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No fundo, apenas os pensamentos próprios são verdadeiros e têm vida, pois somente eles são

entendidos de modo autêntico e completo. Pensamentos alheios, lidos, são como sobras da

refeição de outra pessoa, ou como as roupas deixadas por um hóspede na casa.

~ Arthur Schopenhauer

Este é o livro das flores

Este é o livro do destino

Este é o livro de nossos dias

Este é o dia dos nossos amores

~ Legião Urbana
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1.
À Bia
toda poesia
seria 
insuficiente

2.
quanto  mais  inserido  na  sociedade  menos  quero  estar,
quero  fugir,  não  sei  onde é  meu lugar,  sou  bastardo  da
humanidade,  não  me  adapto  á  modernidade,  toda
entusiasta conexão parentesca é insuficiente pra mim, os
outros estão a milênios distante de mim, eu estou isolado
em minha mente, se eu preciso não quero, se eu quero não
preciso, é difícil habitar meu corpo, quiçá socializar, estou
louco, eu sou louco, nasci louco e morrerei como um bobo.

3.
Vivo me odiando e odiando os outros, querendo estar morto
e querendo matar, o que é isso em mim? Fere e gangrena  

4.
Ela é tão linda e real 

5.
Desde que tenho te amado tem surgido tanta verdade que
eu não me engano mais com a irrealidade, por mais que ela
surja  para  melhorar  o  pior,  ou  pelo  menos  para  tornar
suportável,  eu tenho verdadeiramente  real  ilusão  de que
ficaremos juntos, assim eu me confundo entre o que quero
e  o  que  acontece,  tentando  separá-los  para  viver  a
realidade, inevitavelmente tudo não passa de nada e nada
permanecesse  como  tudo,  independente  de  mim,  essa
impotência  tem  o  poder  de  me  entristecer  em  alegria,
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quando  esta  tudo  bem,  ela  me  lembra,  então  eu  não
esqueço que não sou feliz. 
6.
Se nada estiver errado, tem alguma coisa errada

7.
- eu te amo, não posso viver sem você...
- os serviços do CAPS estão disponíveis das 7h ás 19h de
segunda á sexta-feira, você pode ligar para o disk terapia e
se  associar  ao  combate  ao  suicídio,  tem  os  neuróticos
anônimos e ... 

8.
Em dado momento há uma palavra que interpreta o que eu
quero dizer,  mas depois  eu olho seu significado e o  que
escrevi perde todo sentido ou ganha um novo, depende do
critério.

9.
A normalidade foi abstraída sem prévia concessão 
levou embora a rotina e trouxe de volta o medo do novo
agora a quarentena isola nós dois
não vejo a hora de viver o que vier depois

quando você fala comigo
eu sou aquilo que não sou com ninguém
eu quero ser isso de domingo a domingo
junto a alguém 
alguém como você
mas eu sei que não existe quem quer que seja igual a você
é só você que eu quero
eu só quero você

10.
A posse de não ter,
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Fico pensando no seu vizinho, o privilégio de morar ao seu
lado e te ver todos os dias, e seus colegas de trabalho que
te vê de segunda á sexta, e o garçom do restaurante em
que você almoça,  e o caixa que você paga o almoço do
restaurante em que você almoça, e o gerente que te olha
almoçar, o segurança que te assegura no restaurante em
que você almoça, todos eles te desejam, o entregador de
pizza  aos  sábados?  Certamente.  Seu  chefe  idiota?
Elementar. Não existe quem não te deseje, as mulheres, os
moleques,  os  padres,  todos  eles,  todos  nós,  todos  te
querem bem, porque você é benigna, cuida dos outros, é
uma heroína.

11.
Ninguém  quer  dançar  comigo,  então  eu  danço  sozinho,
ainda que não haja musica, eu canto, assobio

12.
Estou  escrevendo,  assistindo  filmes,  lendo  livros.  O  que
escrevo é uma bosta, o que assisto é uma perda de tempo
e só leio suicidas.
Minha  concentração  é  intermitente,  já  tinha  esquecido  o
que estava fazendo, agora eu me lembro, de cada erro do
passado,  me  lembrei  também  o  propósito  disto,  manter
escrevendo, não sei  pra que, não sei  se tem um porque,
mas já  que tenho  visão,  é  isso  que quero  ver,  as  letras
surgindo,  as  palavras  se  formando,  o  pensamento  se
debatendo,  os  delírios  acontecendo,  as  paranoias  se
estabelecendo, tudo aqui dentro, nesse momento, na ilusão
do  tempo,  cada  lamento,  se  tornando  inteiro,  por  que
escrevo? Já me respondi isso umas trezentas vezes, nunca é
o suficiente, preciso me lembrar e escrever toda vez… 

13.
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Eu sou uma fraude, diria Freud se fosse meu psicanalista,
nem para doenças mentais  eu presto  para  ter,  tudo não
passa de nada, a doença é normal, não sou raro, sou mais
um em bilhões, porque é tão difícil aceitar essa condição?
Não queria ser humano, nem entidade, queria ser o não ser,
mas falta pouco pra isso, é só uma questão de tempo.

14.
Estou cansado de mim por isso hoje serei outro, o que fala
mais, tem assunto, discorda, não só concorda, que bate e
briga, não leva desaforo pra casa, hoje serei o oposto, quem
sabe assim eu sinta falta do que eu tenho sido, porque é só
o  que  sei  fazer,  não  posso  sair  de  mim,  como  saio  em
páginas, foi só assim que descobri a minha própria imagem,
e deslumbro quando não muito me critico, e as vezes até
me satisfaço, nos livros estou em pedaços, 

15.
Eu sou uma ameba, ela é deusa

16.
Assistindo  as  prateleiras  se  encherem  de  inutilidade,  o
colecionador que precisou roubar para adquirir, adentra-se
a dor na consciência e a satisfação de possuir e tudo o que
pode  ter  é  inútil.  A  satisfação  não  é  suficiente,  por  isso
coleciona dor.

17.
Penso  nela  como  respiro,  parece  uma  necessidade,  eu
preciso endeusar alguém porque sou ateu, o vazio então se
preenche da mais pura maravilha, então eu penso, não tem
para onde fugir, minha mente não sai de mim e eu não sou
outro. Reconheci a doença em mim quando nasci,  logo é
um estado  de sanidade,  então  louco  ou  são,  eu  não  sei
quem sou, senão sozinho, a minha solidão é tão intensa que
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fala pelos ouvidos, me chama de meu bem, aí eu penso,
poderia ser ela, a deusa quem esta dizendo, mas as deusas
só se calam, comigo não falam, não concedem milagre e
não criam mais nada, só vivem para serem endeusadas, por
isso quando eu vejo uma na rua eu finjo que não existe,
mas entreolho esgueiradamente,  para que elas sintam-se
gente,  porque é esse  o  maior  desejo  das  deusas,  serem
pessoas errôneas e mortais, eu acho, não sei como pensam,
se pensam, se querem pensar

18.
Li e reli o que escrevi e vi violentamente vozes velando a
virtude perdida de vocês.

19.
Queria morrer por um boa causa, mas vou morrer mesmo é
como um bobo, um mero mortal. Queria dar significado á
vida, mas ela não tem nenhum

20.
Cortejo o limite do aceitável á beira do precipício
buscando uma maneira de dizer o inominável
sentindo o que sinto 
o amor vai acabar comigo, ela é meu solstício
eu sou uma ameba, ela é deusa
eu queria morar no hospício 

21.
Domingo de maio, temperatura suportável, café e cigarros.
A  pandemia  faz  vítimas,  o  isolamento  leva  á  solidão,  a
solidão  em  família  e  suas  feridas,  a  dor  do  amor  não
retribuído, o desgaste de certas partes, o tédio, o terror é
real, a vida imita a arte e arte consola a vida, a escrita é
desenvolvida,  intermitentemente interrompida, o trago do
cigarro e o café amargo,  uma olhadela  pela janela,  cadê
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ela? Não veio, nunca virá, apareceu nessas linhas, porque é
de praxe e é o clichê de minha arte. A minha arte é inútil
somente aos aproveitadores, a minha arte é o estandarte
do sofrimento transfigurado em páginas e palavras, a minha
arte  sou  eu  em  parte,  parte  arte,  parte  carne,
encarecidamente  de  verdade,  passível  de  todo  erro,
perfeitamente imperfeito.

22.
Checagem  de  e-mails  e  as  cartas  de  correio,  nada.
Nenhuma  palavra,  silencio  agudo,  agora  abandonado,
embora solitário um pouco seguro, eu quis mudar o mundo,
e  me  mandaram  para  o  fundo,  para  as  profundezas  do
submundo, a solidão é meu reduto, e eu vivo cada segundo
como se fosse o ultimo e parece que não vivi se quer um
minuto, mas eu aprendi e estou ensinando, sou o paciente
modelo no manicômio, faça o que fizer, não faça o que faço,
em meio á tanto fracasso, minha mente deu um jeito do
embaraço tornar-se o contrário, por isso, no submundo e no
manicômio eu sou o rei, o rei louco.
O  bobo  da  corte  é  minha  mente  o  inconsciente,  me
entretêm  nos  dias  difíceis,  a  minha  rainha  é  minha
psicóloga, mas é só minha e de mais ninguém, mesmo que
esteja casada ou vá, esta noivada? Eu não sei, eu realmente
não  sei  e  se  eu  pudesse  saber  eu  não  iria  querer,  a
ignorância é como a dopamina e o conhecimento uma dose
de realidade, então eu prefiro a fuga quando não posso com
a verdade, porque ela é só uma, não são duas, é exclusiva,
inclusive passei dessa idade, a de fingir, agora eu preciso
viver o absolutismo absurdo do real, o bobo da corte será
enforcado e eu abdicarei do reinado, para ser um plebeu
cidadão honorário, talvez operário, fura greve e tudo que
tem direito, defensor da reforma trabalhista e adorarei um
deus acima de tudo, terei um carro, um cargo, um sonho,
melhorar o mundo, mudar pra quê? Precisamos reformar,
chamem os pedreiros, os professores precisam de salários
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melhores,  as  crianças  precisam  de  doutrina,  e  dinheiro,
façamos  dinheiro,  dividendos,  chamem  o  papai  noel  e
depois nos alimentaremos de papel, cagaremos dinheiro e
aí será feita a desforra, casarei com a psicóloga e enfim os
dias nascerão para nunca mais acabarem.

23.
Cartas em cima da mesa:
Tenho trinta e um anos, menos três dentes, um diagnóstico
suspeito, uma bicicleta que não uso, uma cadela que dorme
comigo, família e nenhum amigo

24.
Empregar palavras é o trabalho do escritor, já que elas não
fazem nada, são um bando de vagabundas, quando estão
juntas  fazem  o  maior  alvoroço,  separadas  se  tornam
sílabas, elas dizem o que ler, elas leem o que esta escrito,
quando  cai  no  jogo  delas  torna-se  um viciado  e  é  difícil
largar o vício, até depois de morto os escritores continuam
no jogo, fui nas ideias delas e estou aqui, servo, esperando
que surja uma combinação perfeita e quem sabe assim se
abre o cofre e do outro lado tenha mais do que o que tem
aqui  nesse  momento,  um  monte  de  palavras
desengonçadas  dizendo  nada,  ou  quem  sabe,  tudo?  Foi
mais do que eu previ…

25.
Ela me disse “olá”, daí já tinha com o que sonhar.

26.
Chicletes: o passatempo mais gostoso.

27.
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Pago para morrer, trabalho para pagar o que me mata, não
tem para  onde  fugir,  e  o  dinheiro  não  é  tão  importante
assim, e afinal de contas basta estar vivo para morrer, cada
suspiro pode ser o ultimo, mas eu acelero a eminencia, dou
mais  motivos  e  oportunidades,  chegará  uma  hora
irreversível  e  vou me lembrar  o  quão inútil  foi  tudo que
escrevi  e  o  dinheiro  que  gastei  e  todo  pensamento
positivista de viver o presente, é eminente e inevitável

28.
As  tardes  tem tanto  bem estar,  uma  certa  morbidez  da
rotina, não consigo explicar

Penso que se eu tivesse começado tudo isso com a fonte
correta talvez tudo estivesse certo, mas não, a primeira que
achei legal eu usei, mas no livro é outra, numa tentativa de
fazer o correto, em acordo com a norma, esta ouvindo isso?
Esse  tipo  compulsivo,  por  que  minha  mente  tenta  me
sabotar? Tem alguém em mim que não gosta do eu.

29.
Tem coisas que não dá para escrever, só sentir, no dia em
que  eu  conseguir  interpretar  esses  sentimentos  em
palavras  serei  um bom escritor,  agora  não  passo  de um
amador,  não,  sem  jogos  dessa  vez,  masoquistas  são  os
trabalhadores.

30.
Vou escrever sobre o dia em que estava escrevendo sobre
escrever  numa  chácara,  afastado  da  civilização,
trabalhando de dia, escrevendo á noite e em partes do dia
também, as vezes eu parava para anotar uma ideia, foram
nove dias, escrevi para minha psicóloga, lhe entreguei as
folhas,  escrevi  á  mão  e  com uma máquina  de  escrever,
esteticamente ficou uma beleza,  o conteúdo era a rotina
daqueles  dias,  intermediado  por  sentimentos  guardados
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que foram transpassados naquelas folhas, não digitalizei, é
peça única, totalmente inútil, mas o fato é que vou para a
chácara hoje de noite, pela manhã começo uma pintura do
lado externo da casa, dois dias de trabalho, três noites e
dois dias fora da rotina, levarei  uma caderneta,  só tenho
dois maços e meio de cigarros, um quilo de café, um litro de
leite. A ansiedade quase me matou hoje, por esse fato, de
romper a rotina, ainda sofro um pouco, pensei em ligar no
CAPS, quando o desespero atingiu o ápice, mas sabia que
ela  não  estava  lá,  está  de  férias,  apesar  de  haver  uma
equipe  e  ela  a  ter  recomendado,  é  difícil  confiar  nas
pessoas e não quero tornar-me dependente, mais do que já
estou,  contemplo  o  limite  do  aceitável,  andei,  entre  os
bairros, entre um mercado e outro, o leite tinha que estar
três reais, o eight é quatro e eu só tinha sete, leite e eight,
mas  o  leite  mais  barato  estava  três  e  cinquenta,  eu  só
poderia  comprar  a  imitação  do  cigarro  do  Paraguai,  que
coisa mais estranha, essa cópia é dois e cinquenta, quando
cheguei onde sempre compro ele tinha acabado, o original
do Paraguai de quatro tinha, pensei em toda esmola que dei
na  vida  e  naquele  momento  ficaria  sem  cigarro  por
cinquenta  centavos,  claro  que  me  senti  horrivelmente,
primeiro por ser miserável e segundo por achar que teria
um desconto  por  ter  cedido  ao  pedido  de  mendigagens,
como que o universo estivesse em crédito para comigo, no
fim das contas  o cara fez pelo o que eu tinha, passei a me
sentir melhor a partir de então, vinha ouvindo comentários,
rumores  de  pessoas  por  quem  passava,  só  podia  ser  a
doença mental ou era real, nunca descobrirei.

31.
Não  escrevi  nada  onde  estava,  detesto  ter  de  fazer  a
mesma coisa mais de uma vez, repetir o que digo, escrever
duas vezes sobre o mesmo, dar duas demão de tinta na
parede. Mas venho melhorando isso, minha terapeuta gosta
muito de me ver repetindo as coisas, entendo que ela deve
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ter milhares de pacientes, por isso sou paciente e faço o
que ela pede, por isso não venho sentido tanta cólera como
antes,  quando  se  tem uma explicação  e  um motivo  fica
melhor, mais coerente e lógico, para os sistemáticos é um
prato cheio, para os surrealistas chega dar sono, pra mim
que  é  o  que  importa,  é  que  não  me importo,  as  coisas
podem ser o que elas quiserem que sejam. Sou sistemático
e surrealista ao mesmo tempo.

32.
Antes de viajar eu reclamava comigo mesmo que não sentia
a  comodidade  da  minha  cama,  onde  fiquei  dormi  num
colchão de ar meio vazio, senti  frio,  sofri,  gostei,  quando
voltei minha cama era uma maravilha novamente.
O convívio social permanece um problema.
O  quanto  tiro  de  dinheiro  por  dia  é  irrisório,  risório  e
ridículo.
A pornografia ajuda os feios a amarem a si mesmos.
Essas  foram as  lições  aprendidas  em dois  dias  longe  de
casa. Nada a acrescentar.

33.
Café: antídoto da ansiedade

34.
Depois de atingida uma determinada etapa, nada mais será
como antes,  perde-se para ganhar,  ganhar  o quê? Nessa
vida  não  se  leva  nada,  é  derrota  o  tempo  todo,  para
contemplar a efemeridade se precisa aprender, aprender a
se despedir de tudo, a vida são constantes adeuses, hoje
tenho quem me acalenta e sou grato por isso, não quero
imaginar  depois  e  só  quando  vier  é  que  poderei  pensar
sobre, mas não deixa de ser horrível e temeroso, buscamos
fórmulas para se viver, e todas estão certamente erradas,
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não existe um método menos doloroso, a dor é onisciente,
se pode enganá-la as vezes, mas é absolutamente mentira,
é bom ter remédios, a fuga, as mulheres, a música, é bom
viver  apesar  de  tudo,  vale  as  lágrimas  e  o  sangue
derramado, o sorriso é desespero, no mais autentico que
seja, é belo, mas é só desespero, a beleza é desesperadora,
dá-se uma agonia por possuí-la e nunca a teremos como
queremos, a beleza esconde a verdade

35.
Eu podia notar o olhar recriminatório de quem acredita que
sou igual a todos, eu tentei não abordar o assunto, mas saiu
como confissão, precisava dizer a alguém para que não só
eu reconhecesse o erro, o erro de ser humano, então nesse
quesito eu não posso contrariá-la, sou um sujeito humano,
por mais que eu não queira, então não me resta nada além
de pedir desculpas, minha existência é um peso no universo
que será tirado sem prévio consentimento, por mais que eu
odeie as pessoas,  eu amo uma mulher,  por mais que eu
tente,  nunca a terei.  É assim mesmo, acontece,  é o que
sempre dizem, não é mesmo? Estou cansado disso, por isso
não  queria  ser  normal,  queria  o  estrelato,  ser  raro,  só
consigo ser o que sou, não posso mais, talvez teatro, mas
ainda assim é mentira, nessa vida somos o que somos sem
poder de ser outra coisa. Quero ser vários.

36.
O dia se deu por vencido, chegou a noite escurecendo tudo
e com ela a vontade de ir pra cama, porque faz um pouco
de frio, e quando tem é preciso aproveitar, não, não ficaria
nu no meio da rua, precisa-se de uma cama, um travesseiro
e uma coberta, me entretenho com os pensamentos e com
as lembranças,  até  o  sono chegar  e  daí  não se  vê mais
nada,  acorda-se  no  outro  dia  e  não  se  lembra  de  nada.
Assim tem sido, as vezes lembro, mas com pouca nitidez, a
consciência recorda o que quer, o inconsciente faz festa e
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eu fico no meio da algazarra. Lembro que sonhei com uma
amiga,  hoje  ela  ligou,  fazia  meses  que  não  falávamos,
ficamos uma hora no telefone, não esqueci a promessa de
enviar-lhe um livro, mas ela não deixa e não quer, prefere
comprar, não me ofendo, nunca faço o que não querem, ou
ao  menos  tento  não  fazer,  as  mães  dos  meus  amigos
sempre me acharam um sacana por isso, eu penso que eles
já tem mães para lhes dizerem o que fazer. A verdade é que
eu  queria  ser  um  bicho,  misantropo  e  tudo,  por  isso  já
escrevi que não tinha amizade com ninguém, na realidade
tenho três, uma mulher e dois homens. Agora me sinto um
pouco melhor,  se eles  chegarem a ler  isso aqui,  saberão
quem são, e não se sentirão mais esquecidos por mim, a
verdade  é  que  não  quero  responsabilidades  e  amizades
requer isso e eu tenho fugido delas, não os trato mal pelo
menos, tem um pouco de humanidade em mim, acho que é
isso que a terapia busca que eu encontre, “busca que eu
encontre”… terapia… Ah… Bia… e  essa  que  não  é  nem
amiga, nem nada, é só um terceiro que faz seu trabalho,
mas  que  me  apeguei  com  vontade,  ela  está  de  férias,
merecidas  férias,  já  cantei  a  canção das férias,  já  deixei
mensagens subliminares no blog e no canal e adivinha? É,
todos sabem, menos eu, parece. Eu sou retardado, estou
escrevendo  para  entender  e  repito  o  que escrevo  e  não
chego a  lugar  nenhum,  talvez  porque isso  não seja  uma
agencia  de  viagens,  nem  transporte  público,  mas  enfim
você entendeu o que eu quis  dizer,  não pretendo repetir
essa  merda novamente,  até  porque repetir  é  fazer  outra
vez,  mas eu entendi  o que quis  dizer,  só para manter  o
frenesi,  bom,  são  sete  e  quarenta  da  noite,  faltam vinte
para eu tomar o remédio e ir pra cama, não pretendia isso
quando comecei, não sei como isso se torna independente,
o fato é que está frio, mês de junho, bom comer um milho
verde quente, mas o que farei agora é pegar mais café com
leite,  acender  um cigarro e lastimar cada palavra escrita
quando estiver lendo isso aqui outra vez, essa é a primeira
vez que falo com você diretamente nesse livro, talvez seja a
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última, talvez nem publique, mas agora eu quero publicar o
que não era pra ser publicado, para ter algo que não era
para ser publicado, publicado. E era para ser de excertos,
fragmentos, não sei mais o que estou fazendo, ficará assim
até  segunda  ordem,  por  tanto  meus  caros  não  haverá
definição, depois dessa.

37.
Senhoras e senhores de minha mente, irresponsável público
de  um,  nessa  noite  junina  de  solidão  estou  rodeado  por
familiares, vizinhos e cães, com pensamentos ecoando no
abismo do inconsciente “nunca haverá sempre” e vivas á
vida, sem condições de desfrutá-la decentemente é preciso
se  conter  e  contentar-se  com  o  que  tem,  assim  está
estabelecido o momento, inutilmente as decisões precisam
do movimento,  ação pede que eu aja  e então nada,  fica
escrito, registrado e inutilizado, bem, senhoras e senhores,
não  podemos  fazer  o  que  não  está  em  nosso  poder,
poderemos  fazer  somente  o  imponderável  e  tudo  cai  no
abismo  do  niilismo,  inutilmente,  não  esqueçamos  de
mencionar e com essa perdi a conta de quanto usei esse
termo e palavra, infelizmente não poderei escrever historias
felizes, a ficção está para o sonho como o pesadelo para
realidade, a literatura é uma mentira verdadeira, 

38.
Tarde de sexta-feira monótona, as notas de um rock, a voz
feminina no back vocal, surge na musica um violino lindo,
tudo casa com o céu azul e o sol resplandecente, as horas
passando  interminavelmente,  tragadas  no  cigarro,
bebericadas  no  café,  é  tudo  novamente  velho,  como
sábado,  como  estou  solitário,  como  sou  sozinho,  cruzes,
abutres me circundam de cima, a procura da próxima rima
eu relato  o  inconsistente,  minha mente  é  meu refúgio  e
minha ruína, onde estará minha querida, a Bia, a Victória
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está  na França,  a  Bárbara  está  casada,  a  Anita  é  minha
psiquiatra, a menina da rua de trás que eu não sei o nome,
mas que vejo da janela mora com um cara e um cachorro
grande  e  bravo,  evito  assistir  televisão,  a  ilusão  me
persegue fácil, estive pensando na garota que hoje é uma
senhora, se estiver viva, do The Mamas e The Papas, vejo
fotos  da  Clarice,  vídeos  da  Billie  Eilish  ,  vou  no
supermercado  me  deparo  com  beldades,  todas  elas  me
ignoram,  mortas  e  vivas,  atrizes,  psicólogas,  musicistas,
poetizas, prostitutas.
Lamentavelmente escrito.

39.
Pizzaiolos fazem magia

40.
Desassossego tremendo
querer fazer tudo e não fazer nada
a ansiedade carcomendo cada momento
e a sensação de não se estar vivendo
ao menos escrevendo estou agora
mas também é inútil, como tudo
trabalharei depois de amanhã
porque hoje não posso
essa é a hora do desespero
sempre separo pra ele um bom tempo
porque eu me conheço
e o autoconhecimento não vale nada
carregar cimento pelo menos dá dinheiro
e com ele eu compro os lápis pra fazer desenhos
 mas e o tempo?
Sofrer agora para ser melhor depois
e depois passa que nem se nota
e não se faz nada do que foi pensado
estou farto, fadado ao fracasso
porque fácil me satisfaço
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só falar nisso e lembro dos palhaços
escondidos no abstrato
do inconsciente
aqueles que lutaram
para ver brilho nos olhos
de gente
e que lhes plantaram a semente
é triste ver que murcharam 
que não vingou
e tudo continua inerente 
quando tudo acabou
tudo começou
e o agora sempre será insuficiente
esse presente que agente esquece
e só vai lembrar no final, tristemente

41.
Café move neurônios

42.
Cigarros matam tempo

43.
Muitos precisam passar pela experiencia vivida, porque a
experiencia assistida não dói na pele, e sentir a dor é o que
faz valorizar a ausência dela, infelizmente é assim para as
pessoas desprovidas de sabedoria e a sabedoria está para a
santidade tanto quanto a burrice para prole, o popular, o
povo  e  o  humano  na  mais  repugnante  significação  da
palavra.

44.
Escrevo  em  meio  ao  bloqueio  criativo,  nada  pode  ser
produzido  além  do  mais  do  mesmo,  apesar  de  existir  o
infinito 
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45.
Insuficiente completude

46.
Julho,  jurava  que  junho  não  passava,  eis-me  aqui,  sem
ninguém, até mesmo sem mim, eu fiquei no inverno, nasci
no outono, poderia ser o ano todo assim, temos que passar
pelo o que não queremos para ter o que temos,

47.
Nunca mais eu vi a menina da rua de trás, antes aparecia
toda  vez  sincronicamente  quando  eu  olhava  pela  janela,
agora só aparece o cão, um fila brasileiro enorme, e antes
dela  desaparecer,  não  deixei  de  constatar  que  quem
apareceu foi seu macho, provavelmente pós coito, até onde
se permitia ver vi-o nu, dei graças por só poder aparecer a
parte  de  cima,  estava  na  janela  do  quarto  deles,  faltou
acenar, depois disso nunca mais, fui obrigado a entender o
que isso queria dizer, pois é bem sugestivo não é mesmo?

48.
Por  que  gastar  tempo  tentando  resgatar  o  tempo  que
passou,  reviver  se  podemos  viver,  por  que  não  aceito  o
presente, por que a modernidade é tão medíocre, por que a
atualidade é fútil, por quê? Aprendi a usar o porque depois
de tanto sofrimento e erro, mas agora é tarde demais, não
posso  mudar  o  passado,  só  posso  fazer  o  novo
corretamente a partir de então, e nada disso faz diferença
alguma para mim, talvez faça para quem lê, mas também
não  me  importo,  usar  corretamente  a  gramática  e
ortografia, porque se um cirurgião decidisse usar o bisturi
que  parecesse  o  correto  poderia  ser  fatal,  ou  poderia
acontecer de conseguir operar do mesmo jeito, o fato é que
não  sou  médico  e  nenhuma  vida  depende  de  minhas
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escolhas, então quero mais é que se foda, apesar de me
revoltar vendo erros crassos por aí, os meus mesmo.

49.
Sábado sem Luar

Sigo sabendo
seguirei sozinho
sempre
o sol saiu
sinto-me sóbrio
tomando cerveja sem álcool
ao menos o sabor posso sentir
tragam-me cigarros ou algo
algum tabaco
assim irei sorrir

50.
“Sinto muito senhor você não se enquadra no nosso quadro
quadrado  de  quatro  lados,  teremos  que  cancelar  vosso
diagnóstico, agora o senhor passa a ser o que sempre foi,
só  que  inominavelmente,  não  é  bom?  Rótulos  são  para
produtos e vossa senhoria não é uma mercadoria, por isso
não  me  venha  com  currículos  e  cartões  de  visita,
antecedentes  e  cartas  de recomendações,  o  quadro  está
preenchido,  a  sociedade  vive  sem  você,  tome  esses
remédios  lhe  farão bem,  a  roda girará  e  tudo ficará nas
ordens.”
essa  mão que afaga o  cachorrinho  de madame que fala
comigo nos meus sonhos, é o diretor da escola, estou no
ensino  médio,  cabulando  aula,  fumando  no  pátio,  depois
eles  chamam  ex-presidiários  para  fazerem  palestras  e
dizerem para não levar o caminho deles, não vou conseguir
passar de ano, e lá não se aceita repetentes, terei que ficar
o próximo ano sem fazer nada para poder entrar dois anos
depois no supletivo, e lá eu serei detido por me recusar a
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assistir  uma  aula  de  “porque  os  escravos  tiveram  vidas
ruins”, vou estar de jaqueta de couro no calor de 30 graus,
esperando  a  merenda,  a  tia  vai  me  dar  mais  do  que  o
normal e deixarei o prato e o talher no muro do jardim, farei
isso meio ano até conseguir  enfim o diploma então terei
sonhos com diretores e professores infinitamente,  sonhos
dentro de sonhos, acordarei de um deles e escreverei na
caderneta: sonhos repetitivos,

51.
Ao menos o Mateus Barbosa lembrou de mim essa noite,
como todas as noites tem sido desde que não lembro, o fato
é que me enviara mais um de seus e-mails que vão direto
para o “lixo eletrônico” eu os resgato para ver se mudou
alguma  coisa,  mas  são  sempre  os  mesmos,  uma
oportunidade que não posso perder, a de trabalhar em casa
sendo promotor digital enviando e-mails, seria bom se fosse
verdade,  mas minha cota de ser  enganado já  foi  batida,
então  essa  eu  passo,  a  próxima  por  favor…  sim  um
indivíduo dos Emirados Árabes que contraiu câncer e tem
hotéis espalhados pela Europa quer deixar o negócio para
alguém como eu? Próximo por favor...

52.
Estou  sempre  sob  efeito  holofote,  por  ser  o  que  sou,  o
artista  é  naturalmente  egocêntrico,  a  busca  por
reconhecimento é a causa operante, e não se pode deixar
de  querer  reconhecimento,  seja  por  si  mesmo  ou  por
outros. 

53.
Eu quis me suicidar, mas não consegui escrever a carta de
despedida, não fiz cursos de gramática e literatura, conheci
outros  idiomas,  errei  em  outras  línguas  a  ortografia  e
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pronúncia, bom, talvez se eu tivesse a técnica das Letras eu
teria consumado o fato,  como sou leigo,  decidi  viver e o
pior, continuar com a escrita, infelizmente pra mim eu não
morri, ia escrever que era para os outros, mas há outros em
mim e os outros terceiros, não se importam comigo, bem,
as vezes deixar de fazer uma coisa que deveria ser feita
salva vidas, e as vezes fazer o que tem de ser feito mata.

54.
A  fala  adocicada  de  uma fada  é  musicada,  entoada  por
harpas, ela é angelical e singela, dela suas conversas são
belas, ela na verdade é deusa da realidade, deusa, realeza
do universo, oro em verso para dizer-te, a amo, amém.

55.
Não há nada mais verdadeiro, real, sentido e presente do
que a dor. 

56.
Terror faz valorizar a vida.

57.
A minha mente me disse que ela falou pra uma amiga: “Ele
é um amor de terrorista.”

58.
Esquizofrenia  não  é  somente  não  conseguir  encarar  a
realidade?  Essa  que é uma puta  depressiva  e  frívola.  As
alucinações seriam o que o inconsciente transforma para
comunicar-se  com  o  consciente,  assim  os  delírios  não
passam  de  formas  de  consolo    perante  as  dificuldades
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reais,  o  indivíduo se isola  em seu mundinho fantástico  e
perde as fodas com a puta depressiva e frívola.

59.
A vida se dissolve nos problemas, os problemas distorcem a
realidade.

60.
A gente é feliz  e  não percebe,  no futuro vangloriamos o
passado.

61.
Perdoe-me deusa pois eu pequei
os meus atos não foram dignos
a vida toda eu errei
complacente aos desígnios
agora faço dos meus pecados hino
o cântico desatino
daqueles que sofrem sozinhos
eu acreditei como menino
na bondade de gente amaldiçoada
quase morri e estou aqui porque não puderam me matar
só irei até onde me permitir
cansei da liberdade
dou-me a ti
estou em teus braços
faça o que quiseres de mim
abençoe ou amaldiçoe 
não vou fugir

62.
Reavalio  as  escolhas  e  parecem  todas  erradas,  nenhum
caminho é certo, exceto aquele faz bem, pra quem? Pra si
mesmo?  Para  alguém?  Para  todos?  Se  não  faz  bem  a
ninguém não faça, se faz mal, para quê fazer? Sadismo e
sadomasoquismo e pensar que tem isso…
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63.
Não se valoriza o vento até sentir falta de ar

64.
Não se ama o vento depois de uma tempestade

65.
Depois que a tempestade desabrigou-lhe de seu lar, deus
não faz sentido

66.
Tento me contentar e é tão pouco, mas é mais que nada.

67.
Tento não ler, mas não tem muito o que fazer, não quero
ser influenciado, descobrir coisas que poderia ter escrito

68.
Sou sectário, por isso preciso de diagnóstico, assim eu luto
pela causa, levanto bandeira e taco pedra em gente com
pistola.

69.
Escrever ou reler o que escrevi? Escrever sobre escrever o
que reli.

70.
O cachorro miando, o mosquito latindo e o gato uivando, tá
todo mundo muito louco e só eu estou normal.
Tomo remédio para remediar a situação, o que eu encontro
na sobriedade é um mundo como é e só o que o faria não
ser, seria eu não sendo, até chegar esse momento parece
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que vai demorar, eu não sei se quero, não é medo, eu não
sei o que é. 

71.
Prateleiras são extensões da memória

72.
Pronto,  a  noite  caiu,  agora  fica  tudo  mais  sombrio,  os
pássaros se escondem, os morcegos sobrevoam, o silencio
predomina,  exceto pelos cães latindo pelos estranhos,  as
vítimas  do  mal  do  século  são  suicidas  ,  pouco  a  pouco
entoa-se as rimas e tudo se complica,  o que era pra ser
acaba não sendo e o que é é tão obsceno que envergonha,
a realidade não pode ser outra, essa que se transveste de
puta, causa calúnia,  se enamora com a verdade e juntas
fomentam as  derrotas  á  cada  indivíduo  numa  sociedade
calamitosa e quando eu escrevo rosas, meu peito se enche
de fumaça adoecendo minhas entranhas, e eu vou cada vez
mais morrendo estando sedento de vida, ela se atira pra
fora  do  peito  á  espera  do  suspiro  derradeiro,  desde  o
primeiro, 

73.
é bom ter com que me arrepender, assim eu perco tempo,
já que o presente anda tão tedioso

74.
Noite de sábado sem pretensões mundanas
talvez universais
um planeta é pouco para meus sonhos
se tem que querer algo, então eu quero tudo
só assim
viajar em outra dimensão, ser sugado por um quasar 
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ver uma estrela de perto
eu quero me encontrar em universos paralelos
ser uma multidão de uma só vez
criança para sempre e quando cansar serei o que sou
o presente é sempre insuficiente
contudo, tudo não seria o bastante
quereria o infinito até o final
mas estou aqui para falar desse sábado
abstrações vão bem, obrigado 
o fato é que ainda não fui claro
não quero gente me enchendo o saco
fiquem em seus buracos
deixe-me em paz
não quero carro
não vou comprar celular
não vou me vender por dinheiro
deixe-me em paz, faça um favor a si mesmo
dê-se ao respeito
porque o meu o perdeu faz tempo

75.
Se eu tivesse dinheiro, eu não teria.

76.
Sempre  precisei  de  ajuda,  mas  nunca  quis  que  me
ajudassem, 

77.
Depois de tanto tempo, após a tormenta, me reservei ao
deleite de sua presença, o presente mais valioso, tudo que
eu sofri, sumiu, ouvir sua voz me causa euforia, sua beleza
estonteante me anima,
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78.
Chega  determinado  tempo,  uma  etapa  na  vida,  em que
dizer “eu te amo” não é o suficiente, é preciso agir como se
ama, o ato.

79.
Enquanto alguns encontram razões para comemorar, outros
procuram  um  jeito  de  lastimar,  a  felicidade  de  um  e  a
infelicidade  do  outro,  assim  simultaneamente  a  vida  vai
passando, até o dia em que inverter a ordem, aquele que
subverter  a realidade é criador do caos,  quando o infeliz
passa a sentir felicidade ele se lastima de senti-la, e quando
o feliz prova da infelicidade, ele vive do passado, querendo
revivê-la a todo instante, constatando que é ainda mais feliz
do que antes,  sem se dar  conta disso.  Perde-se assim a
percepção dos três tempos. Vive-se e perde-se, perde-se e
vive-se sem poder sobre o real.

80.
Carcome e corrói por dentro
um sentimento, infinito sofrimento
some como surge, surge como some
peço desculpas por estar vivendo
sinto muito
desejos
desassossego
desespero
desespero
desassossego
e desejos
domingo dia de churrasco no vizinho
barulho maldito
as dores só duplicam
segunda é dia de trabalho
estou sozinho
com tudo que penso
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e não duvido 
que seja o único
sou só mais um
como um mundo comum
gênio?
Não faça-me rir
dói
sangra
carcome e corrói por dentro
o sorriso mascara o sofrimento
eu quero ser sincero
consideravelmente 
consciente que o inconsciente as vezes mente
mente para me consolar
consolamento doente
estou ciente
assino
assinalado deprimente
o ente anti ente

80.1
Domingo, desgraçado domingo, os vermes fazem festas, os
vizinhos  estão  mais  próximas  ainda,  com  seus  barulhos
ruidosos  disfarçado  de  musica,  ritualizam  a
confraternização,  embriagamento  e  entorpecimento,  a
fartura momentânea disfarça a miséria mensal e assim tudo
segue, sigo seguindo, coitado de meus ouvidos, preferem
tomar uns tiros do que isso, mas tudo bem, daqui pra pior,
veremos até onde pode se arruinar.

81.
Pós pizza,  jogo do Corinthians e eu ainda fiz uma visita,
deixei um livro para um amigo, mas ainda estou insatisfeito,
ainda sinto ansiedade, não tenho o que desejo, quarta-feira
vem vindo,  sim,  é  dela  que falo  agora,  ela,  a  psicóloga,
ainda nisso, me perguntam, eu não respondo, eu vivo, mas
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também nesse livro? Droga, quem falou agora? Vozes,  já
denominei todas elas e sempre tem um outro escondido

82.
Só pra rimar as vezes acabamos falando coisas  que não
deveriam ser ditas

83.
Intensamente insano, segundas intenções, era terça, agora
é quarta-feira, já foi quinta e sexta, nunca será sábado ou
domingo, e ainda não foi segunda, só segundas intenções,
entrelinhas,  subliminarmente,  indiretamente,  deve  ser
horrível me ter como paciente, eu não me suporto

84.
Nunca  tinha  estado  em  outro  Estado,  meu  estado  era
deplorável, fiz uma dívida que sabia que não pagaria, tinha
um encontro marcado que não compareceria, tudo o que eu
queria era aquele quarto, escrever uma poesia e fumar meu
cigarro, a solidão me acompanharia o resto da noite, era
um sábado cruel, precisava de mim mesmo, onde estava,
sendo o que era, um solitário num quarto de hotel.

85.
Sucessões de oportunidades para se arrepender, a vida nos
dá,  sem  pedir,  ela  é  gentil  assim  e  nós  os  idiotas  por
minuciar cada possibilidade.

86.
Quinhentos cigarros fumados e nenhuma satisfação plena,
milhares  de  comprimidos  tomados,  litros  de  cafeína
ingerida  e  tudo  continua  como  sempre  foi,  nada  é  o
suficiente, intercalo o silencio com musica e me calo, não
falo  como escrevo,  não escrevo como penso,  penso nela
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todo instante, somos cadavéricos cada vez mais mortos, a
morte é a musa dos moribundos, os marimbondos estão em
bandos,  beijei  a  mortadela,  mordi,  modifiquei  a  escrita
porque  isso  me  irrita,  queria  birita,  só  tenho  café,  a  fé
moveu montanhas de granas, as gramas da grama no pé é
mínima,  descalço  desfaz-se  o  calçado,  canto  que  estou
cansado de cantar sempre as mesmas canções, cale-se e
me leia, azaleias e rosas e orquídeas em buquês que não
darei a ninguém porque não as tenho e se tivesse daria aos
par, aspargo e alcaparra, essa minha marra é envolvente,
amarra o ilusório, me caiu três dentes e daqui pra frente só
tende a piorar.

87.
Se  eu  escrevesse  alguma  coisa  realmente  importante,
diriam  que  não  foi  eu,  então  para  não  entrarmos  em
conflito,  continuarei  escrevendo  asneiras,  não  se
preocupem,

88.
O pensamento  surge e  se  aloja,  levo  o  dia  e  me ocorre
coisas  que  o  alimenta,  ele  permanece  escondido  e  vai
crescendo,  sincronicidade  e  acaso,  desígnio  e  destino,
infinitamente obsessivo ele se torna 

89.
Entre tantos supermercados, escolhi  o mais distante,  é o
único que costuma ter o produto requisitado e pode ser que
seja  o  mais  barato  também,  quis  me  convencer  disso
muitas vezes para justificar tamanha andança, e além disso
é que tem menos fila, só que dessa vez tinha gente lá, uma
garota,  até  onde se  podia  ver  era  atraente,  é  difícil  não
achar alguma mulher bonita, elas todas em geral costumam
ser,  bem,  estava  lá  para  comprar,  já  tinha  comprado,
estava na fila, só que ela teve um problema com o leite,
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quis averiguar o preço ou sei lá que diabos foi, o fato é que
passei em sua frente, uma vez que a caixa disse para fazer
aquilo,  eu  disse  que  esperaria  a  moça  me  dirigindo  ao
caixa,  ela  apareceu  e  disse  que  tudo  bem,  eu  poderia
passar na frente, legal, ganharia algum tempo para fumar
algum cigarro mais tarde, atualmente só quero tempo para
fumar; passei as compras e tentei ensacolá-las, as sacolas
estavam grudadas umas as outras e eu não conseguia abri-
las, a moça passou as compras dela e mostrava-se ágil em
ensacolá-las, eu fiquei perdendo o tempo que tinha ganho
tentando  com  as  minhas  na  esperança  que  ela  me
mostrasse o truque,  mas foi  um cara atrás que viu  meu
sacrifício e decidiu intervir, mostrou-me como se fazia, disse
que  tinha  feito  curso  e  tudo,  assim  demos  umas  boas
risadas idiotas uns para os outros, a caixa, a moça, o rapaz
e eu, não dava para ver nenhum sorriso, nem sei quem riu,
mas deu-se para ouvir, afinal todos estavam mascarados,
fim.

90.
Quero me enclausurar no encaracolado de seus cabelos
cantarolar o silencio a musica serena deitado em teus seios
quero cada segredo desvendado nas conversas
caçoar de seu sorriso besta, fazer-te cócegas nos pés
quero ser teu amigo quando ninguém mais querer
quero teus cachos, te pegando de quatro
querena, pequena, quero você 

91.
- Você parece diferente…
- Eu mudei os livros na estante.

92.
Rosna, late, uiva
a matilha em mim cuida
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cuidado
eu lato
mordo
roo
sou lobo
sofro
solitário
ostracizado da alcateia
nenhum ser humano me interna
rosno, lato, ladro, mordo, uivo
sou lobo humano

93.
nada mais triste do que um artista pop, impopular 

94.
Quando doentes, tendemos a amar a vida.

95.
A  vida  nos  dá  cada  novo  dia  porque  não  sofremos  o
suficiente, a morte vem para acabar com a palhaçada.

96.
Completar-se-ia dez anos de tratamento e a transferência
se  deu  á  primeira  vista,  de  lá  pra  cá  houve  apenas  um
contato físico, foi quando ela pediu para ele trancar a porta
da sala  de terapia em grupo, ele foi  o último a deixar o
recinto,  vendo a dificuldade dela em fechar  á  chave,  ele
ofereceu ajuda. Estava emperrada, nada como um pouco de
força que fizesse diferença, ao executar a função, devolvera
as chaves nas mãos dela e sem intenção, tocaram um ao
outro, ele percebeu, ela agiu como se nada tivesse ocorrido,
era nisso que ele lembrava no seu leito de morte na UTI,
sua  espécie  particular  de  corredor  da  morte,  contraíra  o
vírus altamente contagioso, não havia esperança, estava na
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ultima fase do desenvolvimento da doença, todos estavam
estarrecidos, quiseram dar a ele um privilégio, o ultimo na
vida, e ele queria ter os lábios dela nos dele, uma vez, a
primeira e a ultima.
Ela negou, ele morreu.

97.
O manejo da dor que aliás é mais produtiva do que o amor,
sem rima agora, a dor é mais produtiva do que a felicidade,
felizes  criamos  babaquices  idiotas,  tristes  melodias  e
poesias

98.
O tratamento  me  faz  sentir  importante,  que  minha  vida
significa alguma coisa, mesmo que estejam só cumprindo
ordens  ao  troco  de  um salário,  tem os  sonhos  também,
existem  pessoas  que  realizam  o  sonho,  por  incrível  que
pareça.

99.
Peça uma peça e receba o troco

100.
Não sei o que falo, só sei o que escrevo.

101.
Preso na realidade,  eu não quero ou não posso escrever
mentira, o que não se é vivido, assim talvez se vive, mas é
injusto com a verdade e esse mérito eu não tenho,  nem
compromisso com o real, o fato é que deixo de fazer o que
poderia  ser  feito,  o  triste  de  tornar  isso  pessoal,  um
protesto e a incapacidade para ver o diferente,  aceitar  e
usar ao favor; aproveitar-se da situação é para mim uma
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falta de caráter tremenda, despropriação de imaginação,  e
desrespeito com o afeto. 

102.
Rir dói.

103.
As paixões no trem quando vêm (“ao desembarcar cuidado
com o vão entre o trem e a plataforma”).

104.
Sábados, parecem que sabem que sou solitário, por isso são
tão  sádicos,  todos  se  embriagam,  só  eu  fico  em  casa,
ouvindo jazz, fumando cigarros, tomando café

105.
Imenso  mal  estar,  esse  momento  se  estende  até  essas
palavras, o que fiz hoje moldou o meu pensar e eu só tenho
a lamentar, se tivesse feito o certo encontraria outra razão
para  me  lastimar,  não  importa  o  estado  que  se  está,
sempre será e terá dor. Mas podemos melhorar, diminuir a
intensidade, fazer diferente, hoje eu quero lamuriar, assim
eu  sinto  a  vida  e  me  faz  lembrar  que  estou  vivo,  terei
tempo para o nada quando deixá-la, hoje eu quero lamuriar,
cantar a canção da solidão, vou sofrer por tudo o que não
existe

106.
Meu sentimento é genuíno como o nascer do diagnóstico,
surgido da tinta da caneta e escrito no papel, catalogado
pela organização mundial da saúde

107.
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O riso é a máscara do inevitável.

108.
Descubro todo dia que a amo, quando parece que não, lá
vem o sentimento me dominar 

109.
Tinha trancado umas portas e jogado as chaves fora, até
que  a  encontraram  e  me  devolveram,  eu  as  abri  e
ambiguamente me reconheci novamente com um passado
morto que revivi  e hoje esta vivo, amaldiçoou ao mesmo
tempo em que abençoou,  eu  sou feliz  e  infeliz  e  amo e
odeio a vida. 

110.
As vezes as vozes vem me dizer que vossa senhoria, eu no
caso, sou um perfeito idiota, eu concordo

111.
Ah,  Bia,  como sofro,  de  agonia,  agonia  de rimar,  é  uma
falcatrua, tua linda 

112.
Sou tão parecido comigo mesmo que as vezes me confundo
no espelho.

113.
Não  dá  para  tomar  uma  cerveja  nos  bares  por  aqui,  a
musica é ruim em demasia, se quisesse beber uma em um
bom bar teria que pagar o triplo do que se paga nesses de
musicas  ruins,  mas  acontece  que  não  estou  cagando
dinheiro e nem estou querendo dar valor a ele, eu deveria
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mudar meus conceitos ou assaltar um banco, então estou
delimitado a não fazer nada, bebo em casa, mas a casa não
é minha, é dos meus pais. Cheguei a um impasse, passei
dois anos sem beber, recomecei e não tenho condições de
sustentar mais um vício, mordomia, ou seja lá o que dizem
por  aí,  a  abstenção  é  uma  luta  sem  premio,  cuspo  no
espelho, a sabedoria, ao contrário do que pensam, não tem
tempo, me deparei com ideias que tinha pensado, só que
foram escritas á séculos passados, faz diferença se deparar
com  a  sincronicidade,  mas  o  destino  de  todos  que
pensaram o que penso é, foi e será o mesmo pra todos. A
imortalidade  física  ainda  não  foi  descoberta  e  não  sei
porque preciso viver tanto para entender que, como Kafka
escreveu ou disse que o sentido da vida é que ela termina.
Se eu fosse imortal teria sentido tudo isso?

114.
Amo a vida, mesmo que seja tão odiosa.

115.
Não  tenho  experiencias  suficientes  nem  imaginação
exacerbada por isso, isso é só senão o que é, real.
É real o meu descontentamento por tudo ser como é e se
fosse como eu quereria também me seria insuficiente, seria
para alguém como é pra mim,

116.
Vou dormir com a doce lembrança de ter te visto hoje

117.
Eu mudei e nada mudou, voltei a fazer coisas que fazia e
tudo continua como sempre foi, a mudança é um estado,
um estar no mundo de um jeito, eu tentei o outro e tudo é
como é,  não há nada que o faça não ser,  a  realidade é
insurreta, muda a percepção da mesma, mas nada muda,
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caio no mesmo abismo que sempre entrei e não chegarei a
lugar algum, a utilidade disso é só a constância das linhas,
o  preenchimento  do  nada,  da  página  em branco,  mas  é
inútil,  tudo  é  inútil,  nada  é  permanente,  efemeridade
constante, depois procuram razões para o mundo ser como
é, tudo leva a isso, o prazer momentâneo é tudo que temos,
o  imediatismo  moderno  se  justifica,  mesmo  eu  estando
sendo retrógrado, a revolução é impensável, quando o que
queremos é imaginar o que podemos fazer, o que está ao
nosso alcance são essas coisas, o impossível não pode ser
feito, merda, diz-se já, impossível, quer mais o que? Tentar,
resistir? Pra quê? Inconsolável situação, o fim é eminente e
mesmo assim querem fingir não haver, buscam o que não
existe  e  só  encontram  mentira,  mas  ainda  assim,
acreditam, e o pior, isso passa a ser existente, uma verdade
mentirosa, uma falsa verdade, eu não lastimo por ninguém,
somente por mim mesmo por ver a decadência que isso é
para mim vendo como é, todos que se fodam, mas é difícil
pra  mim,  a  dependência  é  escravidão,  eu  quero  ser
autossuficiente e só poderei assim ser morto e eu amo a
vida e não queria morrer, com todas as contradições contra
mim,  todos  e  tudo.  Como  tudo  é  inútil,  deus,  como  és
imprestável, eu quis o mundo, não quero mais nada, não,
nada  quero,  exceto  pela  mulher,  queria  ver  o  mundo
arrastar-se aos seus pés e deus então ser só o que poderia
ser, deusa.

118.
Já sei do que morrer, se nada me matar até lá, vou morrer
disso.

119.
Meu  estado  de  espírito  é  uma  ressaca  num  chuvoso
domingo
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120.
Exercícios de Reflexão:

Assertividade que não tenho prova o sentimento altruísta
de minha personalidade sociopata.

121.
Se minhas lágrimas fossem sangue, talvez soubessem do
que estou falando.

122.
Ócio Alcoólico
 
Quando bêbado o que escrevo é genial, sóbrio, bem… você
sabe como é a realidade

Alguma coisa tem de ser feita
decidi escrever
mas não vai ser o suficiente
talvez se jogasse algumas coisas fora
de pessoas que não quero mais ver
eu já esqueci mas eles teimam em lembrar
nada é mais o mesmo
o que eu fui eu não sou
eu sou o que sou agora
depois serei outro
não tenho nenhum poder sobre o após
posso fazer diferente no momento
por isso farei o que estou fazendo
continuar escrevendo
não preciso de leitores
eu quero meu sossego
não preciso de nada
quero ficar em paz com minhas dores
e sofrer como devo as minhas escolhas

[ 4



Excertos de um livro que não ia ser publicado, ou O Livreto dos Excertos

a  sofrença  da  abstinência,  abstenção  da  indiferença,  a
atenção  por  clemência,  pobre  dos  que  morreram  pela
causa, a perdição tomou conta, penso mais do que posso e
todo  poema  é  parte  de  mim,  a  poesia  prevaleceu,  aos
pedreiros  eu  pedi  um emprego  e  me empregaram,  suei,
cansei, fui á exaustão, mas a depressão permanece, eu sei
o que preciso, mas isso eu nunca vou ter, então eu só posso
sofrer até então morrer, até lá eu vou ser, ser o que sou e
só de ser valeu a pena viver.

A minha religião se consiste em tomar o néctar dos deuses
ao  som  de  George  Thorogood,  Ramones,  AC/DC  e  The
Doors,  idolatrando  a  mim  mesmo  e  cada  momento,  o
antídoto  da  alegria  precisa  estar  estupidamente  gelado,
acompanha-se  com  bons  cigarros,  ou  mesmo  os
contrabandeados, depois que aderí a eles, meu pulmão não
sente diferença no tabaco, só é preciso ser extremamente
forte, e não tem dia para acontecer, nossas missas podem
variar de segundas ás sextas ou mesmo domingo, o ideal é
que  fosse  todos  os  dias,  mas  não  sejamos  fanáticos,  é
prejudicial  a  nós  mesmos,  quando  há  trabalho,  façamos
como  fazem,  nas  sextas  e  nos  sábados  com  uma  boa
ressaca nos domingos que é para dar razão ao dia mais
blues de todos, assim sendo, sexta musicas dos anos 80,
sábado jazz e domingo blues, essa é tríplice sagrada.
Quando a cerveja for insuficiente, tem o uísque e para o frio
um  bom  vinho.  Assim  seja  feita  nossa  vontade,  com  a
benção das deusas, amém.

A  lembrança  daquelas  tardes  em  que  caía  a  noite
vagarosamente como enchimento do copo de cerveja para
ter  um bom colarinho,  é… bons  tempos,  hoje  eu  faço  o
mesmo, mas não é a mesma coisa, estou fazendo agora,
querendo viver aquilo novamente.
Deuses,  eu  estive  no  lugar  certo  naquela  época,  hoje  é
nostálgico,  nada  apaga  e  nada  paga  o  que  acontecia
naquele  bar,  a  musica,  a  sinuca,  o  uísque  de  saideira,
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depois ia pro mundo, torto e bem louco, comia alguma coisa
para saciar a vontade, eu era um monstro, posso passar o
resto dos meus dias escrevendo que nunca vou conseguir
transpor aquilo em palavras, eu senti, vai morrer comigo, e
só quando eu morrer porque até lá eu sinto, preciso passar
por  lá,  só  para  ver.  Hoje  eu  comprei  a  cerveja  que  eu
tomava lá, e deuses, é tão barata, eles não sabem o real
valor  desse  líquido  antídoto,  eu  pagaria  o  que  teria  no
bolso, mas nada paga e nada apaga aquilo, deuses, deusas,
mortais, eu vivi, passei por aqui, mas em breve não estarei
mais,  mas  eu  estive  lá,  eu  vivi  aquilo,  posso  morrer
tranquilo.

Posso morrer a qualquer momento, mas não pelo óbvio e
sim por resignação, estou certo de que vivi, bem ou mal, eu
vivi.

Com uma cerveja  pela  manhã  contemplo  a  liberação  de
todos os problemas

Bem, ontem eu fui dormir á meia noite e acabei sonhando
com a Bia, hoje eu acordei ao meio-dia pensando na Bia.

Tudo não passa de nada.

Cada  dia  que  passa  a  massa  misantrópica  em  meus
neurônios  nublam  a  couraça  social,  a  minha  mente
meticulosamente me faz cada vez mais amar a paz de si
mesmo e odiar  o outrem, o homem, diz  a  ciência,  é um
animal social, partindo do pressuposto Estatal então eu vivo
uma desenvolução total, caminho para trás, sou retardado,
é uma honra senhoras e senhores.

Bia, beer, Bia, beer, yeah! I  drink alone, I  think Beatriz,  I
love so, I lonesome.

Quadradinhos de queijo com azeitonas e alguns pedaços de
tomate, regado á salmoura das azeitonas com pitadas de
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azeite  e  salpicado  de  orégano,  um  R&B  de  qualidade,
cerveja e saudade.

Dez  horas  da  manhã  de  domingo,  estou  bêbado,  assim
sendo, só assim pra dizer o que estou escrevendo:
Penso em seus seios
Não os vi direito
Mas o pouco que vi
me deixou louco
quero vê-los em movimento
pra cima e para baixo
enquanto me encaixo em ti

Química em meu cérebro
dopamina, álcool, nicotina, cafeína, uma menina
tão singela e tão bonita
em meu coração e em meu sangue,  na alma, se houver
alguma
em todos os momentos e em todos os meus sonhos
química, serotonina, dor, amor, tudo

Essa  inquietude  angustiosa  nessa  manhã  de  sexta-feira
parece que pede uma cerveja, liquidar a abstinência com o
liquido dos deuses, estou sóbrio, mas é só por enquanto,
daqui a pouco vou me lembrar do que escondo, cortejando
a  insensatez,  desassossegando  a  insanidade,
desesperadamente  solitário,  escrevendo  em  meu  diário
coisas  que  não  irão  ler,  e  quando  eu  reler  sentirei  a
angústia da insuficiente embriagues em palavras do que eu
deveria ter feito e como deveria ter agido, quando leio o
que escrevo eu me perco dentro de um beco e a única saída
é  viver  a  vida,  como  vivi  e  que  não  parece,  tudo  está
perdido,  o  caminho  não  tem  sentido  e  mesmo  que  eu
voasse, não saberia para onde ir.

Entorpecido estou
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Como diz a canção, hoje eu acordei e tomei uma cerveja,
com a certeza de que estava fazendo errado, pois tirei o
dinheiro de um compromisso e não tenho como repor, pedir
emprestado é o ultimo recurso, ser miserável mesmo com
trabalho,  se  trabalha  e  nunca  tem nada,  e  nem que  eu
quisesse, o que quero é tudo inútil, mais inútil que as coisas
mundanas, sinceramente eu não sei para que eu quero o
que eu quero.

Vamos encarar a realidade agora que estamos bêbados? 
Certo, assim estamos, então vamos. Privilegiado aos longo 
da infância, 

Azeitonas com azeite e cerveja, essa constatação de um 
fato consumado é tão importante quanto inútil em relação a
tudo

Minhas ressacas são no mesmo dia em que bebo, não sirvo 
pra ser alcoólatra, bem que eu tento, mas meu organismo 
resiste, preciso encontrar outra coisa para ser, noia eu já 
fui, de maconha ainda, e também não me serviu muito 
bem, talvez eu seja o que venho sendo, um consumidor de 
drogas prescritas, nunca deixo de tomar, tenho medo da 
insanidade, e essas drogas me tiraram muita coisa ruim, 
não as quero de volta.

Bêbado demais para ler, o suficiente para escrever

Aleguei insanidade, mas a verdade é que queria me 
entorpecer nas cervejas Budweiser, agora estou aqui, 
bebendo, escutando “I drink Alone”, fumando cigarro, 
comendo azeitonas, e desejando que o presente não passe.

123.
A lei seleta.
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124.
Trabalho árduo

Fazer massa requer habilidade, disposição e força. Se usar
habilidade, não se usa muita força, é preciso um tanto de
inteligencia que se adquire pela experiencia, assim se usa
menos força. Eu uso noventa por cento de força, com direito
a má postura que é para foder mesmo. Porque sou burro, o
trabalho  quando não  se  é  nenhum gênio  é  isso  mesmo,
burro de carga, não me envergonho, acho até que assim é
que se devia ser com tudo, porque sou burro,  já disse e
repito,  o  suor  proveniente  do  esforço  herculano  faz-me
bem, sentir-me sobre-humano, homem.

Levei o celular sem chip que funciona para além de ouvir
musicas, ver as horas. Quando deu meio-dia, era meio-dia,
mas quando estava perto das dezessete horas e fiz tudo o
que teria que ser feito para encerrar o trabalho, parti, como
se fosse as dezessete horas, o fato é que o celular mostrou
isso para mim e acreditei, a hipótese é que eu olhei a hora
que queria, minha mente deu um jeito de me sabotar, não
era  dezessete  horas,  eram  dezesseis,  mas  aí  já  tinha
tomado o  rumo pra  casa e  estava no  meio  do caminho,
olhei  o  celular  e  apontava  as  malditas  dezesseis  horas,
agora devo uma hora, ou será descontado de meu salário,
ninguém acredita quando digo, riem e não acreditam.  

Que dor do que não li, estou para ler e não leio.

A razão é inútil se não houver emoção

A tristeza vicia, a alegria enebria, a melancolia me felicita.
Deu tudo errado, fiz tudo correto, nada deu certo, resultou-
se então em erro, a sensação de vômito da ânsia moral, o
social  me  excluiu,  as  minhas  máscaras  caíram,  penso
contra senso, consolidando a desconstrução, satisfeito ora
não,  equilibro  os  extremos,  conclusão,  nada  novo,  sigo
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sendo, sigo sozinho, se escrevo não me  esqueço, se lembro
eu sofro, se sofro é porque vivo, vivo pensando em estar
morto, é só assim que sobrevivo. 

A realidade nunca é a que queremos, embora seja lua cheia
e eu mantenho todo meu sentimento que me faz ser melhor
do que eu era, não é, não, nunca é, apesar de me contentar
com a comodidade privilegiada á que estou sujeito, não, é
preciso mais, nada nos basta

Drogas lícitas, prescritas e cigarros

Ontem foi sábado, teve jazz, pizza, cigarros, hoje o domingo
pede cervejas, cachimbo, blues e claro, mais claro do que
nunca, a escuridão da solidão e saudade. Tomei meu café
com comprimidos, taquei cerveja e estou fumando, sendo
consumido pelo tempo e minhas escolhas sem sentido se
for pra morrer que seja de tanto ter vivido, a abstenção não
mais me encarcera na sanidade, agora á vontade a loucura
me liberta  da  sobriedade,  mas seja  lá  o  que  fizer,  nada
nunca será o bastante e sempre será insuficiente, a droga
disso tudo é que as drogas da drogaria são caras,  as do
beco estão adulteradas, as dos bares também matam, vou
ficar  em  casa,  tomar  uma  gelada,  fumar  uns  cigarros,
pensar que as mulheres estão bem casadas e sofrer, cada
segundo e cada momento e escrever uns desalentos inúteis
para certificar-me de minha melancolia e verificar-me nessa
agonia, quem sabe a poesia sirva para algo algum dia. 

Sonhos que não os tenho seriam a chave da querencia, não
os quero e não tenho medo do fracasso, eu sei do que eu
não quero, a realidade mundana, as conquistas materiais e
uma mulher interessada nas coisas, não, eu quero estar só,
não  creio  que  tenha  vindo  do  pó,  o  homem  nasceu  da
merda de deus, e Eva, sim, Eva, ela era deusa, mulher de
deus.
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Há quantos eu em mim? Meu deus, não posso nem comigo,
que será do aquém, fodam-se eles, mas, preciso sobreviver.

Estafado estar, amanhã tem mais. Ontem eu cantei o 
amanhã e hoje eu canto a noite, essa transição do dia, a 
tarde demorou para passar, o agora está acabando que 
nem se nota, a fase da lua, as estrelas escondidas nas 
nuvens, quero descansar, quero não querer, o que já quis e 
possuo não tem tanto valor quanto ao que não tenho e 
quero, quero ela, o luar, uma panela cheia de chocolate.

Tinha uma pedra no meu sapato
no meu sapato tinha uma pedra
cumpri o horário
no fim do dia tirei-a e a contemplei
o alívio compensou a dor
e agora, para meu amor
tenho um dia trabalhado

O bom de trabalhar é sair num belo dia depois do meio-dia 
e não voltar mais, ficar em casa com a chuva caindo no 
telhado e se deleitando de uma gloriosa cerveja gelada, o 
resto é só desgraça.

Eles pensam que sou reles, a ralé, o que devo ser mesmo, 
afinal, não passo de um ajudante de pedreiro, tanta forma 
de ganhar a vida e eu só consigo sendo mula, traficar 
drogas, roubar, assaltar é bem mais vantajoso e digno e 
visto como uma forma de hombridade que um mero 
ajudante de pedreiro não tem. Reconhecimento desses eu 
não quero, só preciso o do meu mesmo, então por que 
estou escrevendo? É porque é revoltante, você se mata 
para ganhar a vida e tem uns tantos que faz ser tão fácil, 
talvez eu não passe de ser o que sou, como já disse, mula, 
um burro de carga, valores trocados ou não, o que importa 
nessa realidade é ter e ganhar dinheiro, e eu sou meio 
esquizofrênico, o queimo se tiver, para além da inveja, é 
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que não consigo ser tão mesquinho, sujo, podre, imundo e 
carniceiro, hienas é o que são, do que se alimentam, da 
fraqueza, do mais fácil. 

Horas extras que não são pagas. Nem diminuição do horário
no outro dia. Tem sempre mais trabalho, a carga aumenta, 
o salário é miserável, como alguém aguenta? Depois desse 
dia difícil, eu fui pra casa pensando em largar, arrumar algo 
diferente, ou mesmo, a mesma coisa, só que com pessoas 
que cumpram com os deveres e não negligenciam os meus 
direitos, é… na hora do remédio, tomei a decisão, 
demissão. Mas no ultimo momento e inesperadamente eu 
acessei meu e-mail e lá tinha uma resposta, não foi deus. 
Foi Deusa.

De uns dias pra cá, minha carona tem chegado cada vez 
mais cedo, o que me obriga a crer que o favor estava se 
encerrando, e sempre é o mesmo, atrasado, o faço esperar,
atrasado não faço nada certo, deixo de fazer uma coisa ou 
outra, como cagar tranquilamente, tenho cagado às pressas
e até mesmo não tenho terminado, deixo de fumar o 
primeiro cigarro do dia, não bebo o café e então tudo isso 
se junta contra mim mesmo e tomo decisões inesperadas, 
como hoje, saí, disse que estava com dor de cabeça, o que 
não era totalmente mentira, cada minuto lá doía o ser, não 
suportava mais aquele ambiente nojento, pessoas humanas
asquerosas e entre elas eu, o pior de todos, dessa vez eu 
tive que ir embora, pensar na vida no caminho pra casa, 
caminhar, o que eu deveria fazer com frequência e não 
depender de favorzinho por ser da família. Fiz as contas e 
devo pelo menos um salário para compras online, isso me 
faz pensar que devo continuar por mais um mês, se 
conseguir. O melhor seria pedir emprestado e pagar aos 
poucos e quando desse. O fato é que minha cota foi batida, 
quando uma coisa chega ao fim, há de aceitar e não tentar 
resistir, por mais que a necessidade fale mais alto. Eu 
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cansei, achei que fosse uma espécie de Hércules, mas só 
sou o que sou, eu mesmo, Afrânio Gonçalves. 

125.
Como  se  não  bastasse  amor,  e  não  fosse  suficiente  a
admiração,  ainda  tem tesão,  pobre  de  mim,  ai  de  mim,
paixão, esse sentimento todo por mais de anos, eu sou um
viciado,  dá-me  dessa  droga,  estou  alucinado,  jamais  tão
apaixonado, obrigado, grato!

126.
Eu vi o inevitável evitando a mim, eu vi o inesquecível em
milésimos de segundos,  o inalcançável  perto de mim, eu
chorei e ri, 

127.
Um determinado pensamento põe tudo a perder

128. 
A felicidade é mentira, a dor é verdade

129.
Cartas à Bárbara.

Ouvindo Eddy Vedder, especificamente o álbum que ele fez
para a trilha sonora do filme “Na Natureza Selvagem”, pude
reviver momentos passados, bem passados, em que esteve
ao meu lado, num aprendizado que não tem utilidade nessa
vida urbana, queria estar no mato, mas não queria morrer
de tédio,  queria  acampar,  como fizemos,  mas nada será
como foi.
O  passado  pertence  ao  tempo  e  a  nós  só  é  permitido
lembrar, apesar de eu ter perdido todo registro fotográfico
numa  formatação  de  sistema  operacional  em  meu
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computador, agora, só a memória e ela é insuficiente, mas
as fotos também não bastavam, o negócio é viver aquilo, e
nós vivemos.
Tento entender o presente e me acostumar com ele, você já
não é quem foi e eu não sou o que fui, as coisas mudaram.
O fato é que lhe considero, mesmo agora tão distante, por
respeito ao que fomos? Também. Eu sei a pessoa que és, e
eu sou grato por ter te conhecido, mas queria mais, o ato,
um abraço bem apertado, mas nada nunca é o suficiente,
por  isso  decidi  escrever,  para  preencher  pelo  menos  um
pouco do todo do vazio que se faz por sermos humanos, por
enquanto é isso, depois quem sabe?
Queria ter condições que não tenho, mas enfim, você é uma
pessoa incrível,  queria dar-lhe o que não tenho, mas não
posso,  para  quem  sabe  assim  demonstrar  o  que  sinto,
entretanto, ficará só nessas palavras o pouco do tudo que
sinto por ti.

Olá Bárbara, você esta adquirindo literatura, cultura... tá tá,
sem frescura...
Eis  que  envio-lhe  uma  carta,  acho  excepcional,  dada  a
tecnologia  que temos  hoje  em dia,  redigida  com minhas
mãos, não é legal? Saudades! Quantos anos fazem? O que
importa é que passamos por eles, pelas dificuldades e toda
merda.  Não  tenho  muito  o  que  escrever,  por  isso  vou
confessar algo que nunca te disse que vem me perturbando
desde  que  aconteceu...  é,  guardei  pra  mim  todo  esse
tempo,  mas  agora  é  a  hora  de  desabafar,  isso  tem me
deixado maluco, eu te enganei Bárbara e enganei a mim
mesmo!  Lembra  quando  fizemos  faxina  na  casa  daquela
senhora que não lembro o nome? Bem... eu... eu.... deixei
de varrer embaixo do fogão, por pura preguiça de afastá-lo
do lugar, pronto! Confessei! Desculpa, sinceramente. Sentia
que havia te usado pra receber uma grana fácil, entende?
Sei,  sei  que  sou  idiota,  isso  talvez  não  tenha  tanta
importância quanto pareça, mas ainda assim me sinto mal
pelo  o  que  deixei  de  fazer.  O  reflexo  disso  tudo  é  não
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termos recebido mais oportunidades de faxinas,  ela deve
ter  achado  que  sou  um  tremendo  filho  da  mãe,  não  é
mesmo?  Não  durmo  direito  desde  então,  espero  que
confidenciando isso à você meu sono possa melhorar.
Pelo menos assim me sinto melhor, tiro um peso das costas,
ufa, não foi tão ruim.
Eu  poderia  falar  sobre  o  fato  do  seu  afastamento  em
decorrência de seu relacionamento com sua parceira, mas
mano, nem quero pensar nisso, sério... Só sei que ela tem
te  feito  bem,  ser  uma  pessoa  melhor,  não  só  pra  você
mesma, mas para sua família e tudo, não posso fazer isso
com você, sempre lhe desejei o melhor, fico feliz que tenha
conseguido isso com alguém que ama e não será eu quem
vai  estragar  tudo,  mas fico  um pouco  triste,  pelo  o  que
temos  um  com  o  outro,  espero  que  não  faça  diminuir,
espero que fortaleça, espero só o melhor pra você Bárbara,
suas escolhas, sua vida, você, seja melhor pra si mesma,
para quem te ama verdadeiramente, agora chega né? Não
vou ficar discursando, nem dando lição de moral ou seja la
o que isso possa parecer, te amo Bárbara.

130.
Pratos  e  panos  limpos,  estou  com  a  louça  por  lavar,
postergar, até onde dar, até ficar inevitável,o sábio, dizem,
evita o problema, o inteligente só soluciona, eu sou meio ou
inteiramente  idiota,  arco  com responsabilidades  que  não
são minhas, dou esmola e doação.
Já  tens  uma impressão… escrevi  coisas  que não  consigo
deixar públicas, mas que te faria perder qualquer impressão
boa  que  teve.  Mas  eu  não  estou  interessado  na  sua
percepção, o que quero agora é escrever, escrever qualquer
coisa,  só por escrever,  mas mais  do que isso,  ter  algo a
dizer, expressar o sentimento sentido no momento, já foi
para  só  escrever,  agora  é  mais  do  que  transpassar,  eu
quero o ápice, o mundo, ser rei,  idolatrado e amado, pra
que? Queria  não morrer,  pra que? Viver  pra sempre,  pra
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que? Escrever, publicar, e ser, ser o que não sou, porque o
que sou agora é insuficiente como se tivesse uma maneira
de  se  sentir  inteiramente  satisfeito,  os  outros,  sim,  esse
emaranhado de seres repugnantes, pra que surpreendê-los?
É muita pergunta para poucas respostas. E assim se faz o
ideal, o que deveria pensar. Eu não entendo tanta merda e
prefiro continuar assim porque eu não quero ser como eles,
privilegiados do mundo, fodam-vos.

131.
Preciso de um novo amor para curar o velho amor que me
consome, tem sido isso, me esqueço de uma para lembrar
de outra. Quantos já foram e estão tão mal resolvidos? A
conclusão é sempre a mesma, solidão, minha musa mais
devotada 

132.
O fato eterno é o tempo, a verdade absoluta é a morte

133.
A terça-feira está acabando, amanhã tenho que voltar ao
trabalho e serei o homem mais infeliz no universo, tendo de
adquirir coisas inúteis para necessidades fúteis, a terça está
no  fim e eu  acabei  com a cerveja,  a  ressaca  será  triste
como tem sido todo maldito dia que acordo para cumprir os
deveres, tudo para nada, status de ser o que não se é, em
sua essência não podemos ser,  a terça está no fim e eu
acabo de vomitar, dor de cabeça e vontade de matar, todos
que atravessem meu caminho,  a  terça se foi  e  eu fiquei
sozinho, como sempre, amanha pertence ao psicopata que
nos ensinou bem

134.
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Quando um bom porre não é o suficiente e um bom banho
não é o  bastante, resta a resignação, a ânsia e a solidão, a
saúde  se  esvaindo,  as  possibilidades  se  anulando,  as
perspectivas  ilusionando,  as  ilusões  adoecendo,  tudo  na
Terra caí e é assim com as lágrimas, com as tragédias, com
os  problemas,  com  o  bêbado  e  com  o  ego,  o  acrobata
aprendeu que para ser bem sucedido é preciso ter caído e
que cada numero que apresenta pode haver uma queda,

135.
 Fazer obrigado é ser escravo, a troco de centavos por uma
liberdade limitada, eu acordei no horário, mas não consegui
prosseguir,  uma  força  gravitacional  me  deixou  caído  na
cama, se fosse uma doença poderia ser depressão, pressão
deparada,  mas  o  que  importa  denominar  o  inominável?
Assim se pode conhecer melhor e é também um jeito de se
limitar, entre os extremos eu tenho que me equilibrar, fazer
de conta que não importa e dar importância sem ter, não
nasci para ser responsável, o meu dever é a desobrigação,
a responsabilidade é ladra da liberdade, hoje quero estar
livre, sem fazer nada do que eu não queira, quero pensar e
errar os pensamentos, fazer as paranoias fazerem sentido,
sentir-me doente e crente de que sou são, mas nenhuma
obrigação,  não,  hoje  não,  o  trabalho  rouba  nossa  vida
quando  pretendemos  viver,  hoje  tudo  que  penso  faz
sentido, tudo que é errado está certo, canso de ter de me
adaptar,  por  isso  tenho  que  aqui  ficar,  sozinho,  no  meu
canto, sem saber o que estou esperando, assim delimitando
o limite do aceitável, quero fumar cigarros, ouvir musicas,
escrever, talvez até ler, já não sei mais á quem recorrer,
ninguém  planta  resposta,  só  discórdia,  querem  ser
filosóficos,  são  humanos  guiados  pelo  ego,  a  dúvida  é
unicamente  imprecisa,  quem  precisa  não  saber?  Quero
entender  e  se  não  for  demais  até  sentir,  e  responder,
responder com sinceridade o que encontrar como verdade,
não importa á quem vá doer, ela só fará sentido uma vez,
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depois,  encontrarão  um  novo  modo  de  enganarem-se.
Portanto posso estar redundantemente correto que a moral
não será outra, quem está certo? O erro.
Mas hoje não.
Hoje penso no amanhã.
Amanhã quem sabe?

136.
Um mal estar que não se resolve escrevendo, nem ouvindo
musica, lendo ou pensando, só pode ser alienação, ou uma
ressaca do mesmo dia, ou o mundo é que está mal e eu não
sei estar nele direito, seja o que for, um banho não resolve,
dormir agora é pedir para ficar insone na madrugada, o que
faria as coisas ainda piores, canso de produzir, canso em
pensar  em  produzir,  canso  de  não  estar  produzindo,
cansaço miserável, é a idade?

137.
Num  dia  desses,  entre  todos  os  que  estive  vivo,  o  sol
nasceu,  mas  a  chuva  predominou,  não  era  verão,  nem
primavera,  entre  o  outono  e  o  inverno,  quando  é  mais
preferível viver, ou quando é mais ameno o tempo, eu não
gosto do calor, me sinto melhor no frio, apesar de achar que
cada dia é um dia bom, independente da temperatura, mas
se se  pode escolher  alguma coisa,  eu fico com o frio.  A
chuva persuadiu o sol  a não brilhar,  eu estava na cama,
acomodado com a ironia  de  estar  bem acalorado com o
cobertor, então decidi levantar, ir até o escritório, acender
um  cigarro,  entreabrir  a  janela  e  contemplar  os
pensamentos,  então  pensei  em  tudo  o  que  esta  sendo
escrito,  falido,  fracassado  e  faminto  de  reconhecimento,
decidi  continuar  porque  o  sucesso  não  condiz  com  o
numero em sua conta bancária, nem com o que se tem na
carteira,  eu  pensei,  bem,  isso  é  meio  clichê,  é  o  que
qualquer  fracassado  pensa,  a  verdade  é  que  eu  fiquei
contente  com os  onze  livros  que  foram vendidos  nesses
anos todos e que espera-se chegar á um patamar para ser
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liberado a grana, com ela eu encheria a cara e seria feliz
momentaneamente, podem dizer o que quiserem, o fato é
um  só,  o  dinheiro  guia  a  humanidade  e  é  tido  como  o
simbolo do reconhecimento, não posso negar isso, já o fiz e
vinha fazendo para mascarar o meu fracasso pobre, é obvio
que  ser  rico  não  traz  felicidade,  porque  ela  não  é  nada
permanente, somos instantes e tudo é momentâneo, a dor
é eminente, presente e permanece sempre que se para pra
raciocinar o pouco que seja, mas bem, se me comprassem
eu não perderia a sapiência, pelo contrário, saberia que o
que  fiz,  fez  algum efeito,  por  isso  estou  completamente
satisfeito  com  onze  livros  vendidos,  se  fossem  onze
milhões, seria a prova de que o que fiz é normal e básico,
assim, nas dezenas, sinto um Q de artista.  Outro engodo
que  ilusiono,  pra  ser  sincero,  só  vendendo  onze  milhões
para saber o que é, apesar de que o inteligente aprende
com o próprio erro, o sábio com o erro dos outros, por isso
eu vejo pessoas que venderam mais de onze milhões e o
que eles fizeram foi só agradar para coletar o dízimo dos
idiotas, ou os dos sábios, quem é que sabe? Romantizar o
fracasso, tenho feito, estou tentando parar, mas é difícil, a
contradição se estabelece, a ironia zomba de nossa cara, e
o mais idiota de todos é a própria mente sabotadora que
assiste  a  autodestruição  de  camarote  para  ganhar  mais
tempo para que acabe logo o tempo e sejamos só o que
somos, meros, reles, pó. 

138.
Posso morrer de insatisfação? Morrer é a coisa mais fácil do
mundo, o difícil é matar-se.
Onde  estão  as  respostas?  Elas  se  escondem  atrás  da
geladeira  entre  poeira  e  teias,  no  cume dos  prédios,  na
palavra não dita, na musica preferida, na comida favorita,
pizza, é... a resposta é pizza, sim, hoje é sábado, não pode
faltar e se não der, tudo bem, teve feijoada e na próxima
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semana a gente gasta o dia trabalhado numa de pepperoni,
foi  a  cerveja ou o fim dela que me deixou com  dor  de
cabeça?  Os  cigarros  não  acabam,  só  acabam  conosco,
benditos sejam, quanto menos humanos melhor, aprendi a
apreciar  a  solidão,  na  infância  era  difícil  estar  sozinho,
porque  precisamos  de  carinho,  agora  estou  viciado,  de
carência de uma mulher, por solidão quando acompanhado.
O  único  benefício  da  amizade  é  esse,  o  de  te  deixarem
sozinho. E eu largado como um sapato velho, nada espero
de  nada  e  de  ninguém,  tenho  a  mim  mesmo  para
decepcionar e é o suficiente, o resto eu não quero, se tiver
que querer alguma coisa eu quero tudo, se não der e ser
impossível não me venham com sermões, só o inalcançável
deve ser buscado, por que tudo no final das contas é inútil e
já que temos que ser idiotas, sejamos com algo que valha a
pena, mesmo não sendo o caso, me desfaço cada vez mais
e estou em pedaços, meu coração é sem vergonha e não
aprende, tá bom, não sejo radical, a perfeição só existe nos
olhos tristes da deusa mortal, só á ela é que vale alguma
coisa, o resto é tudo igual, mesmo eu sendo agora o que
todos os humanos foram, admirando e tentando poetizar o
olhar  daquela  á  quem devo mais  do  que  poderei  pagar,
porque seja lá o que eu fizer, tudo será inútil, o infinito pra
ela seria mazela, ela é mais bela do que a própria beleza, e
eu  que  não  sou  nenhum  Shakespeare,  nem  meio,  nem
inteiro, nem um pouco, só á “tenho” porque sou louco, se
eu fosse outro, e nascesse de novo, ainda assim não seria
assim, a poesia e toda a arte, parte dos meus ossos, das
entranhas da minha carne, dos confins do inconsciente, de
minha  mente  suicida,  dos  meus  eu  interiores,  de  todo  o
meu ser e do que não sou e ainda assim, é insuficiente.

139.
Não pensar e sentir, pensar e não sentir, consentimento é
uma  pós-racionalização  emocional.  Quando  o  coração
pensa, o cérebro sente.
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140.
Já  teria  encontrado o sentido  da vida se as pessoas não
viessem me encher o saco.

141.
Se você é feliz,  eu sou feliz,  mas se não for,  aceite meu
amor.

142.
Adormeci que nem vi, amanheceu chovendo, uma cerveja
estou bebendo, escrevendo o mais do mesmo, escutando
riders on the storm. O status registrado faz com que seja
menos desimportante, o ato está fadado ao esquecimento,
assim ao menos entretêm e não menos inútil, o fato é que
nada importa,  nada é constante,  tudo momentâneo,  ah…
como  canso  de  escrever  o  que  já  se  sabe,  ponderar  e
pensar  é  grátis,  por  isso  tão ou mais  inútil  quanto  tudo,
atribuir valores ao que não tem, estou farto. 

143.
A iluminação então é só apatia?

144.
As respostas se escondem no fio da corda da forca no galho
da  oliveira,  na  bala  de  festim  e  nas  festas  fúnebres,  no
cadeado  da  cela  da  amargura,  no  destino  que  não  se
concretiza, na nuvem que desce a chuva, no ar que respira
os humanos, as respostas estão por aí e ninguém pode ver,
invisíveis a olho nu, nua e crua, se camufla de verdade e se
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mistura de mentira e se instiga com o erro e se mascara de
realidade,  as  respostas  estão  aqui  e  nem  estão,
onipresentes  e  insolúveis,  instantâneas,  momentâneas  e
oniscientes,  são  e  não  são,  são  as  questões,  são
interrogações,  são  pontos  finais  e  começo  de  parágrafo,
vírgulas depois e antes e durante o verbo do particípio do
passado e do presente e do futuro e da eternidade e nunca
foi  e  nunca  será  e  é.  As  respostas  estão  loucas  de
puberdade,  bêbadas  e  vadiam  por  toda  sarjeta  de  ruas
desertas  de  barro  e  poeira,  no  meio  fio  de  cordas  de
suicidas  assassinos  de si  mesmos,  psicopatas  do avesso,
esses,  são  os  que  matam  por  altruísmo,  assassinos,
assassinos,  matam-se  sozinhos,  deus,  o  mais  suicida  da
família, o maior assassino de todos os tempos. Se falo em
morte é porque estou vivo, se tiro uma vida, tem de ser a
minha, assim seria feito, assim eu seria, assassino de mim,
essa mente maldita que não se contem com nada e quer
tudo e não pode ter se quer um milimetro de uma distancia
sem  caminho,  mente  minha,  que  escreve  e  que  me
aborrece, que me tira a paz, que dorme e acorda, que ri do
sofrimento, deixa de ser imbecil e me deixe ser eu, eu não
peço muito, só isso, deixar de ser o que é para eu ser o que
sou, quando encontra o amor faz de tudo para que acabe
em rancor, o ódio se alimenta do desespero e ansiedade
carcome  a  carne  putrefata  de  mim,  os  ossos  tem
osteoporose, a neurose casa com a paranoia, a mente se
alimenta do erro e me faz blasfemar o enterro dos que se
foram, para uma noite de sono no velório de alguém que
morreu.  A minha mente é demasiadamente doente e diz
que não é, é só uma metade do que poderia ser e não foi,
ela me destroça, me ama, me odeia, me mata, nunca de
uma vez,  aos  poucos,  lentamente,  quase inconstante,  ao
dessabor do suspiro perene e enfim o coma, na cama pra
sempre, ou o câncer o sarcoma de repente, 

145.
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O certo pode estar errado, o critério é ambivalente, é um
mundo  louco,  com  pessoas  loucas  em  uma  sociedade
maluca,  a  norma  é  um  equívoco,  os  seres  racionais  se
matam por algo que perderão

146.
Quem quer duvidas são os sábios, eu sou idiota, preciso de
certezas.

147.
Eu teria casado com ela, só por ter uma oliveira em casa,
mas não sabíamos como aproveitar o fruto, agora que sei, é
tarde.

148.
Associações  associais  Anderson  é  uma  empresa  no
seguimento da arte e entretenimento fundada há 32 anos
num dia de outono, 

149.
Escolas são prisões

150.
Metáfora é como maquiagem, só enfeita,  e não é melhor
que o natural.

151.
uma brecha para um beijo
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152.
Esperar que tudo melhore é otimismo? Na verdade, nem é
uma expectativa  de  que  as  coisas  fiquem boas,  estou  a
margem da modernidade e da humanidade, mesmo que tão
dependente de ambas, o que quero expor é que espero um
melhor momento para pôr em prática algumas ações, ver
um determinado  filme  num dia  propenso  ou  numa noite
chuvosa, usufruir de tudo que penei para adquirir, nunca é
a hora certa, sempre será insuficiente, mesmo fazendo de
tudo para que seja especial e será, mas no presente nada é
o  bastante,  não  parece,  só  depois  que  passou  é  que
constato.

153.
A  dignidade  adquirida  de  um  patrão,  nada  mais  é  que
prostituição,  o  emprego  é  um  prostíbulo  legalizado,  o
trabalhador é uma puta do patrão, o patrão do sindicato, o
sindicato  do Estado.  A  putaria  rola  solta  todos  os  dias  e
você pode ser despedido se não disser “obrigado”, se como
eu, é um mero peão. E se não se orgulhar você é subversivo
e descartável,  terá propensão de perder  a vaga.  Viva os
vagabundos do mundo!

154.
Não sei se quero a cura, quero a loucura, pura e não quero.
Tenho medo da coragem e minha coragem tem medo

155.
Se minha loucura é a razão de eu ver o humor tal como é,
que é, imbecil, e for só loucura, eu prefiro ser louco, porque
o humor, é imprestável.

156.
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Querer o impossível é como querer destruir o indestrutível.
Almejar  o  inalcançável  é  chegar  cansado  ao  fracasso,
querer é adoecer,  não ter é matar-se aos poucos, és um
mundo  de  sóbrios  controlando  sãos  e  loucos  matando
sóbrios e e sãos controlando loucos.

157.
Tudo bem não querer estar bem?

158.
Tem  algo  grandioso  em  mim,  mas  eu  não  encontro,
ninguém sabe onde está, eu não perdi, está em mim, mas
nem eu  mesmo vejo,  talvez  seja  só  mania,  é  pouco  pra
você?

159.
Em algum tempo a rotina se tornará saudade, e então será
tarde.

160.
Esperei tanto pelo momento e o momento passou como se
não tivesse nem acontecido, um instante de atenção nesse
infinito  de  indiferença,  é  tão  bom  e  tão  pouco,  só  me
contentaria se casasse com ela, assim é só por profissão.
Tudo continua errado e é bom, porque só a terei quando
assim  estiver,  miséria,  querer  o  nada  e  adquirir  coisas
inúteis, querer o impossível e só ter as migalhas

161.
Café e cigarro.
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161.1
Coca e cigarro.

161.2
Cigarro, coca e café

161.3
Cigarro, coca, cerveja e café

161.4
Cigarro, coca, cerveja, café e comprimidos.

162.
Os poderosos se alimentam de nossos sonhos.

163.
Vou  contar  uma  velha  novidade,  para  preencher  de
palavras  esse  que  és  um  livro  de  puro  filtro  da
improvisação,  bom,  hoje  é  sábado,  acordei  cedo,  paguei
pelo direito de ter direitos autorais e não sei para quê, por
ora  isso  não  passa  de  perda  de  dinheiro,  mas  eu  quero
provar que o fracasso foi eu mesmo que cometi e ninguém
mais vai ter a audácia de reivindicá-lo. Pra tu veres como és
de pura improvisação, eu ia escrever sobre o fato de ter
pegado umas latinhas de cerveja e começar a tomá-las as
nove  da  manhã,  e  acabou  saindo  essa  verdade  que  até
então estava escondida. O negócio é que eu odeio dinheiro,
se  fosse  tão  louco  quanto  imagino  que  sou,  estaria
queimando-o,  mas  o  que  realmente  faço  é  gastá-lo  com
qualquer  idiotice  que venha,  principalmente  os vícios,  há
que nutri-los.

164.
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Queria aprender a descansar sem ter culpa de ter perdido
tempo, um domingo é bom pra isso,  é tão parecido com
blues,  dormir  ao  meio-dia  e  acordar  perto  da  hora  de
dormir, e ficar insone, trabalhar cansado na segunda, por
que diabos eu faço tudo tão repetidamente? Uma vez ou
outra devia mudar, mas se não faz igual o risco é grande de
perder a sanidade, tomar medicamentos na hora, acordar
na hora,  a  hora de se adiantar  para estar  na hora certa
tranquilamente,  a  hora  passa  e  está  passando,
independente  de  tudo,  só  se  para  ao  deixar  de  viver,
enquanto isso não podemos perder tempo, por isso não vou
dormir  agora,  só  na hora certa,  não quero mudar  agora,
talvez só quando for realmente necessário, até lá serei  o
que sou, idiota como todos.

165.
Não podem ver um silencio que já querem arruiná-lo com
ruídos ensurdecedores usurpado do nome de música. O que
fizeram  com  essa  arte  é  de  arder  a  mente,  como
conseguiram  transformar  algo  tão  dócil  e  agradável  em
desgraças sonoras? E o que dizer de ler? Quem consegue
entre essa merda toda? Escrever até dá, mas você sabe a
droga que sai, você está lendo, viu?

166.
Hoje é um belo dia para morrer, na data em que nasci, pra
fazer valer, toda dor, todo desamor, toda incompletude dos
sentimentos repletos de algo do vir a ser, mas não, não vai
ser, tem amanha e o resto dos dias, para me convencer que
o sofrimento é eterno. 

167.
Queria ter a resposta na ponta língua, pronta e imediata,
acontece que só depois ao deitar é que me vem, como se
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eu fosse retardado, e então é tarde, queria ser um bocado
de  coisa  que  não  sou,  para  além  de  estar  bem comigo
mesmo, surpreender as pessoas, entendo que nunca haverá
a completude, e se houver será também insuficiente, pois já
me vi completo e ao mesmo tempo vazio, eu sou vários e
nenhum, comum e anormal, normal e incomum, sou o que
me  fizeram  e  sou  o  que  me  fiz,  o  que  a  sociedade
marginalizou, na periferia do centro, esquerda ou direita?
Só aos extremos, entre ismos de profundo terror, o terror
do amor, o amor do terror, sou terrorista, escravista e uma
galinha, posso ser mau, posso ser do bem, posso que não
convêm, poço de lama e estratagema de perseverança, a
esperança me enlouque, tudo o que me esquece eu lembro,
sou  pequeno  e  gigante  em  ralação  aos  micróbios  e  ao
universo, sou um terno de copas de gravata, sociopata e
misantropo,  inchada  na  massa,  servente  de  pedreiro,
perdendo  tempo  e  dinheiro,  tentando  ganhar  tempo  e
dinheiro, sofrendo por tempo e dinheiro, matando tempo e
dinheiro,  masoquista inato, bipolar e tridimensional,  cheio
de  triglicérides  na  dimensão  paradoxal  do  mundo  das
ideias,  fiel  à  ideais,  traiciono  a  mim  mesmo,  sendo  eu
próprio,  não  tenho  compromisso,  não  vou  na  missa,  não
vendo revista, assisto pornografia, apodreço meu pulmão, o
meu coração está louco e a mente está demente, o meu
sangue  escorre  nessas  linhas,  a  poesia  me  acompanha
como gincana no pré dois em junho, quando ela tira férias e
eu  espero  uma  ligação,  e  sempre  que  vem  é  uma
campanha  de  marketing  de  uma  funerária,  queria  ser
cremado, agora decidi, tem esse plano? Junho está logo aí,
maio  era  dos  operários,  agora  os  sindicatos  amarelos
propagam  a  vermelhidão,  o  Estado  calamitoso  e
catastrófico  me  arruma  uns  remédios  assim  eu  sigo  na
santidade da sanidade de ser um cidadão são. 

168.

[ 6



Excertos de um livro que não ia ser publicado, ou O Livreto dos Excertos

Eu tentei dizer o que tinha a falar, mas acabei escrevendo
porque era tudo tão insuficiente, por mais que eu dissesse
trezentas vezes, você só poderia entender desse jeito, bem
eu não sei se entenderia realmente, o fato é que não posso
esclarecer o que está claro como o sol num dia nublado, as
entrelinhas dizem o que não posso dizer diretamente, e não
digo porque tem gente querendo entender, o que é mais do
que eles poderiam compreender.

169.
Domingo cruel  comigo, novecentos cigarros,  seria pior se
não tivesse nenhum, ou só um para passar as horas, que
passam e não voltam, só me revoltam, amanhã é dia da
escravidão,  que me proporcionou os novecentos cigarros.
Tenho vivido apesar de tudo e quero agradecer por isso,
pois a vida, por mais dolorida, é tão linda, igual a Bia.

170.
Ser miserável é a essência do rico.

171.
Um novo amor cura o velho desamor e assim a roda gira,
até parar num amor fulminante, esse se não matar deixa
sequela e cicatriz, como tem sido com Ana Beatriz, ainda
não me matou, mas sequelou minha mente, hoje me vejo
dependente, sem ela eu não sou, é assim que é, com ela eu
posso ser eu, sem ela, como estou agora, é doído, ela que
cuida  de  doidos,  e  eu  que  sou  doido  por  ela,  assim  eu
abençoo a doença, porque se assim não fosse, o que seria
de  mim?  Do  “nosso”  pseudo  “nós”.  Quem  sabe  eu
enlouqueça e assim estabeleça o que a realidade não quer
que aconteça?
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172.
Ela tem um brilho próprio, imenso como o sol, eu sou como
a lua, pequeno, preciso do brilho do sol para tornar visível.

173.
Mesmo sem motivo para estar triste, eu estou.

174.
Não sei quem é mais triste, os palhaços, os domingos, os
palhaços chamados Domingos ou as segundas-feiras.

175.
Tamanho é o desespero, tanto que gritamos ao nascermos.

176.
O que se pode esperar do destino, senão, que se cumpra?

177.
Vivemos nos iludindo e vivendo de entorpecimento, talvez
porque  a  verdade  é  uma,  a  morte,  que  faz  com  que
atazanemos a vida dos outros na vida

178.
Passei  a tarde odiando a mim mesmo, por estar  fazendo
sempre o mesmo, me destruo aos poucos em detrimento de
efemeridades  fantasiosas,  meus  amigos  imaginários  me
deixaram, agora só resta brincar  sozinho,  porque eu não
consigo perder tempo com coisa séria, sinceramente, é a
solidão que me entende 

179.
A felicidade é mentira, a dor é verdade
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180.
Comigo  ninguém  sonha.  Eu  sou  insonhável,  sou  pura
realidade, na mais repugnante significação do termo. É isso,
ou deus. Um de nós existe. Tá… eu não existo, deus existe.

181.
Pra  quê  prolongar  o  inevitável?  Por  que  postergar  o
passado? Pergunto-me e toda resposta é a mesma, porque
tudo é vão e inútil, faça o que fizer, nada muda nada, tudo
permanece tudo, o nada.

182.
Querer  estar  triste  para  beber  e  ficar  alegre,  porque  a
alegria na tristeza é melancolia

183.
Há que negar a realidade, porque não é possível que tudo
isso seja real, a miséria, a humanidade, o ser humano, tanta
podridão  vestida  de  merda,  eu  me  nego  a  aceitar  a
realidade, a fantasia é uma mentira querida, quem dera me
fosse  dado  o  que  é  postergado,  porque  sou  pobre,  a
questão  não  é  a  condição  social,  se  eu  fosse  rico  seria
pobre do mesmo jeito, porque não aceito, o dinheiro como
deus e se eu pudesse fazer o bem seria uma cócega no
mau, porque tudo é tão real, nada tira a dor, a dor é tudo.

184.
Em memória de todas as mulheres que não me quiseram,
eu digo: fizeram bem.
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185.
A minha cicatriz mais bonita: Beatriz.

186.
Tem que tomar uma coisa para descoisar as coisas coisadas

187.
Eles querem o sensacionalismo, o espetáculo cheio do seu
sangue, mas nessa noite senhoras e senhores, só teremos
meus mais sinceros foda-se.

188.
A realidade não é possível

189.
Tudo é mutável, inclusive nada

190.
Meus  delírios  me  acompanham  no  dia  a  dia,  em  uns
acredito, noutros ignoro, quando não condiz e nem parecem
com a realidade, são bons, o sinal que não é mesmo real,
quando  perturbam  e  esboçam  a  crueldade  aí  sim,  são
esses, os negativos, que condizem com a realidade, porque
é assim, infelizmente ou não, o pior, a lógica do pior, é que
faz sentido. É só o que faz sentido, benevolência eu pratico
quando posso, mas ainda assim é inútil, como tudo.

191.
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Meus queridos pais fizeram tudo e o impossível, eu que sou
um zero negativo.

192.
Vendo motivos para não praticar suicídio, vejo mais razões
para cometê-lo.

193.
Pós racionalização suicida, viver é bom, sobreviver é que
faz a roda girar, a morte também gira a roda, sem ela nada
seria,  é  preciso.  Me  mato  todos  os  dias.  Amanhã  morro
mais, ao ápice,

194.
Dizer que nascemos sozinhos é um desrespeito ultrajante
para com nossas mães que nos carregou e esteve no parto,
morrer,  morremos,  sozinhos,  aí  sim,  antes  disso  o  ser
humano  é  um  ser  social,  por  mais  que  existam  os  eus
sociopatas e associais, ninguém vive só, nem os planetas,
talvez as estrelas, o sol, a lua tem a Terra, Plutão, sim, este
sim, o ostracizado.

195.
Você não vence na vida, você morre. Só se é vencido, só se
é derrotado, a vida é uma causa perdida, já ouvi isso na
televisão,  na  televisão,  pasmem,  nos  livros  já  li  tanta
alienação, então mermão pare de julgar, pare de escrever
para pararem de julgar, pare de escrever para pararem de
parar, ok? Thanks man.

[ 7



Excertos de um livro que não ia ser publicado, ou O Livreto dos Excertos

196.
Bebi ontem, hoje acho que vou morrer de ressaca. Tomo os
remédios, acho que vou morrer por misturá-los ao álcool.
Domingo,  fumei  um maço de cigarros antes do meio-dia,
acho  que  vou  morrer  de  ataque  cardíaco  a  qualquer
momento. Passo a manhã tomando garrafas de café, penso
que a cafeína aumentará minha ansiedade, os batimentos
cardíacos se alterarão, tenho síndrome do pânico e dessa
vez tenho consciência disso e por isso acredito que não é só
transtorno é então mais real que a realidade, vou morrer.
Quatorze horas, vou ao mercado, a diarreia piora, parece
que vou morrer cagado. Na volta pra casa uma ambulância,
acho que serei  atropelado, na descida pra minha rua um
indivíduo mal encarado, acho que serei assaltado, como não
tenho nada, o cara fiará furioso e me dará uns tiros ou uma
facada,  ou  uma  rasteira  bem  dada,  terei  traumatismo
craniano  e  adivinhe?  Morrerei.  Chego  em  casa,  almoço
atrasado, como e acho que terei um ataque fulminante no
coração, enquanto me esbaldo no cigarro, porque eu li em
algum lugar  que as  chances  de morrer  após  um almoço
triplicam,  então  chego aqui,  nessa  linha,  não  morri,  mas
vou,  não  se  preocupe,  se  quer  uma verdade universal  é
essa, a morte, nada novo no pedaço meu caro, é sempre a
mesma história em todos os livros, em todos os filmes, em
todos os quadrinhos,  em todas as  pinturas,  em todas as
musicas, em todas as musas, na arte, a morte arde, a dor
faz sua parte, age, escreve e a felicidade é só uma miragem
de  um oásis,  estamos  todos  sós  nesse  deserto  que  é  o
universo, somos vida e daqui a pouco não seremos mais, só
serenos mortais esperando que após a morte exista algo
mais,  mas,  acho  eu,  em  minha  idiotice  mórbida  de  um
suicida, que a vida, meus bons, e minhas boas, é

197.
Solstício de inverno em dois mil e vinte um, vinte um de
junho, tenho a convicção nunca antes sentida do fracasso,
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fracasso porque não quero o sucesso, o sucesso sendo isso
que propagam, a riqueza, dinheiro, muita putaria e fama, o
respeito  e  reconhecimento  prostituídos,  não  sou  puto,
gigolô  ou  seja  lá  o  que  for,  sou  ajudante  de  pedreiro,
tentando ajudar em casa, dar umas esmolas e fazer o que
me  minha  consciência  acha  certo;  escrevo  mais  do  que
nunca, para saciar a animosidade da minha essência e não
cometer  crimes  e  delitos  dessa  sociedade  imbecil,  eu
poderia ser um assassino, mas o máximo que posso agora é
me matar lentamente, até o último suspiro, o difícil é não
saber quando será a hora, o possível é que nunca saiba, do
impossível  não sabemos nada, eu sonhei  que chorava de
dar risada, quem me viu dormir,  achou que enlouqueci e
muitas  vezes  foi  assim,  endoidei  e  me  redimi  com  a
sensatez, agora estou aqui, lúcido e bêbado, são e maluco,
doido e são, sem chegar a nenhum lugar, vou trabalhar, de
domingo à domingo, quem sabe que comigo eu fico em paz,
mas é certo que a guerra está declarada, vou dar risada
chorando e em nenhum lugar vou chegar 

198.
Quanta  dor  é  possível  suportar?  Dor  sem  sentido,  sem
palavras, sem motivo, vivo em dor, bêbado dói, ainda que
pelas beiradas, sempre fica um Q de tristeza, sem porque, a
alegria efêmera, e já estou sendo repetitivo para variar, o
caso é que dane-se como seja que esteja sendo, o negócio
é viver, foda-se.

199.
Ás vezes me dá umas loucuras de ser mundano, querer ser
como  todos,  talvez  porque  sou  influenciado  pela
propaganda e o convívio com eles; é tudo tão sensacional,
eletrizante  e  feliz,  pulsante  e  com  efeitos  sonoros  mais
impactante que existe, mas eu não tenho estômago para
tanto, para doses e comprimidos e gramas de química, sim,
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para  sentir-me  representado  por  uma  casta  que  em
nenhum dia da minha vida chegarei, não.

200.
A saudade bate no peito
eu apanho o momento
e escrevo
escrevendo estou dizendo
o que nunca falo
pois se me calo
é que o silêncio
não entende palavras
só sabe do que é sossego

201.
Aprendi a perder o trem, tem o próximo, se não passar da
meia-noite.

202.
A megalomania da dor ou a depressão maníaca me tomou e
me  tornou  transtornado,  sou  um  deus  arruinado,  num
reinado de dor

203.
Astolfo Vasconcelos,  entre por favor… Você parece triste,
está triste Astolfo?
Não senhor, não estou triste, eu sou triste.
Que humor deprimente Astolfo, pode ficar com a vaga de
palhaço triste, que tal? Mas tem de pagar, aqui vendemos
empregos,  em  suaves  prestações.  O  nosso  último
funcionário pediu as contas ou eu o demiti, ninguém sabe
ao certo, o fato é que há uma vaga de palhaço, interessa?
Senhor Medíocre, não é isso?
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Sim.
É uma oportunidade boa, mas os tempos estão mudando,
os loucos tem lutado por direitos, o que te faz crer que eu,
Astolfo Vasconcelos, pagaria para ter um emprego?
...
O  senhor  Medíocre  o  mandou  tomar  no  cu  e  chamou  o
próximo...

204.
Tomo remédios sem ler  a bula,  não porque a leitura não
seja  um  hábito  do  povo  desse  país,  o  que  não  é,  mas
porque não quero saber os efeitos colaterais, para que não
os sinta, como se a ignorância me livrasse do sofrimento do
conhecimento.

205.
Interrompemos a programação para o pronunciamento da
propaganda gratuita do ódio:
Ódio  aos  privilegiados,  senhores  ditadores,  príncipes  e
principados, presidentes, burgueses, milionários, senadores,
deputados, doutos,  professores,  senhores da razão, esses
são filósofos e burocratas, ódio à casta, a maioria de idiotas,
ódio, ódio a todos.

206.
Em meu peito gema o catarro da gripe do cigarro e meu
escarro é claro, quase sinto um prazer em sentir o amargor
queimante das vísceras sendo tomadas pelo tabaco, quase
não,  é  tão  bom que até me assusta,  acendo um após o
outro,  da  bituca  em  chamas  no  cigarro  apagado,  o
momento sossegado se sucede em meu suicídio  lento,  a
solidão aparente apareceu ao meu lado, disse que ela não
vem, nunca virá, a tristeza sim, essa não nos deixa, posso
esperar,  um dia  ela  sempre  chega,  com ares  de  deusa,
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pede  cerveja,  musica  e  cigarros,  não  importa  quantos
comprimidos  da  felicidade  eu  tome,  quem me toma é  a
deusa,  assim  como  um  bom  escravo  eu  me  limito  a
vangloriá-la  e  quando eu for  dormir  ela  me aquecerá na
noite,  e  quando  eu  acordar,  levantarei  pensando  nela  e
tudo se reinicia e termina até que eu acabe morrendo de
vez.

207.
Tem nada para escrever. Vou reclamar, especificamente e
especialmente sobre a idiotice: Dor de cabeça, ressaca no
mesmo  dia,  acesso  redes  cibernéticas,  a  mesma
imbecilidade  que  se  vê  em  qualquer  outro  lugar,  não
estamos livres.
Dói, chega a dar ânsia de vômito, a mente quer explodir e
como  sempre  fazemos,  tentamos  ignorar  e  esperar  que
amanhã venha um dia melhor.

208.
Ela  surgiu  do shopping,  vinha  do  almoço,  o  que comeu?
Acha  correto  comer  animais?  Eu  queria  ser  açougueiro.
Estava com máscara, ela usa até na rua, eu estava sem,
não uso máscara dessas descartáveis, uso bandana, com o
chapéu  pork  pie  que  estava  na  ocasião,  parecia  um
retardado  do  faroeste  espaguete  longínquo,  nem  é  que
queira chamar atenção, se quisesse andava pelado, tenho
sonhado com isso, mas é de estilo mesmo, a modernidade
me dá asco. O caso é que ela veio até onde eu estava, até
porque eu estava na droga do portão, não teria como não
vir até mim, a menos que saísse correndo rumo ao leste,
entrasse em seu carro, desse a partida e me deixasse lá
com cara de retardado que tenho, mas isso não aconteceu,
ela fez bem pior, quando nossos olhares se cruzaram, ela
olhou  para  outro  lado,  dizendo  que  o  atendimento  seria
feito em alguns momentos, não respondi, não sei quem foi
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que me fez não fazer isso, a consciência ou o inconsciente.
Estava fumando, era o terceiro cigarro, três é o suficiente,
quando o terminei, vesti a bandana na cara, entrei e sentei
nas cadeiras de espera, achei que esperaria mais, mas não
demorou tanto para ela me chamar, bom, ela apareceu de
novo e sem olhar para mim foi andando até o portão, achei
que ela não tinha me visto, quando olhou para trás, como
se soubesse que eu estava lá, nem tão retardado assim eu
consegui  entender  que a  sessão  seria  ao  ar  livre,  fomos
andando  um  ao  lado  do  outro  rumo  ao  norte,  segundo
minha bússola interna, hoje parecia um bom dia para pôr
em prática  um dos planos,  na intenção  de beijá-la,  caso
houvesse  oportunidade,  tínhamos  que  estarmos
desmascarados, bom, pelo menos eu iria querer morder os
lábios  dela,  com tanto  pano seria  insensível  demais,  por
isso não quis fazer real aquele quadro do Magritte, apesar
de tudo. E por isso eu indaguei-a se poderia tirar a droga da
bandana, em minhas próprias palavras: “se importa se eu
tirar a máscara?”. Ela foi incisiva no discurso que passa nos
meios midiáticos quando me dou para com eles, disse que
eu poderia fazer o que quisesse depois que estivesse só.
Isso  aconteceu  enquanto  andávamos  até  uma  casa  ao
arredor que o pessoal usa para conversar, fumar, fazer uma
pausa para o café, seja do CAPS, ou do que for, afinal de
contas, apareceu umas pessoas durante o atendimento, foi
difícil  me  concentrar,  mas  tudo  saiu  bem,  melhor  ainda
quando foram embora, e quando chegou a nossa hora de ir
embora  terminamos  em:  “Eu  preciso  provar  até  a  mim
mesmo  que  sou  louco”  ela  findou  o  atendimento  nessa
afirmação.
Poderia escrever que ela estava linda, com cachecol azul, e
tudo. Mas o foda é que fiquei triste.
Triste porque estou bem.
Triste porque ela disse que eu não preciso estar só mal para
ter o tratamento. E sei que é mentira.
Triste  porque  tenho  consciência  que  um  dia  isso  irá
terminar.
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Triste porque isso irá acabar comigo.

209.
Se não fosse a mania o que seria de mim? Nada, como o
que sou, nada e ninguém.
Consigo  consolo  na  mania,  ela  me  trás  o  que  o  mundo
negligencia,  não  que  eu  precise  do  mundano,  o  que
necessito mesmo é estar pleno em mim mesmo

210.
Esperei tanto pelo inverno, no entanto ele esta passando
sem  que  eu  tenha  o  aproveitado,  foram  dias,  meses  e
formaram meses de trabalho árduo, se estivesse no ócio o
teria constatado melhor, agora não resta nada. A primavera
virá,  acabará  com meu  sonho  de  aproveitar  o  presente,
talvez  eu  deixe  de  ser  tão  deprimente  e  esteja  mais
positivo, veja tudo de forma diferente, mas eu sei que nada
nunca  é  o  suficiente,  preciso  de  mais,  mais  do  que  o
necessário,  necessito  de  oxigênio  e  ainda  assim  estou
tragando carbono,  porque desde que vim ao mundo,  me
deixaram ao cruel abandono, foi assim e assim será, até o
fim, eminente.
Gente. Quanta dor. Sai de mim em fedor, me decomponho
aos poucos, lentamente, vários de mim estão felizes agora,
depois de toda essa desgraça transferida em palavras, eu
vou tentar ser  mais do que negativo,  eu prometo a mim
mesmo, a todos nós aqui dentro, que ela, a psicóloga tenta
desatar, tirar as máscaras e os psiquiatra que me receita o
que há de melhor na modernidade, eu faço o tratamento,
eu cumpro com os deveres, eu sou cidadão, eu trabalho,
não voto, mas ainda sou honorário, honesto, por que não
respeitável? Faço o certo, querem o que mais de mim? E
tudo dá errado.
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211.
Se  eu  pudesse  arrancar  sua  pele  com  os  dentes,  você
entenderia a dor que sinto?
E se mais uma vez tudo ser como é, ainda assim eu não vou
entender, não posso aceitar os fatos, o mundo inteiro contra
o que sou e vêm falar de otimismo, prefiro aceitar a dor e
viver  machucado,  sangrando  pelos  cantos  como  uma
mendigo aos farrapos, esperar pelo boa vontade alheia não
seria meu ofício, eu comeria pessoas se tivesse estômago
pra isso, e então se eu dissesse mais uma vez o que estás
cansada de saber, seria como sempre, inútil como é.

212.
Não era nem sete e meia da manhã, tinha fila do pão na
padaria,  fila  no  caixa,  eu  com  sete  latinhas  de  cerveja,
sendo  olhado  com  estranhamento,  ou  era  só  meu
pensamento, mas juro que estava rompendo a rotina, era
sábado,  o  melhor  dia  da  semana  quando se  trabalha  de
segunda à sexta, só estava devendo aquelas cervejas, mas
isso  mudaria  quando  chegasse  a  minha  vez  na  fila,  e
quando chegou o caixa tentou puxar assunto, merda, não
sou bom com conversas, ele falou que estourou um cano na
casa  dele  e  sua  mulher  estava  brava com aquilo,  o  que
pude dizer  e  que me ocorreu foi  que “é  assim mesmo”,
durante  os  puts  enquanto  falava,  depois  me  senti
horrivelmente, como um idiota que sou, mas logo quis que
se danasse tudo, naquela hora subia os escadões até a casa
dos meus pais, e o que devia dessa vez é o que não deixam
de cobrar, um semestre de filosofia, cinco mil reais, dinheiro
pra  mim não  vale  nada,  mas  pra  isso  aí  é  demais,  um
semestre inteiro,  quando só frequentei  três meses,  então
contentem-se com três centavos.
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Parece  mentira  e  a  literatura  é  feita  muito  dela,  mas  a
verdade é uma, e eu faço arte da verdade, por isso essa
constatação desse fato sincrônico: ligaram-me cobrando os
cinco mil  reais,  sábado e tudo, deram um desconto, mas
ainda assim é pouco pelo que me fiz passar indo até aquele
lugar naqueles três meses, descobri coisas é verdade, mas
não mais  inúteis  como tudo.  Não valem nada,  nada vale
nada. Mas sem niilismo, me ligarão as treze horas para ver
se batem o martelo num desconto bacana que querem me
dar, eu quero me livrar dessa merda e agir acertadamente,
tudo se paga, só eu é que sou retardado.

Tive que sair, e a tentativa do acordo foi desacordado.

213.
Entrei na igreja, não procurava deus, queria um banheiro

214.
Ladrões de Tempo

Desgraçados  e  malditas,  deem-me  meu  tempo  de  volta,
roubaram minha  vida  e  agora  estou  para  morrer,  se  eu
pudesse matá-los eu faria, com os ossos farinha e a carne
putrefata de vocês eu não comeria, deus, jamais, os urubus
estão lá em cima, carne nojenta de seres podres, queimem
ao morrer, já que não posso matá-los, eu sou como eles,
furto  quando posso,  espero  a  melhor  oportunidade,  serei
devorado também, porque acabei de te roubar oito linhas
em  um  livro  inútil.  Propagandas,  publicidade,  folhetos,
outdoor,  estamos  cercados  de  ladrões  sendo  assaltados
sem parar e a tendência só há de piorar.
Como  pode  durar  vinte  minutos  de  trabalho  uma  hora
inteira e como pode passar meia-hora em cinco minutos de
terapia?
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215.
Toda estrada me leva à um só destino, e por ela seguirei
sozinho.

216.
Sucumbo todos os dias em detrimento de uma sociedade
solidificada pelo medo, propagam a violência para vender
segurança,  emprestam dinheiro  para  receberem o dobro,
exploram os trabalhadores para pagarem políticos,  eu sei
que essa merda não pode ser  perfeita,  mas por que tão
injusta? Por que assistem sentados a vida passar e fazerem
o que  quer  conosco?  Porque  sou  mais  um que  não  luta
pelos próprios direitos, deixo acontecer, uma fila furada ali,
um  horário  extra  sem  pagamento  acolá,  presentes  que
muito bem podem ser interpretados como corrupção aqui,
sustentando vício  de mendigos por  cá,  eu não posso ser
perfeito, mas como posso ser tão idiota?

217.
Encarar as pessoas sóbrio é difícil, ébrio é menos terrível,
prefiro ficar sozinho, viver em sociedade é impossível,  eu
sou um bicho,  e como todos os animais,  tenho medo da
raça humana

218.
Tentar expor o inexprimível, a cólera dos dias passados em
que  fui  explorado  como  escravo,  escrevo,  servo  dos
pensamentos, a minha arte não vale, mas é verdade, queria
ser sincero, mas preciso viver em sociedade, não posso ser
quem sou, estou preso em mim e as chaves da cela foram
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jogadas em alto mar, me desculpo por ser, é só o que posso
fazer,  tudo  está  horrivelmente  terrível,  nada  está  certo,
talvez precise de óculos, mas meu orgulho é maior que a
necessidade, talvez me tratar como trato os outros, não me
dou o respeito, quem irá me respeitar? A dor dessa noite
está em chamas dentro da minha alma errante e solitária,
só assisto me definhar e ver o que querem e o que praticam
excluindo a mim como se não fosse ninguém, amanhã vai
ser pior

219.
Ás vezes  eu preciso  andar  pelo  calçadão só  para  ver  as
pessoas perambulando, e essas vontades sempre surgem á
tarde. É inexplicável a sensação que tenho e que queria ter
ao  estar  lá,  solitário,  junto  a  multidão,  agora  está  tarde
demais  pra  ir  pra  lá,  o  máximo  que  conseguiria  seria  o
começo da noite, não menos interessante, mas o que me
motiva mesmo é estar, onde muitas vezes estive e não me
dava  conta  do  que  possuía.  Nada  do  que  foi  escrito
conseguiu transpassar o que sinto.

220.
Terapia Cibernética 

Bom dia  Beatriz  o  telefone  do  CAPS  aparentemente  não
está funcionando, por isso venho através deste perguntar
se poderá me atender ainda hoje, ou algum dia da próxima
semana, já que na quinta será feriado, ou fica pro dia 1 de
fevereiro.  Ontem  teve  greve  do  metrô  e  não  pude
comparecer.
Atenciosamente.
Anderson.

Boa tarde Beatriz, espero que estejas bem. Quero, se puder,
tomar  uns  minutos  de  seu  tempo  para  compartilhar
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pensamentos  que  não  são  meus,  mas  que  fazem  dar
sentido ao que eu havia dito na nossa ultima sessão com a
Dr.  Anita.  Eu  não  soube  no  momento  preciso  interpretar
com  palavras  meus  sentimentos  em  relação  à  estar-se
doente e ou a doença em si, o que trago dá vazão á isso,
primeiro deixa eu contar-te como encontrei o escrito: 
Em minha rotina diária, tem-se o objetivo de ler duas horas
ao dia,  fazia um bom tempo que eu não cumpria com a
proposta, hoje decidi cumprir, peguei um livro que comprei
há pelo menos 5 ou 7 anos atrás, mas que nunca terminei,
pela dificuldade e o grau de intelectualidade do autor, é um
livro que se aprende com o tempo, acho, então deparei-me
com  o  a  questão  debatida,  não  preciso  dizer  que
surpreendi-me  e  que  julguei  isso  por  conta  da
sincronicidade  e  que  eu  precisava  de  alguma  forma  ser
mais claro com algo que deixei subjetivo, espero que com
as  palavras  do  autor,  Emil  Cioran,  possa  de certa  forma
complementar o assunto, racionalizar a emoção e por fim
ser um pouco, através da palavra outrem, compreendido.

“Se as doenças tem um missão filosófica neste mundo, ela
não  pode  ser  outra  senão  demonstrar  quão  ilusória  é  a
sensação da eternidade da vida e quão frágil é a ilusão de
uma  definição  de  um  triunfo  da  vida.  Os  estados
genuinamente  doentios  nos  conectam  a  realidades
metafísicas que um homem normal e saudável é incapaz de
entender.  É  evidente  que  entre  as  doenças  há  uma
hierarquia  conforme  sua  capacidade  de  revelação.  Nem
todas apresentam, com a mesma duração e intensidade , a
experiencia da imanência da morte na vida e nem todas se
manifestam em formas idênticas de agonia. Por mais que as
doenças se individualizem e se especifiquem nos indivíduos,
há maneiras de morrer relacionadas à estrutura da doença
como tal. Todo o complexo de estados doentios revela uma
tortura  do  vital  e  uma  desintegração  da  vida  de  suas
funções naturais. A vida é de tal modo constituída que ela
não  consegue  realizar  suas  potencialidades  a  não  ser
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comportando-se  como  se  a  morte  não  consistisse  numa
presença inexorável.  Por isso,  nos estados normais e não
reveladores,  a  morte  é  considerada  vinda  de  fora  e
completamente externa à vida. A mesma sensação tem os
jovens ao falar da morte. Mas quando a doença os golpeia
em pleno  elã,  todas  as  ilusões  e  seduções  da juventude
desaparecem.  Com  certeza,  neste  mundo,  as  únicas
experiencias  verdadeiramente  autênticas  são  as  que
brotam da doença. Todas as outras fatalmente trazem uma
marca  livresca,  pois,  num  equilíbrio  orgânico,  só  podem
surgir estados sugestionados cuja complexidade é mais um
produto  da  imaginação  exaltada  do  que  de  uma
efervescência real. Só as pessoas que realmente sofrem são
capazes  de  conteúdos  autênticos  e  de  uma  seriedade
infinita. Os outros nasceram para a graça, harmonia, amor e
dança.  No  seu  íntimo,  quantos  não  renunciariam  ás
revelações metafísicas do desespero, da agonia e da morte,
em  favor  de  um  amor  cândido  ou  de  uma  voluptuosa
inconsciência da dança?
Quantos  não  renunciariam  a  uma  glória  nascida  do
sofrimento, em favor de uma existência anonima e feliz? 
Toda doença é heroísmo; mas um heroísmo de resistência,
não de conquista. O heroísmo na doença se manifesta por
resistência nos bastiões perdidos da vida.”

Emil Cioran em "Nos Cumes do Desespero"

Até quinta.

Boa tarde Ana Beatriz, 

nada tira  o  proveito  da presença física  de estar  frente á
frente um do outro, mas já que há de adaptarmo-nos, esta é
a maneira que julgo melhor para me expressar, sem mais
delongas, copio e colo o que escrevi em meu diário, que na
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ocasião, pensei que fosse fazer o uso que está sendo feito
agora:

01 e 02 de abril 

A  véspera  de  algo  sem  perspectiva  foi  um  dia
extraordinário,  pelo  fato  de  haver  pela  OMS  uma
quarentena  imposta  aos  habitantes  desse  mundo,  nesse
país em que vivemos precisou-se aguardar a disseminação
do vírus, mas não vou entrar na técnica política da coisa,
falta-me além qualquer coisa, técnica, mas vendo daqui do
isolamento  que me é  natural,  as  pessoas  estão  perdidas
quando passaram a se encontrar, a rotina mudou e o novo
desperta  movimento  inesperado,  mas  também  não  vou
entrar  em  detalhes,  me  falta  dessa  vez  entusiasmo  e
autoestima,  necessários  para  qualquer  escritor  saudável,
estou aqui para falar sobre meu aniversário de trinta e um
anos,  inicialmente  isso  são  apenas  considerações  da
véspera  e  do  dia  do  meu  aniversário  feitas  para  um
aplicamento psicológico, ou seja, nada mais é do que um
relatório  que  faço  para  terapia,  eu  poderia  usar  como
crônica  de  um concurso  sobre  a  quarentena  de  um site
onde  pode-se  publicar  independente,  entrementes,  não
quero  ser  como  todos  e  entrar  na  dança  que  rege  a
modernidade, eu procuro ir sempre na contramão e contra
maré,  estabelecendo  assim  minha  autonomia  frente  a
ditadura do imediatismo propagado por todos os meios e
pelas próprias pessoas, isso me irrita, a atenção que dão
sobre as coisas de uma forma exacerbada e o jeito como
esquecem facilmente outras me dá nos nervos, essa coisa
viral, literalmente nos termos. Parei para contemplar o que
fiz até agora e me decepcionei, pouco e insuficiente, pensei
que estaria na décima página, não passa de uma, cada vez
mais eu penso que deveria arrumar alguma coisa pra fazer
que me traga mais do que sentimentos depreciativos, não
estou  duvidando  da  minha  capacidade  artística,  mas  do
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meu empenho sobre a coisa, fazer as coisas insuficientes é
muito  fácil,  quero  ver  compor  a  nona  sinfonia  com
problemas de surdez, e dentro de minha capacidade, e das
possibilidades, eu poderia produzir quinhentas palavras por
segundo, com todos os braços que tenho e mãos e pernas.
Como num filme em que um professor diz para um outro
que quando os alunos descobrissem que não eram gênios,
como  foi  o  próprio  Beethoven  na  música,  ou  Tolstoi  na
literatura,  passariam  a  odiarem  seus  mestres  e  a  si
mesmos, estou nessa condição, mas sem o ódio, mas com a
tristeza  e  desapontamento.  Me  cabe  somente  aceitação
servil  de saber  que sou isso  que estou sendo e que até
poderia  fazer  melhor,  se  eu  fosse  diferente,  por  isso  me
acomodo nos  meus  erros  e  até  os  respeito,  quando não
quero me suicidar, eventualmente. Os terceiros para mim
são  estrangeiros  que  entram  em  território  desconhecido
sem respeitar, apesar de me parecer cosmopolita quando
quero me encaixar em termos. E eu odeio todos e não gosto
de ninguém, mas eu amo minha terapeuta sem saber nada
sobre ela, amo minha família porque me aceitam, porque
me convém, onde quero chegar é no hoje, no quase agora,
um  amigo  que  não  entrou,  ficou  no  portão,  não  queria
passar doença para os semelhantes em minha casa, e eu o
odiei por vir, por dizer que não queria entrar por causa da
pandemia,  achei  que  ele  só  queria  me  encher  o  saco,
ganhar  uns  pontos  por  lembrar  de  meu aniversário  e  se
mostrar um amigo presente, como quando a minha única
amiga, amiga mulher, incrível para alguém machista como
eu,  mas enfim,  me ligara  para desejar-me graciosidades,
duas pessoas externas, terceiros, que tem sentimentos por
mim,  presentes  num  dia  que  não  é  normal,  dada  as
circunstancias como são, e o que sinto são só sentimentos
negativos  em  relação  a  ambos,  e  isso  faz  com  que  eu
mesmo me odeie por odiá-los quando era para ser amor o
sentimento que deveria sentir, é nisso que queria chegar,
isso  é  um  exemplo  excepcional  porque  é  dia  de  meu
aniversário, e além disso ter nascido minha sobrinha nesse
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mesmo dia,  não era para sentir-me lisonjeado? Aceitar  o
amor de todas as partes e ser feliz? Aí  esta onde queria
chegar, o que me traz duvidas e anseios, onde me perco e
não sei  o  que fazer,  há  uma guerra  interna  que quando
junta-se á externa tudo fica ainda pior, eu sei como deveria
me portar, porque assim eu enceno, mas não acho que seja
verdadeiro,  a verdade me dói  porque é como eu deveria
sentir.  Deveria  porque  preciso  sobreviver  e  estou  em
sociedade.
É isso.

Entre 3 e 6 de abril

Guerra  sonora  santa,  disputam  quem  é  o  escravo  mais
devoto, não preciso apregoar moralmente, a situação em si
mesma já é por si só uma tremenda confusão, mal consigo
digitar essa merda, o barulho, porque esta longe de ser algo
harmonioso como uma musica,  entra pelos tímpanos e a
ordem cerebral  é  enfiar  uma  bala  para  cada  ouvido,  se
conseguir sair ileso do primeiro tiro, e eu fico no meio da
imbecilidade esperando um cometa glorioso, mas sou muito
esperançoso,  o  meu  rádio  esta  no  volume  máximo,  não
consigo  pensar,  só  sentir  e  sinto  muito,  tanto  ódio
direcionado  erroneamente  para  o  inocente  silencioso,
passivo de toda merda, depois te julgam por não ter um
lado, é um espetáculo nojento da mais pura merda humana,
humanidade  rogo  pela  sua  extinção  hoje  e  até  o  dia  da
minha, amém.

6 de abril

Tópicos para Terapia:

Guerra sonora santa (Escrevi) + Divisão territorial em casa,
construção  do  lado  de minha  tia  desprovendo o  lado  de
casa, luz, ar, vista, etc... (Apartamento/ Meu pai junto meu
irmão  compraram  um  apartamento  em  outro  município,
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delírio de que fosse com o dinheiro que eu “ganhei” com a
venda de livros (Já faz uns meses, não houve oportunidade
de tratar do assunto) + Incomodidade de dirigir a palavra á
minha tia + Hipocrisia + Meu irmão alugou a parte em que
fora dividido (Outra tia) até terminar a obra na casa em que
vão morar.

Véspera  e  Aniversário  (Escrevi)  +  Nascimento  Laura  +
Visita + Telefonema +

- Medo do fim do tratamento – 

Atraso (conspiração, teste)

Beatriz,  depois  que  leio  o  que  escrevo  acho  meio
dilacerante, incômodo e idiota, mas aí está, espero ter sido
inteligível.

Na próxima semana tenho consulta com a Dr. Anita, devo
comparecer, ou assim como está sendo feito, também será?

Atenciosamente,

Anderson.

Tenho medicação para mais um mês.

Talvez eu tenha me sentido pressionado com o nascimento
de minha sobrinha na data de do meu aniversário á mostrar
afeto e gratidão ao meu irmão, junto ao barulho de disputa
entre  minha  mãe  e  minha  tia  em  suas  religiões  e  o
prosseguimento da obra que vai impedir alguns benefícios
que tínhamos antes.

Saudações Ana Beatriz,
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para  ser  exato,  tenho  medicação  até  o  dia  de  domingo
17/05.  Se  houver  disponibilidade  de  consulta  para  a
segunda  18/05  aproveito  para  pegar  a  cota  dos  meses
conseguintes.

Minha sobrinha é minha conterrânea e dividimos a data de
aniversário, meu irmão e minha cunhada escolheram a data
como uma espécie de homenagem a mim, ela nasceu as
15:59 h, com transmissão ao vivo no site do hospital, mas
só  foi  possível  um  login,  então  o  primeiro  que  logara
assistiu, que no caso foi o avô, pai de minha cunhada, ele
assistiu  em tempo real,  aos outros restou-se a gravação,
mas não vi, apesar de meu irmão ter-me recomendado, por
uma questão  de privacidade,  optei  por  não  ver.  Mas  ela
nasceu saudável e a recomendação era ficar o mais breve
possível no hospital em decorrência da pandemia e estão
cá, vizinhos a nós, alugando a casa de minha tia enquanto
durar a obra na casa em que vão morar, que é em outro
bairro.  Só  um  tanto  quanto  curioso,  estas  questões  de
acaso ou sincronicidade que meu outro sobrinho, filho de
minha irmã, nascera no aniversário de minha mãe, a avó. E
minha sobrinha no meu. Dá uns delírios interessantes em
minha mente, mas nada que me faça perder a razão.

Mas  para  esclarecer:  minha  sobrinha  estava  para  nascer
entre os dias em que meu irmão escolheu a data, logo, não
fora  espontâneo,  o  que  faz  meus  delírios  perderem  a
autenticidade.
E esses delírios são de mania de grandeza de achar que
esta tudo designado porque sou um sujeito privilegiado no
universo sem razão aparente, só por ser. 
E por meu irmão ter  escolhido o meu aniversário  para o
nascimento de sua filha, e ele próprio ter-me dito que assim
foi  como  forma  de  me  presentear,  fiquei  pressionado  a
mostrar afeto e gratidão.

Saúdo-lhe Ana Beatriz,
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estou bem, constando as ilusões e inserido na realidade.

Certa vez escrevi e o pensamento não mudou, que prover
uma vida num mundo como esse é uma irresponsabilidade
repugnante, dada as condições da sociedade e da própria
vida, que dói e mata, eu particularmente não me atreveria
á um ato desses,  e tem quem diga que isso é altruísmo,
longe de qualquer definição moral, eu vejo como uma fuga
de uma responsabilidade absoluta que não teria como arcá-
la. Seja o que for, se eu pudesse abdicar de tal homenagem
para que a vida seguisse sem ser preciso isso para mostrar
carinho,  que  fosse,  querendo  ou  não  existe  uma
responsabilidade de ser o que me fizeram, tio.

O que disseram aqui em casa em relação a isso fora sobre a
coincidência das datas e de me fazerem receber isso como
presente.  Isso  acarretou-se  numa  pressão  de  mostrar
sentimentos benignos, sabendo eu, que assim mesmo seria
melhor,  se  a  recepção  fosse  negativa  tudo  só  teria
possibilidades para ser pior do que já é. Por esse motivo, eu
faço  meu  papel,  não  incentivo,  mas  pelo  menos  tento
demonstrar carinho a um ser inocente sem culpa de nada. E
acho que essa passividade torna-se incentivo.

Pra falar a verdade, estou confuso, entre como deveria me
portar  e  no  que  realmente  penso  sobre  a  situação,  mas
como disse,  enceno  o  bom moço,  pois  é  o  melhor  para
todos e é assim que respondo á minha família e ao meu
irmão. Essa foi a decisão que tomei, repetidamente: “assim
mesmo seria melhor, se a recepção fosse negativa tudo só
teria possibilidades para ser pior do que já é.”

Me  acompanha  a  sensação  de  que  meu  irmão  tenha
conhecimento disso, e que nossa relação vá para os ares,
pois ninguém aceita a verdade. Como se você, Ana Beatriz,
tivesse contato com minha família. Não é de hoje, e nem
por essa situação, sempre tem sido isso. E aliás, acontecerá
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daqui a pouco, depois de te enviar esse e-mail, de ele, meu
irmão,  e  eu,  trocarmos  olhares  e  ele  fazer  uma  careta,
porque  talvez  tenha  sentido  uma  fisgada  no  pé,  uma
coceira ou seja lá o que for, que me fará interpretar como
que ele ficou sabendo de tudo isso, seja por você, ou por
ele saber minha senha, sabe como é? Porque é sempre esse
tipo de coisa que acontece, por isso nem me importo tanto
quanto antes dos remédios e das terapias.

Com  o  nascimento  de  minha  sobrinha,  independente  de
qualquer coisa, eu me tornei tio, é mais um papel que devo
exercer na vida, e isso não foi por vontade própria, pode-se
dizer  que  somos,  minha  sobrinha  e  eu,  vítimas  de  uma
gestação não premeditada.

Minha  mãe faz  suas  pregações  ao  telefone,  tal  como as
reuniões com um aplicativo moderno ao celular.
Meu  irmão  metalúrgico  não  parou  até  então,  para  esse
seguimento é como se nada estivesse acontecendo.
Meu  outro  irmão  cuida  dos  afazeres  doméstico  e  da
paternidade, empregando-se esporadicamente em entregas
de moto, sem carteira de motorista.
Minha irmã trabalha aqui em casa, já que em sua residencia
esta  desprovida  de  internet,  como  é  mesmo  que  eles
chamam? Home office. Seu filho, meu sobrinho, está com a
creche  fechada,  passa  o  tempo  brincando  com  suas
peraltices barulhentas, ora assistindo desenho animado na
televisão.
Meu  pai,  seu  próprio  patrão  depende  de  clientes  para
trabalhar,  o que tem feito pelas manhãs ultimamente,  as
tardes e as noites assiste filmes na TV.
E  eu  que  terminei  de  ler  um  livro  de  um  poeta  que
suicidara-se,  tenho  visto  uns  filmes  de  vez  em  quando,
capturado  cenas  em  imagens  e  postado  em  meu  blog,
tenho  feito  vídeos  de  recitação  de  poemas  próprios  e
dispersos e postado no Youtube, escrito em diário, escrito
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em cadernetas  ideias,  epifanias  e  ou rimas,  silogismos e
afins, intercalando entre ir ao mercado, comprar cigarros ao
lado,  ração  no  veterinário,  tudo  isso  vestido
inadequadamente, como um pobre que sou, quando queria
usar chapéu o tempo todo, boinas e tudo. Tenho sentido
falta das viagens de ônibus e trem até o CAPS, do que eu
sou quando vou para lá e quando estou lá.

A vida no momento é a expectativa do depois, o agora não
está sendo de todo insuportável,  mas o que era antes  é
menos pior. 
Então vamos vivendo.

Queria  querer  parar  de fumar  a  longo prazo,  queria  não
precisar me preocupar com saúde, queria ser displicente e
alcoólatra, mais do que já fui, queria que isso me matasse,
queria morrer de um jeito que eu quero.

O plano na quarentena é apreciar esses momentos, porque
afinal de contas, não é todo dia que temos uma pandemia,
isso não é ironia, é pela contemporaneidade, e eu que sou
saudosista se tiver tempo de lembrar disso que seja de uma
maneira positiva, ignoro muito o presente, mas agora tem
coisas  interessantes  acontecendo  apesar  de  parecer
marasmático,  digo  pela  humanidade,  sabe?  Um dia  está
tudo  bem e  daqui  a  pouco,  zás,  olha  só  como estão  as
coisas, o ser humano quer controlar a natureza e a mesma
usa o próprio ser humano contra ele, posso estar falando
bobagem, pois o vírus pode ter vindo de um outro animal,
pra falar a verdade nem sei  da historia correta, tomo de
partida o que eu tenho visto sem querer ver, sabe? Visto
obrigado, mas eu tento ignorar, tenho feito isso e não sei
realmente por quê.

Oi Beatriz,
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Minha semana começou com um trabalho de pintura em um
cômodo em uma das casas de meu primo de segundo grau,
aquele  dono da chácara onde estive por alguns dias.  Me
rendeu  uma quantia  que  usei  para  consertar  meu  velho
video  cassete  com  um  senhor  experiente  aqui  das
redondezas,  minha  mãe  em  seu  serviço  de  pregação,
quando  as  coisas  estavam “normais”,  havia  passado por
sua oficina que é bem escondida, nunca teria acesso, não
fosse por minha mãe ter “descoberto”. Os eletrônicos atuais
não querem mais saber de arrumar coisas ultrapassadas,
pelas peças que estão escassas e ou por preguiça (segundo
o senhor  que arrumou o meu aparelho),  e eu tinha essa
“necessidade”  já  que  queria  dar  seguimento  a  reviver  o
passado com o ato de assistir um filme, ou ouvir um LP, ou
até mesmo ler um livro físico, não é só questão saudosista,
mas também de qualidade, como o serviço esta devasado,
o senhor  disse para que meu coração ditasse o valor  do
trabalho  empenhado,  achei  que  cinquenta  era  um  bom
número, a metade do que eu tinha ganho, foi assim então,
ele achou justo e ficou tudo certo, com o restante comprei
uma cota de ração.
Em meio a isso venho produzindo minha arte, seja escrita
ou audiovisual, que agora a reconheço como hobby, já que
não é remunerada, é tudo uma questão de lógica, ou seja lá
o que for. E isso não representa que eu queira receber pelo
o que produzo, uma vez que arte não se tem preço, mas
isso é outra questão, mas também não me importaria se
assim recebesse, seria o ideal. Enfim, tenho feito, apesar de
ser inútil, seja pelo propósito que for, principalmente o de
me aproveitar da coisa e ter benefícios, acho que deveria
me  contentar  com  o  fato  de  transpor  na  arte  o  meu
sofrimento e o que tiver que vir que venha se vier, mas é
difícil  aceitar,  ainda  mais  quando  se  quer  alguma  coisa,
quando se tem objetivos, planos e ambições. O fracasso só
faz rir o palhaço, por isso as vezes acho que sou engraçado,
nesse  jeito  de  ser  desengraçado,  quando  o  que  sou
realmente é desgraçado, convenhamos, nunca terei o que

[ 9



Excertos de um livro que não ia ser publicado, ou O Livreto dos Excertos

quero, justifica? Quem se importa? Não é uma questão de
importância, todos só querem ser notados, a questão é o
que faço com a vida a partir disso… bem, eu faço terapia e
o depois as vezes não me importo.

Dieta,  tenho  comido  mais  vegetais,  sempre  comi,  mas
agora estou deixando de comer  o  que acompanha-os  na
refeição  que  agora  não  lembro  o  nome,  mas  em outras
palavras, deixei de comer arroz, apesar de que a médica
disse para comer de tudo um pouco e não fazer como estou
fazendo, mas sinceramente, acho que assim é mais fácil, rs.
Evitando quando quero as gorduras e essas coisas todas.
Meu colesterol estava, não sei agora, não deve ter mudado
muito, alto. Ah… medicação também, além do colesterol, os
triglicérides  estão  nas  alturas,  tomo  “sinvastatina”  dois
comprimidos a noite junto á “risperidona”, infelizmente não
me levam a nenhuma outra dimensão nem nada,  só  me
deixam aqui nessa realidade horrível.
A  quarentena  é  inútil,  parece  pelo  menos.  Sinto-me
condenado,  sem liberdade e  desprovido  do  que  eu  mais
gostava de fazer que era ir até o CAPS toda semana.

Olá Beatriz,

Quero lembrar-lhe que minha medicação se findará nesse
domingo (17/05), seria propício que eu me dirigisse ao CAPS
na  próxima  segunda  (18/05)  afim  de  pegar  a  cota  dos
meses  posteriores,  poderia,  por  favor,  averiguar  se  há
medicamentos na farmácia da unidade? Assim economizo
nas viagens, havendo ou não, ei de aventurar-me pelas ruas
a procura dos remédios. Assim sendo, peço ainda que me
indique um horário para que eu possa estar comparecendo.

Agora vamos á lição que tive que fazê-la imediatamente,
pois estou, como parte do acordo que eu fizera com meu tio
daqui  da  casa  de  cima,  desempenhando  o  restante  do
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serviço que ele me propusera, a residencia em seu interior
já esta pronta, passei a semana passada raspando a tinta
do nosso portão e essa semana comecei com a pintura, já
me fora pago uma quantia que já nem lembro com o que
gastei, faltando um “montante” de 100 pratas que usarei
para obturar um dente do siso que esta cariado, antes que
se alastre e ou comece as dores e tudo mais. Vamos lá:

O que há de positivo nessa coisa toda é a presença física da
família,  a  união  e  o  convívio,  que  podem  negativizar
também  com  o  excesso  e  tudo,  tem  também  aquela
sensação  de  não  ter  o  amor  retribuído  com  indivíduos
egoístas que perdem tempo seja lá com o que for, celular,
televisão, livros, enfim, tenho registrado isso aqui em casa,
como meu pai esta carente por atenção que minha mãe dá
para a religião dela, fora o fato de ter parado de tomar seus
medicamentos,  e retomado bruscamente, tudo isso causa
um mal estar que reflete em todos nós, além do mais, há
suspeita  dele,  meu  pai,  e  de  minha  mãe  estarem
infectados.
O  que  achei  de  mais  interessante,  é  tipo,  me corrija  se
estiver equivocado, a esquizofrenia social, a paranoia com o
governo  e  outros  Estados  e  a  incapacidade  de aceitar  o
real,  é bem peculiar  e triste se parar para pensar muito,
pois acaba-se desconfiando até de si mesmo.

Beatriz,

é  deveras  muito  triste  pensar  no  que pode acontecer,  e
quando vou me deitar não tem para onde fugir, a mente me
fuzila com pensamentos tortos, mas consigo pegar no sono
depois de algumas horas. Meu pai é um caso delicado, já foi
alcoólatra, inclusive bebeu o vinho que minha mãe me fez
comprar  para  um ritual  da  religião  dela,  isso  me deixou
muito infeliz, mas até aí eu não sabia que ele tinha deixado
de tomar  a  medicação,  ele  toma Sertralina,  ficou  quatro
meses sem tomar e retomou no sábado, tendo mal estares
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frequentes, isso somado á uma febre intermitente que fará
uma semana, sei que ele toma sinvastatina também, entre
outros  remédios.  Minha mãe se  queixa  de meu pai  falar
asneiras  frequentemente e  ficam cutucando um ao outro
nesse convívio  de fanatismo e ignorância.  Agora ela  tem
sintomas de gripe, tudo ao que parece é gripe, ela toma
precauções,  já  meu pai  é  bem displicente.  Mas são bem
unidos um ao outro, sábado assistiram á uma reunião por
um aplicativo do celular da religião de minha mãe, e nem
preciso  dizer,  que após  assistida  reunião,  houve melhora
em meu pai, segundo minha mãe, mas hoje ele reclamou
de tontura.

Está um pouco tensa a situação, meu irmão ao lado reclama
dos dois por causa da recém-nascida, e me incumbira de
ser o padrinho dela, eu não pude recusar, seria triste para
todo mundo...

Eu não deveria me sentir assim, mas fico bem sabendo que
estais  aí  a  me  "ouvir".  Você  exerce  um  significativo
trabalho,  não preciso  dizer,  mas  queria  agradecer,  muito
grato pelo tratamento.

Olá Ana Beatriz,

Terminei, quando não queria nem ter começado, a pintura
do portão, como meu pai me ajudou a raspar a tinta antiga,
ganhei uns dois dias de adiantamento, o prazo era minha
ansiedade.
Estive no CAPS na segunda-feira.  Comecei  a ler  um livro
novo hoje.
Minha família está bem, fora apenas alarde, mas deu-me o
que pensar  quando não a tiver,  pensei  em fazer  alguma
coisa agora para estar preparado, repensei o LOAS, cogitei
um emprego e cheguei  a conclusão que vou permanecer
vivendo o presente e postergando o futuro.
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É  sempre  desesperador  pensar  em  trabalho  e  eu  tento
justificar com a perda do tempo de existência da vida, é
como dar minha própria vida a disposição do dinheiro e a
serviço de ordens e submissões, fora o fato de que como o
próprio  LOAS  que  não  tem  nenhum  impedimento  maior
senão a burocracia e estar a prova de algo, ter de passar
por uma avaliação é para mim um insulto, mas entendo que
não fosse esse tipo de procedimento qualquer indivíduo se
beneficiaria  talvez  até  injustamente,  mas  essas  questões
me deixam… eu não sei o adjetivo que melhor se encaixe,
talvez, “perdido” e “desencorajado”. Só que tem um lado
meu que quer lutar por independência e ser mundano e que
não só quer, precisa, como qualquer pessoa, eu acho, afinal
temos que sobreviver e acho as vezes que me é muito fácil
depender dos meus pais para isso, fica então uma parcela
de  culpa  por  achar  que  me aproveito  deles  que  me faz
pensar que sou indigno, sem honra e hombridade, como vê,
uma porção de sentimentos negativos, mas no meio disso
eu  me  sinto  privilegiado,  acomodado  e  sinto  que  não
poderia ter melhor condição. 
Em suma, eu preciso de uma razão que me acometa por
completo, do contrário não farei nada.

Só para atualizar-te: O auxilio emergencial me fora negado.
Extraíram o meu maldito siso, tive que recorrer ao meu pai,
depois de tentar arrancá-lo sozinho, como o quebrei,  tive
emergência, só poderei pagá-lo a metade, uma vez que o
preço  da  extração  fora  o  dobro  do  que  eu  tinha  para
receber,  que  ainda  não  recebi.  Atualizo-te  assim  para
mostrar-te  o  quão  irracional  as  vezes  eu  fico,  perco
momentaneamente o fio da meada e fico desorientado. É
um  estado  bem  estranho  do  meu  ser,  talvez  eu  esteja
sendo  isso  agora,  pois  não  há  razão  para  esse
esclarecimento, senão uma forma de chamar sua atenção,
me desculpe por isso.

Oi Bia, seja bem vinda de volta.
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Nesse mês que se passou foram dias produtivos no que diz
ser  a  minha  "arte",  seja  ela  escrita  ou  audiovisual,
compensando esse começo de mês que me encontro em
bloqueio criativo, espero que não dure muito tempo, ou que
dure o tempo que for necessário, não tenho obrigações, o
que deixa a coisa ainda mais amadora.

Trabalhei  com remuneração também na chácara em dois
dias,  lembro  que  o  dia  antecedido  fora  de  demasiada
ansiedade,lá fizemos uma pintura do lado externo da casa,
tive  dificuldades  em  dar  a  segunda  demão,  por  achar
desnecessária e uma perda de tempo, recebi advertências
de meu tio e tudo. Semana passada trabalhamos aqui na
vizinhança  fazendo  o  alicerce  de  duas  garagens,  os  dois
vizinhos  decidiram  fazê-las  simultaneamente,  isso  me
renderá mais um ou dois dias de trabalho que pode ser na
próxima semana,  o que financia esse meu estilo  de vida
momentâneo.

Tive  visitas  de  quem  julgava  ex-amigos,  continuo  com
dificuldades de interação social.

Se eu pudesse descrever o mês com uma palavra, ela seria:
ansiedade.

Mais uma vez, boas-vindas!

Problemas.  Problemas  de  se  estar  vivo,  vivendo,  a  vida.
Querer e não possuir, esperança e expectativas, otimismo
falso, ilusões e derrotas.

Olá Beatriz, estou bem.

É possível sim, pode agendar.

Uma boa semana.
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Olá Beatriz, 

em  nossa  última  sessão,  recordo  depararmos  com  uma
questão  que  queria  prolongá-la  até  aqui,  por  achá-la
interessante, se me permite:

Em uma de minhas incursões pelo o mundo cibernético eis
que  encontro  uma  definição  para  algo  que  sinto  com
frequência, não posso deixar de constatar que quase tudo é
uma doença, deixar de fazer algo é, e se o fizer também o
é,  mas enfim,  o termo descoberto  dessa  vez é  o  “Efeito
Holofote”, sentir estar no centro das atenções. É contra isso
que luto, uma vez que estou sempre sob esse efeito, por ser
o que sou, o artista é naturalmente egocêntrico e a busca
por  reconhecimento  é  a  causa  operante,  e  não  se  pode
deixar de o querer, seja por si mesmo ou por terceiros, e
repito,  é  contra  o  que  luto,  já  que  queria  muito  ter  um
diagnóstico  de  sociopata,  e  esses,  os  sociopatas  não
precisam  do  reconhecimento  alheio,  simplesmente
contentam-se com sua autoestima e é o suficiente,  bom,
pelo  menos  é  essa  minha  ilusão,  já  que  fui  alienado  e
influenciado  pela  arte  em  volta  de  doenças  mentais
românticas.

Então  eu  fico  cá,  matutando  como  deixar  de  ser
dependente  e  a  única  resposta  que  encontro  é  que  é
impossível, e por que sou tão contraditório, querendo algo e
o  negando  quando  “possuo’.  Como  deixar  de  ser
egocêntrico se o meu mundo sou eu, pelo menos é o único
em que tenho algum poder, e a autoestima perdida, como
tê-la  sem  ser  egocêntrico?  E  por  que  eu  preciso  ser
diferente, único, especial e doente?

Entendo  que talvez  seu  trabalho  seja  me fazer  entender
essas perguntas e encontrar as respostas, se houverem, em
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mim mesmo, mas eu preciso de um indicio de caminho e
adoraria e prezaria muito por sua opinião.

Um bom fim de semana.

Olá Beatriz,

referente  ao  e-mail  anterior  saiba  que  foi  de  sumo
esclarecimento, fico grato pela atenção.

Ontem  estive  aí  no  CAPS  em  uma  consulta  com  a  Dra.
Anita,  falei  pra  ela  que tinha  feito  em Janeiro  deste ano
alguns  exames  de  rotina,  e  que  me  fora  receitado
“Sinvastatina” numa receita contínua com validade de seis
meses,  devido  a  pandemia  foi  prolongada  por  mais  três
meses, ou seja, findar-se-á no próximo mês (Setembro), ela
me deu uma guia para novos exames, entretanto, aqui no
posto em Osasco não aceitaram, alegaram que é preciso
passar  por  um  clínico  da  unidade,  assim  marcou-se  um
Clínico  para  ele  fazer  o  que  a  Dra.  Anita  já  tinha  feito,
burocracia…. O problema é que marcaram no dia de nossa
sessão,  por  isso  gostaria  de  saber  se  você  poderá  me
atender  em  algum  outro  dia  da  próxima  semana,  ou
marcamos para o dia 16-09 (quarta-feira) quando terei que
me  dirigir  à  unidade  afim  de  restituir  a  medicação
psicotrópica.

Olá Beatriz,

mundo e universo (porque eu penso, ou sinto (?), talvez os
dois,  que  estou  sendo  monitorado,  como de  praxe,  essa
sensação e ou pensamento são recorrentes). Escrevo nessa
manhã  de  sábado  sabendo  que  não  terei  resposta,  mas
para  adiantar  o  meu  lado,  já  que  estou  praticando
semanalmente  o  “trabalho”  “serviço”  “ocupação”  e  ou
“emprego”, assim sendo fico desprovido de tempo e o fim
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de semana o uso, como o faço agora, para colocar as coisas
no lugar.

O que preciso de vossa senhoria Beatriz, é que quando á
quarta-feira desta semana que virá e termos uma sessão de
terapia, é que me traga minhas receitas, para modo de eu
me  prover  de  minhas  medicações,  uma  vez  que  nesse
mesmo dia é quando findará a última cota. Estive no CAPS
dia 30 de novembro e fui informado que a doutora que me
atendia não está mais clinicando na unidade,  falei  o que
estou escrevendo agora para a recepcionista,  mas queria
reiterar  a  vossa  pessoa  diretamente,  caso  não  tiver
recebido a informação.

Agradeço a atenção e tenha uma ótima semana, até quarta.

Atenciosamente,

Anderson.

Olá Beatriz.

Venho  através  deste  email  informar-lhe  que  na  próxima
semana  minha  medicação  acabará,  por  isso,  peço  por
obséquio que na quarta-feira no atendimento quinzenal me
traga a prescrição.

Agradeço imensamente. 

Atenciosamente,

Anderson.

Aqui, tudo certo.

A chuva é maravilhosa, mas não é lá muito recomendável
trabalhar molhado, por isso, tenho feito o emprego por meio
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período, ontem saí uma hora mais cedo e hoje à uma da
tarde,  por  essas  razões  vou  entregar  o  combinado  mais
tarde,  talvez até tenha que trabalhar  no fim de semana,
mas na segunda tiro o dia de folga e aproveito para me
deslocar até aí  e adquirir  as medicações,  se tudo estiver
certo quanto a isto, está?

No  mais,  desejo-lhe  o  que  há  de  melhor,  bom  fim  de
semana e essas coisas todas...

Atenciosamente,

Anderson.

Ana Beatriz,

nosso tempo é curto, você como psicóloga sabe o quanto é
valioso cada minuto de seu dia, eu como o que sou, sem
saber exatamente o que, afirmo isso, porque, bem… hoje
estive aí no CAPS, como pôde ver e pedi uma conversa que
com suas razões indefectíveis teve de negar-me, a urgência
em transpassar esse sentimento que sinto talvez venha a
ser expressada nessas palavras e talvez também sacie a
necessidade  de  ser  “ouvido”,  ou  quem  sabe  até
“entendido”, não sei se é uma questão de entendimento,
mas é algo humano como não posso deixar de ser, por isso,
mando  este  e-mail,  sem  saber  propriamente  se  estou
fazendo  o  correto,  uma  vez  que  estais  ocupada,  mas
também não queria “preocupar-te”, o fato sem delongas é o
seguinte:

Ontem foi um dia difícil, porque ouvi coisas que não queria,
como  tem  sido  regularmente,  só  que  além  de  falarem,
usaram  os  meus  martírios  contra  mim  mesmo,
questionando a eficácia do tratamento, fui pressionado e ou
coagido  a  escolher  entre  a  consulta  de  hoje  e  o  dia  de
trabalho,  logo  não  sei  se  vou  arcar  com  minhas
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“responsabilidades”  financeiras,  se  o  caso  seja  de  ter
perdido a  “vaga”.  Pronto,  é  isso  que mais  me preocupa,
pagar dívidas e ser um cidadão responsável, ouvir asneiras
de como deveria ser e o que deveria fazer para ser o que os
outros são, por que eles cobram de mim o que eles próprios
não são? E que eles mesmos não fazem? Ou é uma forma
imbecil  de mostrar que “se importam” ou só querem me
atazanar e me corromperem para algo que não é de minha
índole. É inimaginável o que tenho de fazer, segundos eles,
para ser feliz. Eu não quero ser feliz com a felicidade deles,
eu prefiro ser como sou e se isso representa infelicidade e o
fracasso, que seja, mas é tão doloroso pôr em cheque as
coisas que me trazem um “bem-estar”. Está ficando cada
vez mais insuportável conviver com eles. Pretendo trabalhar
mais um tempo até ter a grana para pagar o que devo e
cair fora, arrumar outro emprego ou dar entrada no LOAS,
eu não jogo na loteria  e  não tenho nenhuma arma para
assaltar  um  banco,  tenho  parentes  ricos,  mas  eles  nem
sabem o que eu sou e quem sou, poderia morar aí no CAPS?
Como vê, fico perdido, ponho em cheque tudo, por coisas
mínimas, mas vou procurar fingir estar bem, e acreditar que
este e-mail não era só pra te chamar a atenção.

Pretendo comparecer à terapia no dia e horário marcado, se
não tiver tempo de responder, aguardo até esse dia.

Grato pela atenção.

Olá Beatriz, 

estou bem, voto para que esteja tudo certo por aí.

Aqui pode-se dizer que as coisas voltaram a normalidade,
dentro dessa loucura toda que está a realidade. Como já
havia informado aos meus empregadores que hoje haveria
terapia,  não  pude,  ou  o  mais  provável  é  que,  não  quis,
voltar atrás, por isso tenho o dia só pra mim, que o usarei
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para organizar as coisas que levarei para um fim de semana
numa chácara no interior do Estado, não me deixam negar
e  não  respeitam  minhas  decisões,  eu  deveria  ser  mais
incisivo, mas tudo leva um tanto de emoção que não estou
afim  de  arcar,  por  isso  prefiro  remediar  e  ceder,  como
sempre faço, com tudo e com todos, para que as coisas não
fiquem piores do que já são. E essa dualidade que existe
em mim pende para o lado mais "certo" das coisas, porque
sou medroso e precavido.

Quanto  á  conversar  sobre os atendimentos,  acredito  que
não há o que pensar, a menos que passem a ser diários, aí
seria o ideal. Mas como as coisas estão e como devemos
seguir uma porção de seguimentos de coisas, e dentro do
que  a  realidade  permite,  semanalmente  é  bom,
quinzenalmente  é  mais  adequado,  levando  em
consideração  o  compromisso  com  a  "pedrerage"  e  até
mesmo o fato de não me dispor sempre da condução. Mas
fica  ao  seu  critério.  E  em suma,  na  semana  do  dia  15,
poderia  ser  pensado  um  atendimento  presencial,  o  que
acha?

Sempre agradecerei o cuidado e nunca será o bastante.

Bons momentos,

Anderson.

Olá Beatriz,

estou bem e tenciono vosso bem-estar.

Em  vista  da  realidade  atual  não  me  cabe  outra  atitude
senão adaptar-me,  por  isso  me muni  do necessário  e na
próxima semana estarei pronto para que os atendimentos
sejam via Skype, agora basta marcar um dia e horário para
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que assim seja feito, e para que assim eu me programe com
meus empregadores.

Oi Beatriz,

Pra mim está ótimo! Pode agendar!

Até lá.

Aliás... 

faz um tempo descomunal em que não uso o skype, não sei
mais como está as configurações, apesar de ter encontrado
um contato  intitulado  "CAPS  Adulto  Sé  MiniRepúplica",  o
que faço? Dá para "adicionar" como um de meus contatos?
Ou no dia e horário marcado eu fico online e então você
"pede" uma conversa? Como funcionará?

Oi Ana,

é possível.

Até lá…

Olá Bia, 

intento grandiloquente que estejas melhor. 

Venho  através  deste  email  indagar  a  vossa  senhoria,  se
tiveres em condições, de atender-me na terça-feira 04-05;
que é quando terei que dirigir-me à SP para adquirir minhas
medicações.

Agradeço imensamente a atenção, 

Olá Beatriz,
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estou  bem,  confirmado  dia  e  horário,  anotado,  pode
agendar.

Até…

Carla, esta é uma carta virtual, em que rogo por um pouco
de  atenção  nesse  emaranhado  de  indiferença  do  mundo
atual,  a  realidade  é  uma e  nela  estou  a  mercê  de suas
vontades apáticas, a realidade na verdade, nada mais é que
o contrário de minhas vontades, sim. Eu quero. Quero uma
porção de coisas impossíveis, e só por já ter a consciência
de que é impossível, me limito a isso e sofro inutilmente o
óbvio, porque se eu não quisesse nada seria ainda pior, só
que a apatia seria bem vista, porque assim não sofreria, eu
sofro. Sofro essa noite escrevendo para você sem saber e
entender bem o para quê e o porque disso. Não pretendo te
testar  nem  nada,  só  e  basicamente  espero  que  você
cumpra com o dever que escolheu na vida e assim façamos
a roda girar. Você deve ter aí meus documentos médicos,
que seriam, “prognósticos”? Ficha, ou sei lá o que, que faça
com que  eu  não  precise  documentar  o  que  se  encontra
escrito, onde pretendo chegar é nessa necessidade de ser
“tratado” ter um pouco de atenção e me sentir um pouco
importante.

Meu CID me incide em outra dimensão e nela  eu queria
ficar, apesar de ter todo amor e carinho de minha família
querida, canso de procurar motivos para ter esse potencial
suicida e o que encontro não é nada espetacular, é só o que
a  humanidade  cansou  de  ver  através  do  tempo  e  da
mesmice, a dor, a morte, estar morrendo a cada segundo,
não sei se preciso dizer isso, mas digo mesmo assim. Isso
não  é  advertência  ou  chantagem,  nem  mendigação  de
migalhas, é a pura realidade. Beatriz me disse que se eu
precisasse, entrasse em contato com vossa senhoria, não
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que eu precise, as coisas podem piorar significadamente de
uma hora para outra e isso não passe a parecer um mero,
como  disse  no  princípio,  “chamado  por  atenção”  (o  que
contradiz a negação da mendigagem).

Pretendo o bem, desculpe por algo, grato pelo tempo gasto.

Cá estou no abandono, tomando meus remédios, fumando
meus cigarros, trabalhando como um operário, praticando
altruísmo,  querendo  o  que  não  posso,  almejando  o
impossível e assim consequentemente. Tudo isso junto tem
uma carga de convívio social e estresse mental que fazem-
me crer  que ainda necessito  de terapia.  Entendo que os
loucos  pelas  bandas  daí  talvez  estejam  bem  malucos  e
precisam de mais atenção do que um ser que tem plena
consciência de sua loucura e por isso hoje está ostracizado
do CAPS. Tá… vamos falar sério...

Meu ofício no ócio é escrever, e no ofício de escritor eu criei
um  alter  ego  (as  vezes  acho  que  é  uma  de  minhas
personalidades,  porque agora,  eu quero o diagnóstico  de
TDI) que é um palhaço, e palhaços fazem graça, por isso fiz
de graça essa introdução imbecil para dar um tom cômico
nessa seriedade toda que temos uns com os outros e não
parecer tão urgente ou pedante e ou petulante.

É isso, perdi o fio da meada.

Vocês podem conferir com o Dr. Éverton a autenticidade de
minha  insanidade,  por  isso  reitero:  I  need  therapy  (em
inglês porque tenho uma personalidade norte-americana).

Desculpem-me o incômodo.

Boas-vindas, Bia.
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Olá  Beatriz,  não  tem porque  se  desculpar,  sou  paciente,
lembra?

Estarei aí na data e horário marcado.

Grato pela gentil atenção.

Beatriz, segunda-feira (09/08) estarei indo por essas bandas
adquirir medicamentos, seria possível um atendimento?

221.
Tristeza  infinita  que  finda  na  fenda  da  eternidade,  és
sofrimento  imortal  e  dor  mortal  da  crueldade,  é  sorriso
retardado de uma piada de mal  gosto,  é  mês de agosto
caloroso, sendo o fim do inverno, o prenúncio da primavera,
flores e quimeras de desalento, rosas negras que ao tocar
os espinhos sangra a mão de gente inocente que só queria
ver a beleza da natureza, e essa que és deusa és também
realeza  da  maldade,  com  seus  ventos  que  destelha  os
telhados,  com  seus  terremotos  que  dizima  cidades,  e
maremotos  revoltosos  que  tira  vida  dos  quase  mortos,
dizimai a humanidade, ó deusa, peço a ti, tirai-nos daqui,
tire-me de mim, perdoai nossos sacrilégios, destroçai todos
os prédios e então quando vier  o fim, começai  sem nós,
sem mim, por que estou aqui? Para que? Para ter escrito
tanta merda? Para pedir atenção? Para sofrer em vão? Para
dar  esmola  e  se arrepender?  Para  correr  do  perigo e  do
perigo  viver?  Dai-me o  nada  e  deixa-me ser  o  que  sou,
nada.

222.
Deus  defecou,  cagou  ou  simplesmente  soltou  um  barro,
surgiu Adão,  ficou enojado e misândrico,  então veio Eva,
Deus  se  apaixonou  por  ela,  o  Diabo  ofereceu  a  Adão  a
vingança, todos os filhos bastardos de Deus sofreriam, os
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de Adão e Eva seriam privilegiados, assim surgiu os ricos e
os pobres, assim surgira a maldita humanidade. E o Diabo?
Come amendoim.
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