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Uma aura de seriedade envolve o conceito do livro – mesmo que ele seja um ebook
autopublicado – uma aura que não envolve o conceito de blog.Se o nascimento do jornal, no fim
do século XVIII, quebrou a auréola do escritor e a jogou na lama, o blog jogou o próprio
escritor.Apesar do papel fundamental que desempenham na política e no entretenimento –
talvez por terem nascido como uma media de adolescentes, blogs exalam um cheiro qualquer
de futilidade, um cheiro que eu gosto.Passada a euforia do enfant terrible, assentado o meu
tesão pela escrita vertiginosa e a ambição pelo reconhecimento dos críticos de depois de
amanhã, restou para mim um descompromisso (amargo como o café que acompanha minha
digitação) e um tipo cínico de leveza.Os textos que reúno nesta publicação não foram escritos
para livro – são fruto de um projeto editorial muito menos responsável, um blog autointitulado
que mantive durante anos, formulando e reformulando, montando e desmontando, escrevendo
e desescrevendo, como se fossem anotações inúteis que eu me dava ao luxo de publicar, por
saber que, fosse como fosse, ninguém leria mesmo.No entanto, de uma hora para a outra,
decidi selecionar algumas daquelas minhas experiências, “não por razão ou coisa outra
qualquer”, se não para dar a uma amiga um meio mais ou menos “sério” de me citar em sua
pesquisa monográfica.Assim, este livro reúne alguns textos que escrevi, como sempre, no fluir
do pensamento apenas para a vulgar publicação no meu extremamente malsucedido blog
Wordpress, e que tinham alguma conexão com a pesquisa que minha mencionada amiga vinha
realizando.De fato, a pesquisa é sobre loucura, e não consigo imaginar tema que viesse mais a
calhar…
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conceito do livro – mesmo que ele seja um ebook autopublicado – uma aura que não envolve o
conceito de blog.Se o nascimento do jornal, no fim do século XVIII, quebrou a auréola do
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(amargo como o café que acompanha minha digitação) e um tipo cínico de leveza.Os textos
que reúno nesta publicação não foram escritos para livro – são fruto de um projeto editorial
muito menos responsável, um blog autointitulado que mantive durante anos, formulando e
reformulando, montando e desmontando, escrevendo e desescrevendo, como se fossem
anotações inúteis que eu me dava ao luxo de publicar, por saber que, fosse como fosse,
ninguém leria mesmo.No entanto, de uma hora para a outra, decidi selecionar algumas
daquelas minhas experiências, “não por razão ou coisa outra qualquer”, se não para dar a uma
amiga um meio mais ou menos “sério” de me citar em sua pesquisa monográfica.Assim, este
livro reúne alguns textos que escrevi, como sempre, no fluir do pensamento apenas para a
vulgar publicação no meu extremamente malsucedido blog Wordpress, e que tinham alguma
conexão com a pesquisa que minha mencionada amiga vinha realizando.De fato, a pesquisa é
sobre loucura, e não consigo imaginar tema que viesse mais a calhar…São tenebrosos os dias
que me afastam do palcoVenho de uma família de formação protestante. Meus avós maternos
eram da Igreja Cristã Evangélica, e congregar nessa comunidade fez parte da criação dos seus
seis filhos, incluindo minha mãe.Aquela igreja tinha uma escola, chamada Escola Betel, e foi
nela que eu fiz o jardim de infância. Lembro também de, lá pelos seis, sete anos, frequentar a
chatíssima Escola Bíblica Dominical – lembro de como era frustrante ser informado de que
iríamos à igreja no domingo de manhã.Mas eu resolvi esse problema encontrando uma outra
igreja, pertinho de casa, tão perto que eu podia ir sozinho. Lá, havia uma professora de crianças
que tinha um livro com figuras.Aquela mulher sabia como contar uma história. Então eu
consegui autorização para trocar os discursos longos e entediantes da igreja dos meus avós
por um círculo de crianças, numa igrejinha sem reboco, onde uma mulher nos divertia com
histórias incríveis de meninos matando gigantes, tempestades marítimas e peixes monstruosos,
guerreiros de cabelos compridos e força sobre-humana…
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Section 1 Nota São tenebrosos os dias que me afastam do palco E, no entanto, estamos
aqui… O estilo é a resposta Oficina do diabo Masturbadores de uma falsa morte Sou um
péssimo leitor de poesia Noite em Mim Arte X Cultura – palavra-cilada e a máquina de guerra
Poesia, indócil humildade: o esforço de viver para nada Texto catarro (como diria o Edwar) All



Along The Watchtower – o apocalipse místico da poesia-rock “A música não mente. Se tem algo
a ser mudado neste mundo, isso só vai ser possível através da música.” – Jimi Hendrix “Os
poderes de uma canção” Arte e Magia – o ofício do bardo Poesia elétrica



Language: Portuguese
File size: 1595 KB
Simultaneous device usage: Unlimited
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 43 pages
Lending: Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

