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Todas as dores e feridas tornaram-se luz! E clamou para o ínfimo de uma fagulha a verdade de
uma carne errante que perambula entre ser frio a sentir o reluzir de uma alma...Pois a
abundância de luz: cega e desorienta o ser em sua caminhada; mas basta uma fagulha em
meio à escuridão e o ínfimo se engrandece cintilante como a um a candeeiro que revela os
sinistros das pedras e espinhos dos caminhos. Que reluza e respingue fagulhas de luz! Até a
construção de um sentido de alma que não seja mera projeção de uma sombra, mas que seja
verdadeira alma transcendente da mais pura luz.



Fagulha Vinhos e banquetes, brilhos e sorrisos, amigos e contratos, ímpetos e certezas,
amores e lareiras.E agora apenas neva, tão somente neva e neva, e congela a cada instante,
cada membro, cada parco sentido humano...Panquecas! Sinto cheiro de panquecas, puras e
simples panquecas. Nunca as comi! Pois como a um Nosferatu sedento por vítimas, sempre
estive embrenhado sorrateiro pelas noites, calando belas e caras damas com meus beijos e
vinhos. Pétalas e lençóis manchados, anéis e promessas quebradas antes mesmo do alvorecer.
E despontando os primeiros raios de sol, lá ia furtivo pelas sombras, a esconder-me da realeza
luz de todas as auroras, pois os raios dessa luz queimava-me a horrenda face que por bel
prazer, fazia em pedaços os sonhos das belas flores, sejam damas das noites, ou damas dos
sonhos; eram damas todas as flores. E eram por mim compradas e enganadas, e por fim,
estraçalhadas, pisoteadas! Quanto às panquecas, bem, elas sempre ficaram para depois, um
depois talvez, após depois de todas as noites, mas em vão, nunca se cessou a sede de todas
as noites, e para todo alvorecer, apenas a ressaca, a maldita ressaca de todos os dias...Mas a
realidade me sobreveio numa fétida bofetada: algum comum ordinário, às pressas, com raiva,
pisoteou uma poça que certeira, respingou em minha face medonha e esquálida, a gélida e
nojenta lama. Como fede essa fria realidade de becos, containers, ratos e rastros de mais um
que, como eu, ali passou e residiu. Respingou em mim o mau cheiro da certeza dessa vida
nômade que se rasteja de canto a canto, de meios fios a becos. Hoje meus rastros trapeados
me arrastaram para esse trivial das minhas duras penas, mais um beco, apenas, que a mim
escancara a mesma janela indiscreta onde passam às minhas vistas a indiferença desses
comuns que a passos largos caóticos, perambulam em descontentamentos errantes,
desenganados e sempre em lamentos bebem raivosos seus cafés que pelo severo frio, num
instante morna. Mas se esquentam quando se colidem, se xingam, se invejam, se extinguem a
cada falta de gentilezas.E essa neve que não cessa! Precipita esse frio em flocos como numa
pirraça que congela; sinto essa obstinação congelar aos poucos a minha parca humanidade.
Sinto-me numa constância, transformar-me num humanoide, uma sombra qualquer de rastro
humano que já fui, embora com resquício de escrúpulo, agoniza ainda um humano. Jogado e
camuflado, sou apenas um amontoado de panos rotos e sujos que de mim por humano, apenas
meus estatelados olhos amarelentos que vigia e espreita. Toda a minha história se resume a
esse calvário friorento, sou a cada fio de trapo desumanizado, sinto o ranço de ser mais um
descartável nesse quintal de todas as esquinas.
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