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Apresentação
fragmentos achados nas águas

Dois mundos dialogam e se digladiam nas palavras, duas viagens
que se fundem, confundem numa estranha estrada só, estendida entre
o Ser e o Nada – como a sombra e a luz se buscam e se combatem
no ocaso, na última faixa de azul, desenhando uma transparência
triste, mais um silêncio que uma cor.
•
No mundo destituído de sentido e de qualquer ideal, o homem
mais não é que “sonho de uma sombra”. Sair do sonho e chegar à vida,
eis a busca do livro. Não uma fuga da vida, mas uma fuga para a vida.
•
Pode-se pensar que o fato de sermos sonhos apaga a questão da
morte, mas, em verdade, esta se acentua. É mais doloroso deixar de
ser, sabendo nunca ter sido. É mais doloroso ver as cores se esgarçando
no ocaso, sabendo a ilusão da luz. O desolado saber de ter falhado
não só a vida, mas também a morte...
•
Para Wittgenstein, do que não se pode falar se deve silenciar.
Mas há silêncios que precisam ser ditos. Por isso o poema. Pois só o
poema conhece a palavra capaz de, lentamente, abrir espaço entre as
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palavras para o indizível dizer-se. [...] E, assim, aprendemos a não ser,
apreendemos o não-ser, para, enfim – ser.
•
O sentimento trágico de nossos dias não surge do embate entre o
homem e o destino, mas do embate entre o homem e a ausência de
destino. Entre o homem e o vento. [...] E, mais que aceitar o vazio,
nele construir um mundo, criando, palavra a palavra, um sentido
humano para a poeira e as cinzas e o vidro partido dos astros.
•
Em todo escrito, a dor da existência: o saber que a verdade é
efêmera, também o riso, também a luz, folhas caindo entre a tarde
e o mar. Em todo escrito, a dor da essência: a travessia do inferno, a
descida dos nove círculos, para buscar a secreta chama da redenção.
[...] Trata-se, no entanto, de dores que não paralisam. Dores como
feridas que se abrem, abrindo-nos com elas à grandeza sem nome da
vida e da morte.
•
Somos o comentário reiterado e nunca esgotado de um texto
primeiro, há muito esquecido. Nossa viagem: um rememorar, entrar
no esquecimento e encontrar a palavra da origem. A palavra inicial, a
que não diz nada, mas emerge do nada e cria o espaço para o homem
dizer sua vida. A que exprime a secreta sintaxe do silêncio...
•
Além de inevitável, é o naufrágio desejado. Como diz Clarice
Lispector: “o indizível só poderá me ser dado através do fracasso da
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minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o
que ela não conseguiu”.
•
No poema, não só a fala, mas também a escuta. “Cessa o teu
canto, cessa, que enquanto o ouvi, ouvia uma outra voz”, escreve
Fernando Pessoa. Quando, através do verso, ouvimos essa outra voz,
vem a nós o Verbo esquecido num canto da alma, entre o sono e o
sonho, e desperta, aos poucos, os nomes do mar e da noite.
•
Esse mal-estar de estar no mundo, ouvir o silêncio das coisas,
quase um aceno na curva da distância, um chamado de cores e
texturas a um só tempo suave e furioso, ao qual jamais podemos
atender, a não ser através da palavra, sempre tão pesada, tão cortante.
[...] E procuro outra palavra, uma de vazios cheia, em que a tristeza
de todo homem não se retrai, se expande e transborda e abraça o
mundo num abraço pleno e – feliz.
•
Não, a poesia não é a mera expressão de um pensamento
filosófico. O pensar e o poetizar se fundam mutuamente ao longo
da viagem da escrita, como a história e a estória de um homem se
confundem e constroem uma a outra, tecendo a estranha trilha que
se chama vida.
•
Deslizam ao longo das linhas, referências, reverências, diretas e
indiretas, a vários autores (as quais saberá o leitor precisar) – apelos e
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queixas a velhos navegantes, que tudo sabem desse alto mar da noite,
mar sem nenhum consolo além da solidão dos astros.
•
Todo livro é incompleto. Cabe ao leitor que navega o texto
terminá-lo. A partir da solidão de seus silêncios. A partir do azul de
sua vertigem.
•
Meu texto, sombras contrárias que se miram, admiram, e cuja
mirada regressa em forma de palavra. Mas não palavra qualquer.
Só aquela da distância (inexistente) entre o sonho e o real, a razão
e a loucura, a memória e o esquecimento, aquela da fina cortina
(inexistente) entre o Ser e o Nada. [...] Viagem imóvel, impossível,
em busca do verso nascido não só do intelecto, mas, sobretudo, dos
silêncios da voz, verso que, feito o salmo do vento, não salva, mas
quase justifica a noite.
•
E, na noite extrema, recito o verso às ondas e olho (ou sonho
olhar) o mar aceso um instante (que vale a vida) ou guardo o verso
no bolso da alma, a aquecer-me por dentro, e vou na viagem sem
volta, sem mais levar, sequer o remorso de ser tudo sonho, tudo nada.
•
A viagem rumo à vertigem. Viagem absurda. Mas que se deve
fazer. Naufragar-se é preciso.
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