desculpas pela subjetividade; capricho é um mal delicioso
ao qual ninguém abre mão.

        Pronto, estás advertido; vamos aos gritos!

Lucas Martins
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Os ponteiros se espreguiçam esticados
para marcar dezoito horas.
Nossa estrela companheira 
já se avermelhou no canto oeste;
fico preso no agora!
Ouvindo o lamento de um blue
                       engolido pelo azul
                                           Celeste.

As folhas da palmeira estão sem tempo.
Ocupadas por dançarem ritmadas
com o vento.
Aquele vizinho que segue cortando a grama,
antes acenou com a cabeça
em cumprimento.

Aqui bem próximo
crianças correm e sorriem companheiras,
ao mesmo tempo em que vou 
rabiscando no papel
                                               vidas rotineiras.

Agora
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Alma no corpo ou palavras em frases
Com palavras em frases
desenho melodias
esculpidas,
pintadas a cores vibrantes;
dançando em ritmo 
de poesia.

Palavras em frases
harmônicas.
Criando forma e sentido
que tanto convêm.

Com palavras em frases...
Oco, tudo.
Libero a voz tremida e pausada:
permaneço mudo!

Sem palavras,
frases...
Silencio, meu dizer.
Amanheço em noite escura,
sobrevivendo apenas
para morrer.

palavras em frases 
registradas no papel.
Expressam terror e alegria
de maneira doce ou cruel.
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Escrever
É virar o espírito do avesso,
como um vômito da alma.
Escrever é uma terça-feira com chuva...
Não sei se é necessidade.
Escolha?

Não me venha com regras!
Cupins já devoraram a bengala
do parnasiano.

Escrever é agonizar no escuro,
é fúria, desespero;
eterno estranhamento!

Sensação de engolir uma estrela
 - o dejeto é a escrita.
Arrogância disfarçada.
Capricho? Sim, capricho!

Escrever é o meu pecado.
Isso porque não alcanço uma só 
mania do mundo.
Engano-me, manipulo.

Pois que melhor é ler as nuvens.
(Vai. Vai agora mesmo lê-las)
Lá encontrarás o verbo do teu agrado.

Escrever parece uma mosca no verão:
insiste, insiste, insiste...
Sim: escrever é a mais doce maldição
"Ai de nós".
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Poeminha da condenação
Que fazer com a vontade de dizer?
A dúvida diz muito e até ouve!

É mais vontade que a própria coisa a dizer.
Parece que tudo já foi dito?

...

Quem não gostaria
de estremecer
a alma alheia?
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A lua se apaixonou!
Jovem lua nova,
mal podia expressar.
Escondida , tímida;
por trás das nuvens 
que escureciam
a noite nua.

...

Em um crescente atraente,
atraída mais e mais,
crescia a luz da lua;
loa de amor à terra 
salgada de mar.

...

Todo aquele azul
- vida que nasce.
Não há mais noite ou maré
que a jovem lua não abrace.

...

Lua cheia de paixão,
pegou a musa pela mão
e puseram-se a bailar
aquela dança do universo
de melodia tão cantábile.

... 

A história de dois corpos
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No minguante de um
instante
a natureza influi.

Renova
            Acresce

Enche só para minguar
do perigeu ao apogeu!
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XXI L.T.D.A
          Todos aqui 
esperam - iguais -
pela mesma coisa:

Que o dia termine.
para assim o dia seguinte
                     Terminar
                              Também.
                          

Lucas  Martins
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Prazo de validade
Mofou a humanidade,
estragou!
Dominam os fungos
- maldade.

Vidas dispensáveis,
definidas por número
ou capacidade.

Humanidade?

Sim, compaixão existe.
Aparece junto ao Halley,
no eclipse
de um ano bissexto!

Neve no equador;
Trevo de quatro folhas;
Sol negro da Dinamarca
Alinhamento triplo de corpos celestes...

...

O tempo condena?
Diz o tempo:
"Sou apenas tempo!
é de meu dever aproximar todos 
do fim"

Meu tempo;
Meu espaço;
Meu conforto;
Eu.

Terça-feira com chuva
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  Nós:
- Uma pena eu não poder ajudar.
- Que posso fazer eu?
- Já faço minha parte.
- Nada tenho com isso.

...

Sim,
Prometo!
Prometo que pensarei em você,
mas só "Depois do baile verde".
                          

Lucas  Martins
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Poeminha para arranjar briga
Onde já se viu!
Como pode o mesmo homem
defender a bíblia 
e a guerra civil?

De que vale citar o livro de João
e omitir os séculos de escravidão?

Ingenuidade ou cegueira:
acreditar que um único homem
em quatro ou oito anos
seria capaz de resolver os problemas
DE UMA NAÇÃO INTEIRA.

E o outro lado?
Tão podre e pobre 
quanto a poeira de um puteiro! 

- Que algum Deus nos ajude!

                          

Terça-feira com chuva
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Individualismo amoroso
Tu amas. Calculas.
Calculas para amar?

Quando o filho sai correndo
e salva o pai da forca
já calculou a dor;
(dor que pertence
somente a ele)
viu que não seria pouca!

O filho ainda pode
- a grosso modo -
dizer que amou:
amou a ele mesmo!

O calculo deu 
que não poderia ficar só;
que trocassem os pescoços!

Lucas Martins
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Ao colega morto
A morte não parece tranquila
(sua proximidade, pelo menos).
Confundiu o rapaz
- do fantasioso ao concreto.

Lá se vai mais um colega;
amigo, 
filho e neto!

Um dia me contou
que escrevera poemas.
Que eu o salvaria
ao musicar seus versos

Antecipou-nos
o universo! 

Terça-feira com chuva
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Verde lagarto amarelo
Desejo seu sucesso
apenas nas palavras.
Eu penso mais em 
EU.

Não me entristece o seu regresso.
Segredo meu!

Sorriso amarelo.
Face mentirosa;
invejosa.

É chato ouvir as suas conquistas,
não quero parabenizá-lo;
prefiro me afastar.

Talvez 
quando estiveres distante
no tempo e no espaço, 
então vou te dar um abraço
e mentir:
- foi bom te ver!

Lucas Martins
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A muleta da solidão
Conectados pela distância.
Deixe o seu amém!
Estou onde todos estão,
mas não conheço ninguém.

Sorrisos que choram, 
lamentos que não conhecem dor.
Muitos fingem não fingir;
lugar sem cheiro, toque, sem cor.

Perguntam-me sobre o afeto.
Ora, o afeto faleceu!
Pobre coitado,
morreu sufocado
por 300 quilos de likes!

Terça-feira com chuva
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Os capitães da desigualdade
Sete quilômetros
até a faculdade.
- Mais sete 
           para voltar

Uma casa no Campeche?
                            Esquece!

Maldito dia
em que deram régua e mapa
                                a Dom João!

Lucas Martins
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Uma das coisas que se importa
Fizera manifestar
aquilo que se entende 
como abstrato 
e desejado.

Essa coisa é mais...
é condição de muita coisa!

Cria aquela saudade boa de sentir,
sempre quase acontece.
Não se aplicam padrões, regras
ou formulas.
Apenas é; tem de ser.

Não digo que é melhor 
quando se tem de uma vez
do que quando permanecem
as expectativas fantasiosas, 
sempre no dia seguinte.

Avançando devagar
pelos olhares de canto,
nos intervalos das falas!

Dizem que essa coisa se faz no coração.
Bobagem! É coisa de abdômen.
Coisa turbulenta.
Música no último volume.

Essa coisa é tantas outras coisas.
Mas, acima de tudo
é o banco de praça no fim de semana.

Terça-feira com chuva
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?!
Quanto mais o tempo vai durar?
Quanta história ele tem a nos contar?
De onde veio?
Como veio?
Onde vai parar?

Que é vida?
O verme sabe de onde veio
como tu sabes da tua ida!
Existir é formar memórias
àqueles que temem 
por despedida?

Que é luz?
Sombra ou noite?
Pois que o antes nem chegou
já o depois passou
em um só instante.
Raivoso e elegante, 
sem pressa nem demora, 
ignoto e constante
como a dúvida de outrora.

Dúvidas adiante 
repetindo-se agora.

Lucas Martins
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Estranhamento
E afinal quem sou?
Sou algo ou alguém?
Qual? Quem?
Existo do jeito que vejo?
Do jeito que sinto e percebo?
Ou existo por pensar em existir
e ainda saber que penso?
Só de pensar que sei...
Sei?

Como entender a não existência
se ao deixar de existir ainda estiver pensando?

A existência - me parece - somente pode ser 
pensada.
E o pensamento não deixa de 
existir.

Terça-feira com chuva
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Múltiplos do espelho quebrado
Por vezes
escrevo para sentir.
Outras
sinto e,
só então,
        escrevo.

Eu sei, eu sei.
Nada a ver!
Mas, tem a ver.
Posso ver.
         Não sei...
                 Sei!
Tudo a ver.

Lucas Martins
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Eclosão
Que é presente?
Percebo que jamais
alguém o embrulhou!

Aquele agora já se foi.
O presente momento
       desta linha
             cá embaixo
                      já passou.

Existe o agora?

Sei que não prevalece!
Passa correndo 
no momento mesmo
em que acontece.

Terça-feira com chuva
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Passos e melodias
Mais vale um som
e um movimento;
notas com gingado atento.

Para cima, para baixo.
De um lado a outro;
curvas de um instrumento!

Um acorde lateral
ou um passo musical.
Artes irmãs:
amarradas, ritmadas, afinadas.

Um lá e cá
com dó, ré, mí.
Um passo estranho aos olhos certos
Passos que só poderiam pisar ali!

Cantar uma dança 
ou dançar um canto
é sutileza com espanto.

Lucas Martins
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Menino Hodierno
Salve-o
Com doses de amanhecer,
servidas em um beijo-vento e
cingidas por prazer.
 
Conte aquelas histórias
com cheirinho de folhagem,
ranchinho de madeira.
Com a lua de paisagem
ao seio de uma fogueira.

Alimente o seu saber
com a maestria múltipla;
um pouco de solidez.
 
Impeça
que ele vá ao estilo comprador,
para que não vicie nesta droga,
para que ele não morra com esta dor.
 
Lembra, menino.
Menino hodierno!
Cirandinha, pega-pega,
esconde-esconde;
Futebol
de pé descalço no terreno.
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Poeminha da insônia
Seria exclusivo pensar
                           que,
para ouvir,
alguma coisa precisa ser 
                          dita?

29
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Nossos antepassados não foram 
os mesmos
Sentados um ao lado o outro
 – em lugares diferentes.
Eu com pressa;
ele com fome.
Veio pedir-me um trocado.
 
Roupas humildes,
pele negra.
Um sorriso que ainda resistia 
– que ainda sobrevivia.
 
Conversamos a mesma conversa;
pisamos no mesmo chão
– respondemos à mesma constituição?
 
De súbito o camburão!
Quatro policiais: fuzil em mãos.
Medo em seu olhar...
 
Um de nós foi expulso
Quem?
Dou uma pista:
meus antepassados foram convidados,
os dele, escravizados.

30

Este poema narra um fato que verdadeiramente ocorreu. O dia eu já não lembro, mas
o ano foi 2018 e pode ser que o mês tenha sido outubro - escrevi os versos e logo
foram à gaveta.

Estava eu na rodoviária de Criciúma. Um rapaz veio em minha direção, sentou-se ao
meu lado e me pediu que pagasse um lanche no bar ali próximo. Eu estava sem
nenhum dinheiro; tinha em mãos apenas o cartão do ônibus. Ele logo aceitou a minha
impossibilidade, mas continuou ali: batemos um papo. Ele dizia que ali não era o seu
lugar, que queria mesmo era voltar para a sua terra. Disse-me que "aqui tem umas
mina muito linda" e eu concordei. Havia feito uma entrevista de emprego para
trabalhar em uma obra, tinha esperanças, mas "os cara não ligaro pro meu colega pra
chama". O colega era o dono do celular que ele havia deixado registrado na
entrevista; ele não possuía um celular. 

A polícia chegou, veio em nossa direção e um dos policiais disse: "Ó magrão, sai fora
daqui, vai pro teu canto". Acabou que ele foi expulso e eu fui embora. Escrever um
poema não adianta de nada. As balas ainda continuam "se perdendo" nos mesmos
corpos. 

Terça-feira com chuva
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Coisa do povo
Era tempo de mudança!
Cento e vinte nove anos atrás:
Eu estava lá!
 
Percebi todos assistindo,
bestializados,
enquanto eu dizia,
debilitado,
algo que não se esqueceu
e que ninguém entendeu!
 
Assim falei,
assim o fiz.
– fizemos: eu e o povo?
 
Estava feito!
Voltei à cama;
Cochilei...
Acordei nesta manhã de feriado.
Fui dar um passeio na praça,
é a mesma!
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Que nos dizem as ondas
Elas dizem.
Num silêncio barulhento;
melódico.
Pois que basta descalçar os pés
bem à noitinha,
em qualquer canto do litoral.
É só ficar ao pé da maré.
Assim se ouve
– e elas falam!
Explicam as pessoas:
algumas
quebram lá longe!
Outras 
até chegam perto,
E umas até chegam a nos tocar e logo
vão.
Poucas são aquelas que vêm com tudo
Tirando a areia 
Que é o nosso chão.

32
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O flerte do tempo
Agudo e ágil 
Foi o golpe de segundo
                     (que dizer ou pensar?)
Pensar para dizer,
dizer que pensei;
trabalhos da eternidade!
 
Tal o foi o cheiro 
                e a face
de um momento tão breve 
                     que perpetuou.
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Por que mataram Gabriel?
Por onde anda o homem cordial?
amante do samba, 
do carnaval?
 
Não digo por onde anda,
mas digo de onde veio:
ao lado da Mundus Novus
e a farsa de um bom brasileiro!
 
Somos uma fachada
– do prédio da avenida central.
Algum dia existiu esse homem cordial?
 
Se procurares bem,
Encontrarás nossa verdade.
Verás que não é verde e amarela;
É vermelha!
         Escorre em baixo do céu
         o sangue no peito de Gabriel

A bandeira colorida
agora cobre o caixão.
O brilho de uma vida
manchado pelo ódio
do bom cidadão.
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Suplico:
Bom cidadão, não tenha ódio!
Aceite;
ame...
Deixe-os brilhar!
Deixe-os viver,
não merecem sangrar.

Seria inverossímil
acabar este lamento com a mesma
esperança
de uma flor que nasce 
Em meio ao caos da Guernica?
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Moça do sorriso tropical
Será somente encanto
aos olhos-mar
– ou céu – de cor igual à caneta
rabiscando papel?
 Desconheço o sorriso
por inteiro, mas sei:
é sorriso tropical!
sorriso de litoral.
De um riso que convida
à vida.
 
Não a desejo,
Desejo a ela:
 O despertar em primavera;
A lua de paisagem;
Frios na barriga;
Verão o ano inteiro
– inverno, se preferir.
Acácias;
abraço giratório;
“honras e promessas,
lembranças e histórias”
um romance francês;
um vinho português;
cores e melodias;
ritmo, fantasias!
O primeiro raio de sol de amanhã;
Brigadeiro de panela;
Morangos, açaí.
 Que encontre o eu caminho, aqui ou
ali!
Gargalhada sem motivo
– que no final tudo tenha algum sentido
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Dos tempos atuais
Aqui não deve haver partidos!
(chega de petistas e comunistas)
 
A solução para os mais de 11
milhões de analfabetos?
Demitir todos os professores
– são doutrinadores!
 
Enem: esquerdalha?
Nosso único norte é a constituição?
 
Por do sol avermelhado no canto
esquerdo...
prefiro o nascer que é do outro
lado!
Joguem fora as camisa vermelhas!
Mudem a cor do rótulo da
Coca-cola.
Comemoremos esta vitória
 
E agora um trecho da bíblia...



Outra volta ao redor da estrela
Dois mil e dezenove
(depois de cristo)
 
Uns acreditam em herói com capa!
Outros exageram e superestimam um
vilão
– sempre o maniqueísmo bobo.
 
O antes e o agora: 
dois lados do mesmo pedaço de esterco!
 
Idiotas previsíveis
Se concorda é meu amigo;
Se discorda, é inimigo!
 
O diálogo morreu,
resta o confronto.
Lacraram-se os ouvidos,
gritam as vozes mudas
– não dizem nada!
 
Primeiro de janeiro de dois mil e
dezenove.
O que será que...
Apenas neblina.
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A beleza do amor
É bonito o amor?
Não! 
Amor é feio,
Rotineiro e realista.
Exigente...
 
Amor não tem cheiro de perfume.
Amor não está maquiado e nem penteado!
 
Amor tem estria, tem frieira.
Amor engorda e envelhece
– a paixão é sempre magra e jovem!
 
Amor é tudo isso e ainda dura:
Eis a beleza do amor!
 
Amor é...
Que sei eu do amor?



Poeminha das artes vizinhas
Bata palmas à arte que nasce
perto de ti.
 
A beleza só é beleza
para os olhos que assistem;
por trás de toda boa música
há sempre um bom ouvinte.
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O silêncio das paredes
Foi preciso,
foi por seu sorriso
– para que ficasse.
(acaricie sua alma).
 
Tudo vai bem agora,
não tenha mais medo!
Nem do “para sempre”.
Eu posso proteger,
Eles não chegarão mais até você.
 
Mostre-me seus passos
onde eu possa ver.
Perto, sempre perto
e sempre aqui.
(acaricie sua alma)
Não é preciso mais ninguém!
 
Por que você está tão fria?
Tão pálida?
 
De qualquer maneira
só poderia ser nós!
Você não vê?
Entendo a dúvida,
não tenho todas as respostas
e não vou te deixar errar!
 
Acaricie sua alma para sempre.
Com as flores secas!



No fundo dos olhos brancos
Por vezes 
quero apenas sair pintando letras
sem nada para dizer.
Ficar dançando no contorno das palavras
sem precisar entender. 
 
São momentos nos quais o papel
atrai.
Tudo está aqui,
mas pouco pode ser dito!
 
A coisa é perigosa.
Assim como um simples sentir
sem saber o quê,
sem poder definir.
 
Confronta-me 
com aquele olhar de neve.
Eu preciso sair andando.
Preciso olhar o mundo 
para depois voltar e ser
– eu e o mundo.
 
Pois,
como dizer o nada?
Devo calar?
Apesar das coisas,
o papel é sempre amigo.
Eu e ele somos 
mundo.
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O velho dilema de Shakespeare
Eu hoje venho sendo um, 
mas creio que já fui alguns.
Há também os vários que evitei,
que não fui e não serei.
 
Quem será que vai poder ser quem quiser?
 
Dane-se!
Serei um ser que desconheço:
moldado pelo mundo e com gosto.
Viverei sorrindo
até perceber a ausência de meu eu 
em mim mesmo!
 
Isso tudo 
só para não morrer de medo ao perguntar
quem eu sou.
 
Seria eu 
aquele que escolhi para ser?



Poderoso Primata Pensante
– Mãe, por que temos que regar as árvores?
– Para que cresçam, respondeu a mãe.
– E por que temos que podá-las?
– Porque elas crescem!
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Sol Maior
Não há motivos para não cantar
– disse-me uma moça com voz de
contralto.
Respondi que não sabia tal arte!
 
Ela:
Ora, estrelas são tônicas, terças
e quintas.
A via Láctea é um grande Sol Maior
Mais alto, mais alto!



Poeminha de rodapé
Às vezes,
só às vezes,
não me interessa.
O bom dos dias que passam é
cantar.
 
Desafinando, 
saindo do ritmo.
Errando algumas melodias 
ou até quebrando de vez a harmonia.
Mas enquanto o planeta azul
continuar girando,
continuaremos cantando.
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Muita língua e pouco ouvido
Eu falo.
Vou dizendo sem ouvir.
Eu digo tudo - e digo mais.
Ruídos laterais

Você escuta.
Vai ouvindo em silêncio.
Mas você sou eu!
E eu...
Eu falo e digo tudo, 
e você bem mudo
nem me ouviu.

Sai do muro:
tome um lado
e grite alto.
Grite para todo o Brasil.
O grito agudo e disfarçado 
por trás da foto de perfil!



Homo virtualis
Cabeça baixa;
tec, tec, tec
- no teclado...

Memes, likes, follow.
O mundo inteiro
numa caixinha onde não há ninguém!
(Conectados pela distância,
deixe o seu amém).

Pois eu quero mais é a distância,
a segurança do laço
sem aliança.
A risada de potássio 
sem cor e sem fragrância.

Quero o palco
e os olhos do meu mundo.
Pouco importa existir,
nada importa se realmente é.
Na lógica do post
a lei única é sorrir.
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Os donos da certeza
Todos perdidos.

- Eu já sei.
- Eu já sabia.
- Você não sabe. 

Todos sabem tudo!
Morreram as dúvidas.
Apenas o certo e o errado,
 o bem e o mal.
(nós contra eles)
Eu contra você.
Eu contra vocês e vocês contra nós!

Todos perdidos!

A verdade não nos interessa;
queremos mesmo é anular o outro.
Valorizamos o debate
da concordância, apenas.
Discordar é declarar guerra!

Todos perdidos!
Perdidos na lacrada,
no tweet,
perdidos na bendeira.

Todos perdidos 
e com muita certeza de tudo!



O pilar máximo das relações
Já imaginou a verdade em tempo integral?

- Não quero a sua visita;
- Não quero visitá-lo;
- Não quero a sua companhia hoje;
- Você não é bonito;
- Na verdade eu não te desejo um bom dia realmente;
- Este produto não é tão bom assim (diria o vendedor);
- Não senti a sua falta;
- Eu não estou feliz;
- Na verdade eu só trabalho pelo dinheiro.

Com a verdade em tempo integral o homem mal seria social.
A mentira é o pilar máximo das relações:
mentimos para viver bem!
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Poeminha dos 80 enganos
Foi engano, disseram.

Engano? Sim, engano.
Ops, foi engano; desconsidere...

Engano é quando eu vou ligar para a pizzaria 
e ligo para a farmácia.
E eu não faço isso 80 VEZES!

Manduca foi fuzilado - e não houve engano!
Neste país a cor da pele é seguro de vida
ou sentença de morte!



Como explicar o passado no futuro?
O ano é 2032.
Professor de história em sala de 9° ano.
Falam sobre os acontecimentos políticos 
na recente primeira década do século XXI.
Mensalão;
crise de 2008;
Dilma;
Lava-jato...

Avançam; eis a segunda década.
Pandemia de coronavírus.
Um aluno levanta a mão e pergunta:
"Mas, professor. Porque o presidente demitiu o ministro da saúde
em meio a uma pandemia?

O professor, pensativo,
desvia o olhar.
Vai de um lado ao outro.
Responde:
"O primeiro ainda ficou algum tempo,
pior foi o segundo:
decidiu ir embora antes do primeiro mês".

Gargalhadas. Pensaram que era uma piada do professor!
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Meus versos e o mundo
Meus versos são conversa de bar.
Despreocupados;
desajustados;
desalinhados.
- Pouco poéticos?

Minha inspiração 
é o cotovelo
pregado no balcão.

Pouca métrica,
nenhuma explicação.
Algum sentido
e alguma sensação.

De que vale ser poético?
O papel é amigo,
mas condena.
E dele nada escapa.
Quero mais é ser mundano
- é o mundo quem me abraça.

Os versos são do mundo,
do clima,
do dia e da noite;
de uma ou outra data.

Meus versos podem ser
uma conversa com ninguém.



NO FUNDO
DA GAVETA





















Posfácio

          Se o leitor veio até aqui, suspeito de três coisas.

          Pode ser que seja o apressado sem interesse. Abriu o livro meio que
sem querer, calibrou o dedão a arrastou a tela até o fim sem ao menos
saber do que se trata. Adianto que não perdeu nada! Deste leitor
acidental eu já me despeço: podes ir! Diferente deste primeiro, pode ser
que eu tenha tido a atenção fiel e integral de alguém que disse sim. Neste
caso somam as outras duas possibilidades; quero prestar as devidas
contas.

          Não é impossível que esta obra possa ter servido de distração para
algum leitor simpático. Neste caso a tarefa está paga. Creio que se a
impressão é positiva não havia muita  expectativa - nunca prometemos
algo fora do cotidiano e nunca almejamos o extraordinário. Alguns
minutos despercebidos podem ser o mérito que me cabe com relação a
este leitor. Reconheço que é preciso mais para "estremecer a alma
alheia" e ainda acho que melhor é distrair em uma 'Terça-feira com
chuva".  Sem muitas formalidades; não viramos amigos, mas a tarefa foi
paga.

          Mas ainda resta o nariz torcido. Só eu sei como gostaria de ter esta
sorte. O leitor que torce o nariz é o meu alvo, é este que eu gostaria de
ouvir e só. Certamente ficou procurando alguma contradição (deve ter
encontrado muitas), procurando a crase mal empregada, o pronome
deslocado, a pobreza dos versos e deve ter a encontrado - momento no
qual se alegrou. Este leitor eu quero ouvir e só. Que esperava? Maestria?
Genialidade? Que fosse aos mais sólidos; já havia advertido que "o autor
é jovem e sabe pouco". Ainda creio que a discordância é uma das riquezas
da humanidade. Portanto quero mais é a negação do nariz torcido; este  
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que deve ter o arquivo salvo em seu dispositivo pessoal. Pois que deixe a
sua crítica. Vou estar atento e ansioso. Ficaria muito feliz se a crítica
estivesse direcionada ao método e não ao assunto. Neste último caímos
no perigo das paixões e então não há mais clareza em nada. O fato de
esta obra não prometer quase nada já garante o lucro de um nariz
torcido; mas este teve os mesmos minutos do outro: está pago
igualmente!

Além das três possibilidades que considero, resta apenas uma despedida
sem abraço. E a despedida vai igualmente para todos os três possíveis
leitores e até outros que desconheço. Alguém já disse - não lembro quem
- que um autor publica para se livrar da obra. Agora sinto minha gaveta
vazia. Os versos que aí foram agora fazem parte do mundo; e se tudo já
foi dito não faz mal repetir alguma coisa.  Ainda considero que o
município possa esconder algum talento sutil e gritante. Se esta obra
servir de algum impulso para que se venham os bons, aí passa a ser obra-
prima.
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