PREFÁCIO
Gosto muito dos clássicos. Difícil passar por um
estudioso da Literatura que por eles não tenha
algum apreço. Ou porque muito os estudou, ou
porque bebeu as palavras de Ítalo Calvino em seu
primoroso ensaio, “Por que ler os clássicos?”, que
abre livro homônimo. Ao se revisitar um clássico,
em diferentes fases da vida, sempre se encontra um
livro novo.
Por conta disso, é preciso olhar com cuidado a
literatura contemporânea, para perceber, em suas
produções, o que vai e o que fica.
Nesse sentido, Denis Daniel Reis foi certeiro desde
a escolha do título de seu livro. Em VamosIndo, há

certa "ousadia" (e, portanto, coragem) na técnicas
que emprega para articular recursos que pedem um
leitor “plugado” no contemporâneo. As múltiplas
linguagens que constituem a obra (o verbal, nos
textos e nas canções, passando por mais de um
idioma; o visual – fixo nas fotos, e em movimento
nos filmes e clips, o que implica uma análise de um
tempo paralelo ao tempo narrativo: é a narrativa do
clip dentro da narrativa da obra; o sonoro, que faz
tanto de “Denis personagem” quanto do próprio
leitor cidadãos do mundo, bem como o som das
músicas, cujo ritmo modifica ou vai ao encontro do
verbal

em

determinado

capítulo)

são

a

representação da própria contemporaneidade: todos
os estímulos ao mesmo tempo, acionando todas as
competências e habilidades do leitor.
Assim, não vejo uma contradição ao que o mestre
Calvino disse sobre a revisitação dos clássicos, mas

um pensamento que pode andar lado a lado com
eles. Uma obra como VamosIndo é prova de que o
contemporâneo não é obrigatoriamente fugaz
apenas por ser atual, numa sociedade de relações,
viveres e olhares "líquidos", na visão do sociólogo
polonês Zygmunt Bauman. A caminhada do
protagonista, seus percurso interno e externo, ainda
que picotados (experimentemos olhar para dentro
de nós mesmos: a velocidade do hoje faz com que
sejamos

quebra-cabeças

também),

não

obrigatoriamente é “datada”. Continuam sendo
experiências. E, como tais, em

busca de nós

mesmos.
Adriana Tullio
Jornalista e Bacharel e Licenciada em Letras
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1. Prólogo

Aqui estou! Contando o meu dia a dia, o que está
se passando, intermediado por fatos, ideias e
diálogos.
Seria ótimo se as pessoas entendessem e rissem,
acredito que não encontrarão muita importância
e seriedade aqui. Verão muitos petardos na
própria realidade.
Eu estou lá embaixo, perdi o furor, estou
capengando, usando o tempo para falar
(escrever) com muitas pessoas. Todos têm a sua
história e eu tenho as minhas.
Inovador? Quantos livros você leu com
inserções de diálogos de rede social?
Meu amigo disse: "Chama muita atenção". Na
realidade, ele quis dizer: "Você vai se queimar à
toa"

Hoje queimado, amanhã, aclamado.

2. O Retorno
Em um lapso, sobrevoei, sobrevoei muitos
lugares e acontecimentos.
Despertado, olho ao meu redor e não é mais
onde eu estava, naquele ambiente mágico, …
O passado iluminado se transformou em sonho
escuro, as mudanças não conseguiram serem
escondidas.
Despertado, vejo um quarto onde tenho passado
as últimas semanas vivendo sem blá, blá, blá,
escutando, lendo, e pensando muito dentro do
espaço onde não tenho dormido. Não estou ali!
Longos caminhos percorridos com intensidade,
guardados, voltam em nuances entremeadas de
fantasia. Nada pode concretizar-se exatamente
como desejado, limites são impostos a algumas

ações, mas está tudo lá, a alegria e a esperança.
E os desejos das “Poesias Perdidas”.
Eduardo, você é um gentleman, lisonjeia um
gole. Tomamos muitas garrafas juntos. Esta
acabei de abrir.
Tem sonhado? Cria sonhos tão mirabolantes que
acorda desconcertado como em um final de
filme marcante?
Eduardo Macedo: “O que escreveu até agora,
animal!”.
Talvez eu o entenda. Deseja escutar o que tenho
para dizer. Sabe o quanto eu gosto de andar.
Desço desanimado, tomo um suco, pego o
jornal, os democratas estão em baixa, o EI está
por aí, forte, no México chacinam estudantes.
Deixo isso de lado e volto ao período.
Vem uma Música. Vem com a carga dos anos
mágicos, Dylan:

Eles dizem que todo homem precisa
de proteção
Eles dizem que todo homem tem que
cair
Assim eu juro que eu vejo meu reflexo
Em algum lugar dentro destas paredes
Eu vejo minha luz vir brilhando
Do oeste até o leste
Mais dia menos dia mais dia menos
dia
Eu serei libertado
Música
“Love Theme From Spartacus” - Lateef
https://www.youtube.com/watch?v=BhqQFs7huwU

3. Festas
Voltemos décadas atrás, musicadas no banho.
Eu chamaria, “A Fartura na Corte dos Yuppies”;
As noites na residência do Fred, eram “as

noites”! As mil e uma noites perdidas! (Risos).
Passávamos a noite toda, sextas e sábados,
durantes muitos anos, escutando os melhores
vinis, águas, tabas, cervas, scotch, bocas tortas,
gargalhadas dionisíacas, romances, libertinagem.
A melhor época foi aquela em que eu levava
CDs. Todos ficavam na expectativa, porque eu
gravava de umas rádios de NYC. Bem, pelo
menos eu gostava porque ouvia o que queria.
Mas os clássicos, independente dos novos sons,
escutamos várias vezes, Abbey Road, Dark Side,
Sgt.Pepper's, Abraxas, etc.
Músicas
“Ellie's Love Theme” - Isaac Hayesh
https://www.youtube.com/watch?v=yL5QBpvpPvg"
“Can't Take My Eyes off You" - Frankie Valli
https://www.youtube.com/watch?v=vqLBh_IAIqY

No momento do refrão, saltos em êxtase!
Diversas personalidades, como Eduardo
Macedo, Leo, Lorena, Stephanie, Hugo,

Gustavo, Same, a Tia, Dona Lurdinha, Summer,
Leo, Nori, Tereza, Ligiane, Emilio, Sthepania, e,
lógico, Ra. Devo ter esquecido um grande
número de pessoas, algumas muito importantes,
todavia, do que vale lembrar. Estão tão distantes,
é impossível voltar. Casamentos, falecimentos,
prisão, brigas, e outros motivos que não sei.
Desde a mudança, há alguns anos, para
Florianópolis, perdi contanto com todos, de uma
forma ou de outra. Página virada.
Música
Eve Gallagher - Last Night
https://www.youtube.com/watch?v=3nnaqrWARtI

4. Amiga
Esta era Rafaela(Ra).
Menina empertigada, de bom gosto, elegante e
“braba”, muito brava...(risos). Criou um mundo
particular, que eu conhecia bem e ajudei a
moldar. Mantive oito anos de convivência. Ela

merecia! Tinha uma beleza e traços cativantes.
Perderia o tempo aqui, dando qualidades, além
de linda, “Era do bem!”.
Sua família deixou-a totalmente na mão, mas
nem teve pânico, colocou a cara a bater e lutou
em empregos nos mais variados lugares por aí.
Até que teve que partir.
Era meu braço direito, esquerdo, nordeste.
Limitou meus safáris em botecos de facadas.
Dizia, cantando a bola na real, mas eu batia a
cabeça na parede, e batia, batia, batia, crimes,
vários, de forma sórdida. O karma está por aí,
tenham certeza. Mas, no episódio recente que
vou descrever depois, acho que zerei. (Risos
desconsolados). Como corrigir erros do passado?
Pagando-os?
Deixo escrito um dia você lê, ok? Papo em dia,
ás vezes sonho contigo, ou melhor, conosco, e
tenho pesadelos(risos), com aquela peregrinação
ao Gonzaga em Santos, no último dia do ano. Na
realidade, o pesadelo foi inesquecivelmente
bom.

Começo de 2005, hoje parece todo quebrado,
sem utilidade, enferrujado, algo que foi um
ponto importante de nossas vidas. Caso
tivéssemos grana e o cérebro já tivesse tido
alguns updates, conseguiríamos organizar aquela
vida “vendidassa” (pública), estaríamos acima
daquele sufoco de R$ 250 reais em 5 dias.
Vamos parar um pouco, tomar um cafezinho.
Música
“Suspicious Minds” - Elvis Presley
https://www.youtube.com/watch?v=Wb0Jmy-JYbA

Bom, Erikaus Mor, vou falar mais um pouco
dessa fase.
A Rá é a mimadinha! Brincadeira à parte, tinha
seus “gostos diferentes”, e queria tê-los, então,
antidemocraticamente, impunha decisões (Parar!
Amém! Caindo pelos cantos...).

Paparicada por todos, afinal, era cativante e
quieta na maioria das vezes, não falava bosta, eu
nunca estive certo em choque de ponto de vistas
entre nós, segundo inúmeras testemunhas.
(Risos). Na realidade, era o inverso. Mas, eu só
quis o melhor. Talvez ela saiba o que trouxemos
um ao outro, quero que esteja feliz, de bem com
a vida!!
(Discursinho medíocre!)
Mas é o que desejo.
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Músicas
“Symphony No. 11 in D Major, K. 84” - Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=tOXl4q7nLFc
“Violin Concerto No 5 A major K 219” - Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=xhUJJLj_l9g

5. Prosa
Vamos no papo reto, deita a cabeça no meu
peito.
As crianças são do reino do sol.
Outro amores vão se juntando. Mas esse é único,
do jeito e na época determinados. É prosa, amor
e lascívia.
Segue com a cruz, pagador de promessa.
Depois vem o sufoco da falta. Segue-se
exasperado, perdeu uma irmã, o que fica para
trás não tem como buscar.
Ou nasce um novo amor, “novo amor”!
Novo amor é zombaria!(Aí vira Casablanca).
Talvez exista algo forte e verdadeiro. Ou
infelizmente acabaram-se nossas capacidades de
ter paixões. Infelizmente digo eu, e outros, e
outras.
“Todo mundo passa por isso! Para que vou
perder tempo com esse draminha diário, ou seja
lá o que for?”, resmungaria Cel.Totonho.

Calma! Toma uma branquinha.
(Pausa)
A diferença entre essa obra e os “draminhas” de
que o senhor fala, é que aqui, como um quebracabeça artístico, é possível juntar peças de um
cérebro humano e imortalizar o seu tempo e “eu”
em um conjunto. Coerente com a veracidade,
vaidoso, raro, que finge se auto destruir em
clima de piedade. Humor é o que tenho agora.
Sorria!

6. Hipnose
Não fale do povo, não! A culpa é da Globo, de
tão cansado, o povão não tem força pra nada a
não ser deitar no sofá e ser manipulado. E, ás
vezes, fazer uma bolsa família...Teve, tevê, te
vê..

Mais um caso de telelesão. E é um tal de pegar
receita de tarja preta, depois não sabem porque
estão óvnis. Telelesão!
(Pausa)

7. Outsider
Um pouco de vida junkie.
Sou bem mais novo do que meus irmãos,
décadas. Acho que fui um bom aprendiz.
Entretanto, sobre a noite aprendi mais do que
eles e a maioria das pessoas que andam por aí.
Nenhuma grande vantagem, penso eu, ás vezes
fico constrangido de dividir isto. Noite! Noite
pode ser perigo, muito!
O Leandro diz que não aprendi com a noite, caso
contrário, não estaria destruído como estou.
Acho que está certo.
Experiências devastadoras, em uma delas,
quando mais precisei, quando eu estava na porta

ao lado do fundo do poço e não tinha alguém
que me entendesse, aquela menina me recebeu
em sua casa, me mostrou a parreira da família e
dormi abraçado, seguro e em paz. Obrigado, Ra!
Desesperos de uma noite de buscas no buraco
mais negro, sons, papos, e sobras de um filho do
mal (que existiu, acreditem!). Isso faz uns 10
anos, o cara, cabeleireiro da minha amiga
advogada ficava me xavecando, e eu fui ficando
cada vez mais ríspido, até que ele passou horas
quieto, em um canto da sala, fazendo um
desenho. Depois vi uma figura em ambiente
negro, negativo. Na saída, deu o desenho de
“presente” para mim. No dia seguinte, lógico,
ligado ainda, assustado, sem dormir só consegui
achar uma coisa para silenciar a mente: Simply
Red em Cuba. O que eu mais queria era apenas
dividir as românticas com a Rá, cantando,
dançando, beijando. A companheira de quase
uma década, pisciana, era a trégua na guerra
frenética das buscas e estacionamentos. E
exageros perigosos.
Um amor verdadeiro, voluptuosidade abundante
e planos. Não posso deixar de escrever, conte

comigo!
Eu sentia-me muito bem quando ela estava feliz
e nós grudados.
Mas a vida deixa marcas, tenha cuidado!
Dinheiro, mau humor, pressões, não vou ficar
pensando em palavras para aquela época, mas
desandou, depois de muita coisa. Primeiro, um
período positivo. Depois, desandou.
Como foi indicado pela minha mente avariada,
fugi.

8. Ocultista
Agora estou conversando com um ocultista, vou
pesquisar melhor as suas suposições e depois
tentarei narrá-las. Não compreendi plenamente,
mas me pareceu interessante pelo pouco que
falou naquele momento.

Mandei um e-mail para mestres na metafísica
(ou chamem como quiserem), espero que me
esclareçam mais.
Aguardemos a resposta do e-mail.
Petrobras, muita corrupção, país dividido, 7 x 1,
o negócio está feio e pode piorar. Pô, e a cara
daquela nega presidente da roubalheira
(Petrobras), minha mãe quase bateu o carro
outro dia quando viu um vulto parecido.
“Decadência total, reflexo dos governantes e do
povo.
Pobre brasileiro, a culpa é da telelesão, de tão
cansado o povo não tem força pra nada a não ser
deitar no sofá e ser manipulado ao extremo pela
telinha imbecilizadora”
Ou então no Facebook, colocando foto fazendo
macarrão.

9. Este é o céu

Nem vou pensar nisso, importa falar sobre
históricas noites de verão, com pessoas vivas,
“legais”, apesar de um "pouco" dissimuladas,
perdemos um bom tempo via rede, que poderia
ser melhor utilizado em trocentas outras
atividades.
Mas valeu pelo meu coração, esteve em
atividade, e continua o mesmo, exagerado! Vai
com calma, você já andou muito.
Foi solto um passarinho da gaiola, e a ave
pensou, olhando para cima: esse é o céu! Alguns
anos mais tarde, percebe admirado que o céu tem
outras tonalidades, personalidades, azul, cinza,
laranja, negro, portanto também existe mais que
um olhar. Não se entristeça, Fabrita, um dia de
chuva, com o céu escuro, vem um "sim" do seu
sonho ao longo de tantos olhares.
Frase de filme de Greta Garbo, em 1937: "um
"sim"..”
Enquanto isso um amonturado unido com os pés
cansados, vai na raça, arrumar dinheiro para
beber ou fumar pedra.
Eu, para ser franco, essas novelinhas de "sim",

"olhares", nunca aconteceu comigo. Será? Acho
que aconteceu muitas vezes e eu esqueci, depois
de todas as quedas não consigo me lembrar. Pena
que não dá para deletar do HD cerebral.
Não foi bem assim, são de momentos magníficos
que vale a vida.
De qualquer forma, deixemos de lado essas
estorinhas românticas, a vida não se resume a
isto, viu o estado dos descalços? Podemos ter
tempos de bonança, mas aguarde não sei se
chegaremos aos avatares, ou mesmo se teremos
dinheiro para comprá-los.
Olhando o caso sem tentar diminuí-lo, aumentálo, ou seja lá qualquer mudança, a história é a
seguinte..
É um tanto engraçado este sentimento aqui
dentro. Eu não consigo esconder facilmente.
Espero que você não se importe, espero que não
se importe que eu expresse em palavras
quão maravilhosa a vida foi. É!

Eu me sento no telhado, e às vezes dou espaço
para velhos pensamentos. Antigas visões.
Pensando em letras, romance, a vida é um
romance.
Existe o amor. Algo genuinamente especial.
Quem já sentiu sabe do que estou falando.
Foi um sonho, vamos acordar! Voltemos a “eu” e
o trajeto.
Digo a mim: valorize o que sentiu que é raro, e
despreze o desprezo. É só uma pequena parte da
vida, em importância.
Com o que foi mencionado na Música, mostrouse o caminho, não sei outra forma mais sincera
do que chamá-lo de “Peace and Love”.
Se eu tivesse nascido em 1949, teria 20 anos no
auge da contracultura em 69, estaria nas
manifestações e nos festivais que mudaram o

mundo. Não me agradam rótulos, estereótipos,
títulos, mas “69” é um número mágico.
Mais um momento feliz, pronto acabou!
Continue Jack.
Eu converso comigo mesmo: sem
arrependimentos de ter aberto tudo, coração,
mente e alma. As pessoas são diferentes, eu sou
um senhor de setenta anos vividos em 35, com a
alma de um adolescente apaixonado. Esse tem
sido o meu caminho.
Juventude. Nem gosto desse termo, que tal
usarmos “vivo”? O melhor momento é estar
vivo. Apesar dos pesares. Energia adolescente é
estar vivo, conhecendo o mundo. Ó! As coisas
são assim, assado? Todavia, passa o tempo e
você está ferrado.
Estão criando um novo Deus: tecnologia na área
de transplante de cérebros para corpos
produzidos segundo especificações do
proprietário. Daqui a 70 anos, estarei com 100,

não chegarei longe, estou correndo, correndo há
tanto tempo. Preciso de avanços grandes em 30
anos. Eu amo a vida mais do que tudo, mesmo
com todos os problemas (e são muitos), o fato de
eu quase ter morrido deixou-me ainda mais
apaixonado por esse planeta e pelo que tem nele.
Foda-se se eu sofro, tive momentos felizes, e
falei o que penso (não deveria). Aos poderosos
não tenho nada a dizer. Ou melhor, tenho sim,
pensem em um todo. Uma cadeia de povos,
raças, etnias, unidas pelo respeito e pela paz.
O céu de ontem passou. Mas a paz fica.

10. Avatares
Nada vai melhorar enquanto houver doença e
morte.
Avance ciência!
Avatares!!!
Parem de ganhar dinheiro em cima de

remédios.
Amigo: “É cara – o que chamamos de medicina
é mercado de doença e morte, você tem toda a
razão, exatamente”.
“Médicos que ganham bônus por diagnóstico de
doença "rara".”
“Os caras das próteses, etc. Um bando de
mercenários, sem dúvida.”
Eles já possuem soluções definitivas, mas ficam
segurando para prolongar o uso de
medicamentos. Lucros para a indústria
farmacêutica.
“Saúde x lucro = no mundo de hoje, a gente sabe
quem sai lucrando.”
Referência
http://www.businessinsider.com/initiative-2045-says-wewill-be-brain-computers-in-hologram-bodies-in-30years-2012-7
MúsicaMúsica
“Lets Stay Together” - Al Green

https://www.youtube.com/watch?v=COiIC3A0ROM

Fabrita: “Caro fulano, notei que hoje é a bosta
do teu aniversário, sabe quem é vc? É só mais
um nessa droga, espero que vc continue se
fodendo bastante pra aprender aonde vai parar
no final de tantos aniversários e com seu
desperdício de nitrogênio, oxigênio e carbono
que vc chama de sua vida”

Oi, Erikas Mor, bateu o cansaço.
O ocultista talvez perca sua raiva e aprenda a
respeitar o dia. Eu já gritei demais, só ficarei
sentado observando as plantas e os animais.
Sentado com a cabeça cheia de informações e
lembranças,
Acalmando a mente na natureza divina.
Quer saber se isso vai nos separar por uns
tempos?
Nós nunca estivemos ou estaremos juntos.

Nem pense nisso! Ande; ande. Você vai aprender
mais com a vida (ou não).
Ocultista: “Beleza, mas quero ver você bem!”.
Eu fico muito agradecido, desejo o mesmo para
você.
E foi-se.
Nada está perdido ou ganho no caminho.
Caminhe.
Chegarei nos avatares?
Ou tudo é isso e foi muito bom? Obrigado.
O sol e a lua continuarão até a sua hora.
Uma velha senhora dizia: “Antigamente não
tinha TV, tinha quintal!”.
Uma coisa interessante na descrição sobre
pulsão de vida e de morte é a linha quase que
invisível entre elas.

11. Daniels Jack
Maria Teresa: “Vou lembrar sempre, Daniels
Jack, lembro cada minuto, você chegando de
regata na rodoviária, todo star, o show em si, pós
na lanchonete árabe, passando pela Av. Paulista
na volta, e tals... inesquecível!”
DJ: “Foi uma noite de rei, só que esqueceu o
show do Simply Red no Credicard Hall e a
esticada na Ultralounge. E eu não iria de regata...
(risos)!”
Maria Teresa: “Ouvi dizer, (esse "ouvi dizer"
pode ser alarme falso), que esse ano tem Robert
Plant. Lá vamos nós?”.

12. Dor e desespero
Poesia juvenil ou infantil:
Amigo: “Dae sumido”
Véio, eu quase morri
Amigo: “Por que você fez isso?”
Amigo: “Tais louco??”
Foi mesmo uma loucura,
passou.
Amigo: “Nada a ver você fazer isso”
Certeza!
Amigo: “Isso é carência! Isso sim”
Também acho.

Amigo: “Falta de alguém na sua vida”
Amigo: “Alguém que goste de você”
Certeza!
Diz João: “Tens que pensar em primeiro lugar
você”
“vc se ama
isso que importa”
Resposta:
Eu me conheço.
Não me idolatro, mas sei de algumas coisas.
Vou escrever versinhos para jogar as coisas que
eu sei
combine “sei”, com “ei”! ou “criei”
nessa prosa não tem lei
apenas o que passei.
Nessas viagens, cheias de miragens,
uma grande rua escura, com poucos postes com

luz de mercúrio
percorri, e com um mergulho
me joguei no silêncio da noite, a cada passo
sendo caçado
pela necessidade de seguir, até aonde?
Nenhum rimeiro saberá definir!!
Perdi a cerimônia.
“Quem tem boca vai a Roma”.
Vou perguntando, de um jeito ou de outro eu
chego lá.
Eu sei aonde quero chegar.
Então vou perguntando, conversando, de um
jeito ou de outro eu chego lá,
em qualquer lugar.
Levando a tristeza guardada e a alegria
demonstrada.
Pô, esse negócio de versinho não cabe, quero
contar uma história, uma prosa, conversa de
mais de quinhentos botecos por aí (risos).
Mentira. Nada de sangue nem sexo, trata-se, na
verdade, de uma estorinha de amor banal para

muitos. Tipo: moço gosta da moça, e por
motivos alheios à vontade de um dos envolvidos,
apaga-se esse rumo em conjunto. Tudo fica
escuro, é o nada, tudo está apagado e, com o
tempo, esquecido com a morte.
Expectativa nenhuma! Que dia é?
Tanto faz.
A vida? Ela está por aí, em tudo.
Avatares!!
Urgente! Tem gente morrendo!
Memória, trinta anos, as pessoas que amo e os
dias e o sonhos continuarão.
Gaudério: “Tu pode te vangloriar
Tu caiu.
Ficou apagado 15 minutos na poça de sangue.
Todo mundo em volta achando que tu tava
morto.
Paro a festa.
E tu levanto do além.
Do mundo dos mortos mesmo

E a primeira coisa que tu falo
Grogue pra caraio
Foi "Cerveeeeeja, cade minha cerveja?!"
Aí o cara da SAMU falou:
‘Esse não morre mais’”.

Depois uma visita ao inferno por semanas.
Morfina, sofrimento, dor e desespero.
Não sei se compensa eu relatar detalhadamente o
quanto sofri, deixo para trás, Deus me salvou!
E minha mãe esteve do meu lado o tempo todo!
A minha grande mãe!

13.
Um tempo depois voltei pra minha terra. E fiquei
estabelecido nas minhas origens.

Renascendo a noite... um pouco solitário e
triste
Graças a Deus, a Fabrita reapareceu.
Fernando: “Vai ter que fazer mais uma cirurgia
Denis?”

É, negaun, vão passar a faca de novo.
Fernando: “Por quê?”
Colocar mais um parafuso, juntar as vértebras.
Fernando Spinato: “Então é uma cirurgia pra
bem! Para a gente depois se encontrar e beber
umas cervas juntos.”
Se eu não fui depois dos 15 minutos, muita
coisa tenho para aprender e ensinar.
Nos papos, por todo lugar.

Diálogos avulsos
Enfim, não entendi nada... “Me separei há pouquíssimo
tempo... E não quero namorar.”.
(Risos!) Faz bem, é nova e é bonita,
Pode ficar com vários. “Ah, sim, claro!”.
Quem sabe no futuro você acha a sua metade?

Tão apaixonado, tanto amor para dar e receber, a cerimônia
poderia ser em setembro, em Borá, ou em Serra da Saudade.
Brother, eu morri e voltei.
O que me reserva? No máximo, em trinta anos, um fim
definitivo?
Já valeu muito, obrigado, Deus, ganhei tempo, tempo é o
mais importante. Sempre foi.

Estava à beira de um abismo
com um beijo
leve e longo
mostrando o caminho.
Eu chamaria isso que estou escrevendo de palhaçada
desiludida e ácida.
Ou a tentativa de dividir. Dividir minha vida com todos que
a lerem.
Daniels Jack: sim, claro.
Falo comigo.
Fernando: “Tá rolando chuva de meteoros!”

O chove chuva, chove sem parar!
Bateu um meteoro na minha cabeça!
Incorporava a personalidade daquele ser elétrico, sagaz,
aceso... um sofrimento previsto... Cazuza foi um grande
compositor e cantor, mas ser cover dele, do Jim Morrison, é
para menos que poucos. Parece que voltei do Vietnã,
destruído física e mentalmente.
Contente e agradecido pela vida.
Esperança de muita parceria!
Fecho a boca e continuo.
Atenção.

Marília: (Heart)
Denis: Espetacular.

14. Dia a dia
Dia 17 de dezembro foi um bom dia.
Hoje não foi um dia dos melhores.
Mas começo a encarar todo dia como venerável.
Observadora: “O Denis sempre foi solitário.
Sozinho.
Em um mundo próprio.
Na infância ficava vendo de longe as crianças brincarem.”
Tão apaixonado, tanto amor para dar e receber.

Brother, eu morri e voltei,
O que me reserva? No máximo, em trinta anos um fim
definitivo?
Já valeu muito, obrigado Deus, ganhei tempo, tempo é o
mais importante. Sempre foi.
A Evita sofreu ao extremo, dores fortíssimas, um câncer de
útero que foi se alastrando, e ela era brilhante, carismática,
louca para viver, tinha apenas 33 anos, aí um otário como eu
ganha mais uma oportunidade de viver e fica tristonho pelos
cantos? Não dá, né?
Oi, o bom moço das serenatas...
Esses dias esta batendo uma bad forte, amo tanto meu pai
e minha mãe, faria tudo por eles. Errei muitas vezes no
passado. Estou bastante arrependido. Mas eles sabem que
eu os amo.

15. Contracultura
Malcon X, Kennedys, Martin Luther King, Ken Kesey,
Timothy Leary, Doors, Beatles, Stones, Woodstock,
Hendrix, Joplin..
Músicas
“Hell Hound on My Trail” - Robert Johnson
http://www.sunrisemusics.com/musicas/heelhound_on_my_tail.mp3
“Summertime” - Janis Joplin
http://www.sunrisemusics.com/musicas/jj_summertime.mp3

A grande contracultura.

Música
“Madison Avenue” - BTO
http://www.sunrisemusics.com/musicas/madison_avenue.mp3

Fernando Spinato, lembra quando o Dú vinha com aquela
brincadeirinha de perguntar em que ano e local gostaria de
estar? Eu respondia: San Francisco, 1967.

É recorrente, estou sempre falando dos anos 60, uma
década que mudou o mundo, “Peace and Love”. Assista ao

Forest Gump e me diz o que sobra do filme sem os anos
rebeldes?
Pronto! Acabei meu trabalho, soltei uma sonda Voyager,
em 15 minutos de preparo, o universo, o mundo, a vida e
as pessoas passam, e estamos na sala de jantar, as pessoas
na sala de jantar...
Fernando: “Só pra quem compreende!”
Sem exclusões, nós somos do povo, é pra todo mundo,
sim!!!
Música
“Foxey Lady” - The Jimi Hendrix Experience
https://www.youtube.com/watch?v=_PVjcIO4MT4

16. Rede Social
Ao terminar o livro, vou me afastar um pouco da rede
social, eu sou de outra época, essas foteenhas, esses
papinhos... comem meu tempo, meu bem mais precioso.

Mano: “Ah veio não tenho mta paciência pra ficar vendo
postagem”
Na boa. Eu também não, mas as que coloco acho que é um
trabalho gratuito... (risos)
Mano: “Por que trampando de graça?”
Pesquisas, leitura, documentários, viagens, etc, eu acho que
é gratificante compartilhar informações.
Mano: “To ligado.

vc ta certo mano.
é bom espalhar a informação memo”
Estou brincando, eu não sei tanto e nem posso ficar muito
no PC, uso no máximo uma hora ou duas por noite, tem
aparecido esse tempo para escrever, da rede social para o
"Vamos indo".

Música
“Panis Et Circenses” - Mutantes
https://www.youtube.com/watch?v=BYibDbcb4yI

Desde tenra idade eu andei por aí, conhecendo lugares,
cores, pessoas, e me interessando pela vida delas, pelo que
tinham a dizer..
Fiz dois anos de graduação em Geografia(UNESP) e três
anos de História(UFSC), além de outro curso universitário

que não vem ao caso nesse momento. Esses conhecimentos,
somados as minhas pesquisas particulares, ajudam, um
pouco, na visão in loco, que segundo minhas experiências, é
o principal.

Em torno de 8, 9 anos eu comecei a sair á francesa da
inviolabilidade do lar (teórica, porque já fomos mantidos
reféns por assaltantes), e da companhia segura dos amigos
(os já conhecidos pelos meus pais)
Escapava, sem ser notado, e saia andando por ruas, praças,
bairros, andando, andando, observando, puxando papo..
Meus pés chegavam até uma guerra civil, onde era
necessário estar atento aos criminosos e a polícia..
O resultado das andanças, foi a construção de um mundo
maior do que o da televisão e o da classe onde eu estava
inserido.

E aí estou, jogando papo...depois de muito silêncio...
tempestade, bonança, dia, noite, alegria, tristeza, fases.. o
livro terá seu fim, entretanto este momento não é meu, nem
está época é sua, são nossos.

Foragidos dos tradicionais sistemas de manipulação mental..

Diferenciação!
No meio de padrões, a diferenciação é criadora, e o cérebro
se modifica.
O mundo criado é de fato diferenciação. A diferenciação é a
essência do mundo criado e, por essa razão, o que é criado
gera também mais diferenciação, dia após dia..

Primeiras explorações

Eu vivi muito sozinho, ou de lado, afastado, muito tímido
quando criança. Andava, conversava, mas era bem mais
observador do que prosador. Em vários momentos eu
conversei muito, apesar da timidez, ou melhor, isso já
passou, agora, preciso ver o pessoal bem, as pessoas que
eu amo bem, e preciso encontrar algumas figuras. Elas me
levantam.

No rio mergulhando de roupa, no clube, no salão, na praça
da paz, do nada e para tudo. "I Can't Stop Loving You"

17. Romancinho
Posso ajudar de alguma forma? Gata, só quero você feliz!
Gata: “Sou bem chatinha, carente, repetitiva, aguenta um
pouco?”
Eu tenho que fazer um carinho
Deita a cabeça no meu colo,
meus dedos são suaves e eu sou cheiroso.
“Suaves e eu sou cheiroso” É muito para cabeça! Pobre
coitado!
Aí despirocou:
Pensa em uma palavra apenas. Algo forte, Deus, Força
Maior, Junção de tudo, Início!
Então, eu me sinto na obrigação de encher o seu saco.
Porque ninguém ganha na loteria duas vezes, e não
conheci muitas pessoas como você.
Eu tenho tudo de que você precisa e mais um pouco.
Você que se cuide e para de sair pela tangente!!!
Na alma e no corpo!
Abra a cabeça ou coloque pelo ouvidinho no cérebro
eu e você somos iguais na alma e no corpo.
Já tenho uma música para encerrar a noite.

Tô cansado e sentindo dores.
Obrigado pela companhia, fiquei muito feliz.
Aí já é exagero, retira na edição final ou muda alguma
coisa, com o tempo, visto lá da frente isso é ridículo.
Nada melhor do que não fazer nada só para deitar e rolar
com você.
Dia 7 foi inesquecível! Obrigado, obrigado, obrigado...
(Deve ter sido mesmo, para fazer esse “papelzinho”!!)

18. My Sweet Lord
Impossível achar alguma forma de manifestação que
exprima fidedignamente esse sentir. Usarei algumas
palavras.
De passo em passo, às vezes pelos caminhos mais escuros,
para chegar até aquele momento. E chega!
Os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para
nós. Em algumas ocasiões acordamos prontos para uma data
especial, e ela passa e não deixa nada. Outros dias
levantamos sem expectativa alguma e, ao nos deitarmos,
fica para trás algo marcante em nosso caminho.
Certa noite, encontrei Deus, e Ele se mostrou meu amigo.
Me achou em meio a vários "eus". E eu O achei em tudo!

19. Andarilho
Com o andarilho, segue uma simpatia desenfreada, sinos,
brilho, lua cheia, uma dúzia de palavras omitidas e uma

estação em novas cores. A noite está terna e dócil. Nenhum
vidente indicou por onde a estrada passaria.
Não seria previsível? Depois da tempestade, a bonança;
depois, tempestade novamente, e bonança. Andarilho,
andou, andou, andou em círculos.
Sexta, sob o luar, deitado embaixo da grande árvore,
descansa levado pelo sol.
Estrelas, o Universo. Andando em círculos.
A expansão do universo está, contra todas as probabilidades
e contra nossa compreensão da física fundamental,
tornando-se mais rápida.
Permito-me imaginar que o Universo tenha atravessado
vários momentos de expansão e retração!
Existiu uma fase anterior do Universo, caracterizada pelo
colapso até perto do momento de condensação máxima —
quando teria tido um volume extremamente pequeno?
Depois, começou uma fase de expansão, que é a que
vivemos.

20.
No que você está pensando?
Em uma ausência. Há um lugar vazio, o ator principal não
apareceu, sem peça.
Vou para o bar.
Não!
Aquele personagem de farsa, que faz rir com esgares e
momices, foi aposentado. O trapo acabado da segunda ficou
no passado.
Álcool. Não liberte o balão! Ele voará sem direção.
Nova arte, nova peça, por que não?

O abismo se mostrou inocente
Eu já fiquei igual a esse comédia, dei muita risada, o filme é
ótimo, ganhou Oscar de melhor filme (mas isso também não
significa nada), direção de Billy Wilder! É triste, muito triste
na realidade, eu sou alcoólatra, ia bebendo até precisar de
aditivo. Consigo tomar 4 garrafas sozinho de 600ml e parar!
Aleluia! Mas se passou da quarta... ixi... Aí começava na
sexta, terminava no domingo sem intervalo, como no filme
“The Lost Weekend”...
Filme
The Lost Weekend (Vencedor oscar - melhor filme, melhor ator para
Ray Milland, melhor roteiro, melhor diretor para Billy Wilder.)
Disponível em:
http://www.memocine.com.br/pagFil_Det.php?Ordem=F573

Existem aqueles que não sabem e dizem que sabem.
Esses são tolos.
Fuja deles.
Existem aqueles que não sabem e sabem que não sabem.
Estes são humildes.
Respeite-os.
Existem aqueles que sabem e dizem que não sabem.
Estes são cegos.
Guie-os.
Existem aqueles que sabem e sabem que sabem.
Esses são Mestres.
Siga-os.
E existem também aqueles que sabem que,
mesmo sabendo tudo, não sabem nada!
São os sábios.
Eu me classificaria, com muita honestidade,
entre os que sabem que não sabem!

Música
“Yoga Background” – OM Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=92R65oiR110

Sabe como é, olha para a garrafa, tá acabando, tem mais 5
minutos, saideira rapidão!
Vinte minutos depois, na segunda saideira, pensou: "Sempre
atrasam para sair, e qualquer coisa pego o próximo ônibus".
Dez e vinte da noite, guichê da companhia de ônibus:
"Nesses casos não podemos trocar, até meia hora de atraso
teria uma oportunidade, mas o bilhete do senhor está
marcado 17h45!". Em uma crescente discussão, fui retirado
do terminal pelos seguranças.
Tenho 60 reais no bolso, a passagem custa quase o dobro.
Não conheço alguém a quem eu possar pedir a quantia.
Melhor voltar para o bar e bolar alguma coisa. Energia!
Com energia vou até a estrada e arrumo uma carona! Gasto
o resto do dinheiro.
Os primeiros quilômetros foram uma beleza, parava um
pouco, tomava uma água e pedia uma carona, passaram três
carros. Não vou me estender explicando como fui parar no
fim do mundo, mas estava bem isolado.
Caminhei, caminhei, caminhei. Fiz o que era minha vida:
"caminhar".
Depois, com o passar dos km e do tempo, surgem os
previstos cansaço, calor e fome.
O cansaço persiste, por um motivo ou por outro sempre
aparece, ele faz parte da jornada.
Vou concluir rapidamente este relato, que será preservado
em conjunto com outros.
Milagrosamente, apareceu um ser que me deu carona,
comida, conversas agradáveis, e, em alguns olhares furtivos,

o amor brilhou como poucas vezes. Entretanto, eu só podia
ficar um pequeno período de tempo. Deveria pegar a
estrada, seguir o caminho. Abri os braços para que fosse
comigo, mas, aconselhado por todos, parentes e amigos,
decidiu continuar na mesma toada.
Disseram que eu sou egocêntrico, inseguro, que não sei o
que quero da vida, e que minha viagem é muito perigosa.
Egocêntrico? Não sei se sou ou não, algumas pessoas, como
a minha mãe, eu amo tanto quanto a mim mesmo. Eu
valorizo algumas das minhas opções, ideias e atos que
pratico. Isso é orgulho? Egocentrismo? Dessa ficarei
devendo a resposta, mas aproxima-se mais da existência de
um egocentrismo. É lógico que eu ainda estou no grupo "se
não cuidarmos de nós, quem vai cuidar?". É ridículo, mas
tem verdade nisso.
Inseguro, claro que eu sou, quem não é?
Existem aqueles que não sabem e sabem que não sabem
Somos nós.
O que quero da vida? Viver! É difícil enxergar isso?
A minha viagem pode, e acho que deve, ser interrompida.
Ficarei alguns anos no mesmo lugar, criando laços,
dividindo minha vida com as pessoas que amo e com
alguém de quem não sei o nome.
21. Sufoco
Bem shivaísta?
Foi o máximo do shivaísmo, a sociedade em choque, sem
entender nosso descompromisso com tudo, trabalho, família
(e eu ainda mantive um leve contato), universidade (invasão
da polícia federal e as posteriores ocupações em prédios
federais, foi do centro de convivência ocupado que eu pulei
eu ia muito lá, continuo apoiando a causa), governo, Copa
do Mundo, eleições com resultado desfavorável a quem é do
bem, mas tinha outra opção? Marina, como o Amilton

queria?
Chegou ao máximo e acabou.
De volta à era Zen, mencionada em "As Poesias Perdidas".
Maicon, tem um filme clássico sobre um trompetista,
podíamos homenagear o anfitrião. Eu vou levar meu note e
cabo HDMI.
A propósito, Lenir, tem internet?
22. O “não-ser” é
Voando para outros lados, escuto:
Guilherme Faccioni:
“Aquilo cuja presença vibrante e oculta
é o aspecto único de que se tem conhecimento”
“Aquilo que ninguém jamais encontra.”

O que você definiria como aquilo que jamais se encontra?
Guilherme: Risos Múltiplos

“Essa energia misteriosa que assola o artista, que o faz
devoto de seu próprio dom.”

Eu diria que assola todo mundo.
Esses insights expressam visões.

Guilherme: “É justamente aquilo que não sei definir
que de alguma maneira nos mantém vivos, uma energia
vital”

Uma força: vida.
Vitalidade.

Guilherme: “Vitalidade na sua mais primordial forma se
manifestando.”

Ação.

Guilherme: “Aquilo de que a inércia se ausentou.”

Vida.
Vitalidade.
Chegamos e morremos sozinhos.
Chegamos juntos à ideia.
O existencialismo não está em questão.
Quando se abre demais e absorve tudo ao redor.

Guilherme: “Boto fé”
Guilherme: “O não-ser é”

22. Noite 16
Noite 16, romântica.
Na Itália.
E Deus tem sido um amigo.
Enquanto amigos querem ser deuses.
Lagoa! Eita! Criaram um centro de diversão e "saúde", que
se tornou palco de poetas sonhadores e noites selvagens.
Futebol de salão, meu rei? Cinquenta kms pedalando em
círculos (lembra-se, Eduardo, de que dividíamos o vácuo
para descansar?), cooper, churrasco das 10 a uma AM,
muito vanguardista (sic), voltas, e voltas, e voltas. Briga de
casais e marijuana naquele minúsculo refúgio da natureza.
Nas noites de verão, é possível se isolar em alguns pontos.
Às vezes ouvindo Sarah Vaugh, às vezes não ouvindo nada!
Olhar em direção ao céu, e sorrisos brotando. Longe de tudo
que está acontecendo.
Abraços, beijos e desperdício de energia sexual? Animais no
cio correndo atrás de foda, e casais ingênuos querendo achar
a vida maravilhosa. O espaço estava ali, feito para nos
distrair! E esquecer a dura vida lá fora.

Fernando Spinato, um dia você conhecerá o Glutão, palco
dos maiores porres e loucuras. Hoje quase tomei uma
cerveja lá... rs
"Memórias pós-ressurreição", até o fim de março, essas
crônicas, inclusive isso que escrevo agora, deverá estar
reunido no intitulado: Vamos indo.
É uma comédia. Eu dou risada e choro. Não tenho mais
aquela força, durmo mais do que vivo. Eu sinto um frio que
vem do meu coração.
Não se trata de aspiração literária, é apenas a criação de um
ser do seu tempo. A obra é um ser. Ela existe.

Quando for engolida pelo sol, continuará sendo um ser, mas
agora será chamada de sol, a obra queimada fará parte dele,
será a estrela.
Não haverá alguém que leia, e esses pensamentos já não
existirão.
São visões de hoje, com visões sobre avatares e papinhos
sobre tristezas e alegrias da estrada. Conversas, opiniões,
causos. Gostaria que enxergassem as pessoas clamando o
Amor! E a Paz! Peace and Love!
"De um tempo para que seu imenso vazio seja tomado pela
vontade de criar e viver."

23. Amigos
Havia uma foto minha com a família, eu estava bem forte.
Nessa época era fácil. Qual é o papo importante do
momento? O fuzilamento?
Sou contra e já tem muita gente falando sobre isso.
Sábado quente, como todo verão, o calor é assunto, mesmo

todo mundo sabendo que todo ano tem. Fui para uma quinta
de meus familiares, próxima de uma das rodovias estaduais,
alguns anos atrás era bem isolado, mas o cimento está
chegando com força. Na quinta nos esperavam duas amigas
rottweilers, enormes, mas dóceis, carinhosas demais.
Na propriedade, havia um pomar com acerola, banana, coco,
manga, jabuticaba, açaí, erva cidreira, arruda, alecrim e
várias outras plantas. Misteriosas estátuas de duendes
estavam espalhadas pelo jardim. Dentro da casa, quadros
maravilhosos, móveis de madeira com um requintado estilo
de linhas suaves, se é que consigo expressar a calma do
ambiente.
Tinha uma foto minha com a família, eu estava bem forte.
Nessa época era fácil se meter em aventuras dos mais
variados tipos.
Passamos uma tarde agradável com um almoço muito
gostoso em torno das 15h e depois assistimos a um clássico.
O fim de tarde foi simples, olhamos uma a uma as árvores, e
brincamos um pouco com as moças.
À noite, sonhei com alguma coisa de que não lembro. Mas
dormi bastante e tranquilo. E veio o domingo e George
Harrison:"Here comes de Sun". Ele não queria mais tomar
LSD, pretendia atingir altos níveis de percepção através de
técnicas orientais, que incluíam meditação e mantras, por
exemplo. É fácil identificar que nos últimos discos dos
Beatles, o Sol é sempre citado. Parecem preces de
Akenaton. Era a "Era do Amor". Peace and Love.
 Partida
Vou escrever sobre algo que foi importante para mim.
Passamos quatro anos juntos na corte, no escritório, nos
parques, cidades, hotéis; fizemos festas em muitos lugares,
vivemos intensamente. E sobrevivíamos relativamente bem.

Até que, no final de 2007, a situação estava punk na casa
dela, brigas, cobranças, algo estava para estourar. E
estourou! "Rolo agressão, estou no hospital!".
O irmão agrediu covardemente, a situação estava
insustentável. Eu teria umas pequenas férias de fim de ano.
Como o dinheiro estava curto, propus: "Vamos ficar uns 15
dias no apartamento do meu pai, em Florianópolis". Relaxar
e planejar o futuro.
Eu já conhecia Fpólis há 10 anos, passei vários verões,
carnavais, toda vez que eu ia embora dizia: "Puta, não volto
mais pra essa porra, gastei uma puta grana,e aguentei falta
de profissionalismo, provincianismo, além do inacreditável
bairrismo. Luxúria, talvez até demais, uma vez bateu uma
encanação, não lembrava... pânico!". Graças a Deus, já fiz
vários exames, ano passado mesmo, e não tenho nada!
Bem, ficamos no apartamento na frente para o mar, tentando
relaxar no meio daquela multidão classe média ostentando
"riqueza" em hotéis na frente do esgoto. Canasvieiras e
Ingleses, atualmente, são assim. Ficamos nos Ingleses, que,
entre o péssimo e o horrível, era o menos pior.
No canto da minha mãe, ainda é possível um isolamento
(fora de temporada). A propósito, os Ingleses, até 2000, não
eram desse jeito e nem familiares, sempre rolavam festas no
"centrinho" até o dia nascer, com luau e o que preenche uma
longa noite. Depois transformaram em bairro de
aposentados, familiar, não tem noite e nem dia... rs...
Tem “dia” sim, são as pessoas que fazem o lugar! Vamos
amenizar! Existe um oásis nas Gaivotas.
Vai para o livro apenas este pequeno relato dessa saga
enorme. Correndo um pouco com os fatos.
Ela arrumou um emprego de caixa no Angeloni, e decidiu-se
mudar para Fpolis!! Pediu que eu ficasse também. Diz que
nos primeiros dias chorou, sentia muito minha falta.
Trabalhei mais 15 dias e pedi demissão, peguei toda grana
que eu tinha e fui viver com ela.

Quando a vi pela primeira vez ao chegar, mesmo com
aquele uniforme do Angeloni, estava linda, e sua fisionomia
era de muita felicidade.
Ficamos numa pousada para estudantes no Pantanal, esqueci
o nome, mas eu achei muito caro e mudamos para uma kit
perto do Frango e Fritas.
Eu arrumei um trampo de serviços gerais no RU da UFSC, e
estava satisfeitíssimo em ganhar R$ 500, mas acharam que
meu currículo era muito bom e que arrumaria outro emprego
e os largaria na mão. Não rolou! Mas eu continuei atrás e,
no ramo público, depois de disputar com muitos, ingressei
em duas empresas (estou em uma delas até hoje).
Sossegados! No princípio, estávamos felizes e cheios de
expectativas. Todavia ela foi se estressando no trampo, saiu,
passou por outros, e não se adaptava ao que víamos em
todos os lugares, comércio, universidade, baladas, etc.
Faltava uma certa inteligência, inovação e uma melhor
qualidade somada ao respeito. Conservadorismo forte!
Bares que são obrigados a fechar às 3 horas... Proibição de
raves... Virou cidade de funcionário público e aposentado? E
pessoas congeladas? Frias demais.
Em relação aos manezinhos, eu sempre tive o maior
respeito, eles sofrem tanto quanto eu com a invasão. Gosto
deles!
Papo vai, papo vem. Ela partiu. Em 2011, me avisou que
estava retornando para São Paulo. E eu fiquei com os
orgulhosos, que acreditam que são "predestinados" por
estarem no "melhor lugar do mundo".
Impossível negar a beleza natural, mas existem caminhos
que levam para outras paragens brilhantes.
Fiquei meio sem chão, o motivo para eu estar ali era ela. O
tempo me fez assimilar e continuei ali, tocando minha vida.
Conheci outra pessoa com quem fiquei 2 anos junto.
Agora, aqui no concreto, penso, outros rumos...outros
rumos...

25. Salvador
“Produzi” um filme de verão, água, ondas, 23 minutos do
que foi reunido de uma memorável semana. Não estive com
os viajantes, mas viajei no interior das imagens.
Denis: “Sons de uma capital muito antiga. Histórias de
vários séculos e mudanças impregnando o ambiente.”
Amigo: “Na minha singela opinião, deverias ter colocado as
fotos primeiro, depois os vídeos ou vice versa, mas não ter
intercalado.”
Denis, as fotos dizem respeito a um tempo.
Caso o vídeo faça parte daqueles instantes, elas só
acrescentam ao momento. Na minha humilde opinião! Acho
que qualquer um pode saber mais do que eu, ou ter uma
visão diferente, opiniões desiguais.
Amigo: “Acredito que seja inviável intercalar inércia com
movimento.”
Amigo: “A música gera a falsa sensação de contrapor
quando, evidentemente, em nada diminui o erro de
intercalar vídeos e imagens.”
Denis, mas devemos analisar o papel da música como
ferramenta para diminuir um erro?
Será que procuramos os erros e não entendemos a diferença.

Denis, a cada 25 filmes, 26 são nesse esquema, fotos, depois
vídeos, e vice-versa.
Denis, liberdade, inovação.
Amigo: “Nossa visão não é capaz de perceber que são
imagens em frames de milésimos de segundo.”
Amigo: “Nossa visão interpreta como movimento.”
Amigo: “Já as imagens interpreta como inércia.”
Ótimo, Inércia prisão no passado! Momento, movimento!!
Amigo: “Acho que temos potencial, mas não sabemos como
aplicá-lo.”
Denis, precisamos de equipamento, e alguns conhecimentos
teóricos básicos.
A visão está aqui.
Ou esteja vivo e escreva, caso queira. Estar vivo!! E
escrever.
Amigo: “Para escrever precisa ler também, saber ler. Assim
como para compor precisa ouvir música. Não basta saber
ler.”
Denis, não é necessário ler e copiar estilos, a originalidade
imortaliza.
Amigo: “É necessário ler para não copiar estilos. Para saber
identificar estilos e para aperfeiçoar a própria arte de

escrever.”
Denis, para que se preocupar com o que está fora, estilo,
sendo que o importante é o que está dentro, a ideia?
Amigo: “As pessoas copiam o que não leram, achando que é
original escrever de uma determinada maneira, sendo que
alguém já fez isso.”
Denis, se duas pessoas, sem se conhecerem, pensam
parecido e escrevem parecido, aleluia!!
Amigo: “A ideia por si não basta, de que adianta o
analfabeto ter o dom da poesia”
Denis: A ideia é 80%, os outros 20% são acabamentos, de
que o analfabeto precisa.
Denis: Corrigindo, precisa para os “eruditos”. Eu fico muito
bem com os oitenta por cento de magia genuína.
Depois caiu para o velho assunto de contar experiências
com drogas, eu, obviamente, tirei o corpo fora.
Já fiquei muito, muito louco, mas não tenho nada de
importante para dizer sobre esses estados.
Meditação.
É um caminho fortíssimo.
Respiração, meditação.
Calma.
Zen.

Música
“I Want To Go Back to Bahia” - Paulo Diniz
https://www.youtube.com/watch?v=Vx4O_vI-p_M

26. Vivo
Olá, mais uma lindíssima noite desse verão maravilhoso, os
problemas continuam existindo, mas o tufão do ano passado
vai ficando para trás.
Um ano para ser esquecido, 2014, 7 x 1! A culpa principal
foi do técnico, eu profetizei o que ia acontecer, risos. Em
2002, foi graças à inspiração de Ronaldinho Gaúcho, do
Fenômeno e de Rivaldo. O Felipe Scolari é tipo sargentão
associado a empresários de jogadores (Hulk na seleção?),
retranqueiro, seus times apelam para a violência, e só
comete gafes quando abre a boca. Depois desse vexame na
Copa, que talvez não fosse nem para ter ocorrido, veio a
reeleição da máfia que se instalou no poder graças às bolsasfamília.
Não bastassem essas e outras, em termos da minha vida
pessoal, foi o maior desastre, um ano terrível, triste, mas
Deus, ou chamem do que quiserem, me salvou da morte
certa. Eu fui ao limite com meu corpo e mente. Insatisfeito
com a vida, eu me destruía sem piedade.
"Bate na madeira, não olha para trás, o inferno foi para
ensinar."
Passou aquela época. Sei que ainda sofrerei como todos, e
terei alegrias como todos, é a vida, não existe muito
segredo. Sempre foi assim, e sempre será, do Universo até a
menor parte dele, altos e baixos, idas e voltas. Assim será.
Sem autopiedade, tristeza, arrependimento ou qualquer
outra "egocentraria".

Limpando a umidade no vidro da janela, eu me enxergo lá
dentro e penso:
"Voltou mais forte da guerra, e sem vergonha nem
constrangimento de gritar, falar, sussurrar, balbuciar, tudo
está ligado a uma palavra..."
Música
“To Love Somebody” - Janis Joplin
https://www.youtube.com/watch?v=yX-OkV_2z8A

27.
Amigos, nos ajudemos!!
Alguém dê uma ideia! Constatem evidências de que as
linhas a seguir tenham falsidades!!
É muito duro, tudo parece extremamente incompreensível!
Do que vale?
"Segundo os ensinamentos de Budha, a ideia do Eu é uma
crença falsa e imaginária, que não corresponde a nada na
realidade, e ela é a causa de pensamentos perigosos de
"meu" e "minha", dos desejos egoístas e insaciáveis, de
apego, da raiva, da maldade, dos conceitos de orgulho, do
egoísmo e outras sujeiras, impurezas e problemas."
"Há duas ideias psicologicamente enraizadas no indivíduo:
proteção de si e conservação de si próprio. Para proteção de
si próprio, o homem criou Deus – do qual depende para sua
própria salvaguarda e segurança da mesma maneira que uma
criança depende de seus pais. Para conservação de si
próprio, o homem concebeu a ideia de uma alma imortal, ou
Atman, que viveria eternamente. Em sua ignorância, sua
crença e seu desejo, o homem necessita dessas duas ideias
para sua segurança e consolo; é por isso que ele aí se agarra
com fanatismo e obstinação."

"Segundo o Budismo, as ideias de Deus e Alma são falsas e
vazias. Ainda que profundamente desenvolvidas como
teorias, elas são, no mínimo, projeções mentais sutis
vestidas com uma fraseologia filosófica e metafísica
complicada."
"A fim de evitar uma confusão, é preciso mencionar aqui
que, quando na vida corrente, empregamos expressões tais
como eu, vós, ser, indivíduo, não é dizer uma mentira pelo
fato de que não há um tal "si" ou "ser", mas é dizer uma
verdade conforme uma convenção do mundo. Mas a
verdade filosófica é que, na realidade, não há nem "eu" nem
"ser". Como o Mahayana Sutralankara diz: "Fazemos
menção de uma pessoa como existindo somente enquanto
designação [quer dizer que convencionalmente ele tem um
ser], mas não enquanto que realidade."
"Assim eu serei aniquilado, serei destruído, eu não serei
mais. Atormentado, lamentando, chorando e, batendo em
seu peito, se torna perdido. É assim que há ocaso onde
alguém se atormenta de não encontrar qualquer coisa de
permanente nele". Adiante, Budha diz: "Monges, esta ideia
– eu não serei mais, eu não terei mais – é espantosa para o
homem comum não iniciado."
(Pausa. Reflexão.)
Acho que minhas palavras estão acabando, cheguei a um
ponto em que meus estudos levaram a um realidade sofrível,
e tudo parece perder a importância.
Todas as atitudes do "Eu" são condicionadas pela sua
existência, que, na verdade, não existe?

Música
“Clube da Esquina nº 2” - Milton Nascimento
https://www.youtube.com/watch?v=ntACV-Uo9RQ

Bonifácio: “Hum. Pelo que eu saiba o ‘eu’ é uma das forças
que competem com o inconsciente ao mesmo tempo que é
basicamente formado por ele, no caso, uma ilusão que
permite aparecer apenas o que é importante para a
sobrevivência e proteção do aparato.”
Bonifácio: “Frente à realidade simbólica da existência
humana, dificilmente uma pessoa conseguiria perceber o
real além da percepção por ser a realidade criada pelo e
para o simbólico.”
Por que se chamava moço. Também se chamava estrada.
Viagem de ventania Nem lembra se olhou prá trás...

28. Amenidades
Encontrei uma velha amiga da época de Liceu no parque,
ela está morando no Rio, trabalha em uma grande empresa e
está querendo mudar de city. É o meu caso, não me encaixo
mais na condição de estar na frente, já revolucionei demais
na província, o povinho não vai esquecer. (Risos). Estou
brincando de prepotente! Deixei apenas algumas boas
lembranças e uns 20 mil nos morros.
Mas, voltando à Carla, sabe como é, deu uma trela para a
conversa, ela pode se estender bastante e cair em terrenos
perigosos. Todo cuidado para não magoá-la! Eu gosto muito
desse minha menina.
Carla: "Amenidades?! Eu estou bem confusa, tenho dois
amigos, um em cada canto do país, e amo a presença deles.
Na realidade, acho que estou amando os dois."
Carla: "No Rio, tem o Thiago, 20 anos, faz UFRJ, moreno,
muito bonito, tímido, inteligente e leal demais. Mas tem uns
estouros, não é por mal, é o jeito dele mesmo."
Carla: "Aqui tem o Henrique, na minha faixa etária, 25,
inteligentíssimo, um pouco mimado e briga fácil. Esse gato
loiro e eu nos entendemos às vezes como se fôssemos
metade um do outro."
"O que eu faço? Fico com o moreno ou o loiro?", ela
pergunta.
Deu vontade de falar que essa história é muito estranha e
perguntar o que eu tenho a ver com isso. (Risos). Ela está
assistindo muito à "Malhação"!
Mas não vou deixá-la chateada.
Denis: "Não entendi ao certo, você não disse que eram
‘amigos’? Por que tem que escolher um ou outro, não pode
manter a amizade com os dois?"
Carla: "Desculpe te encher o saco com algo particular meu,
mas você talvez possa me dar uma ideia, sei lá, queria

dividir isso com alguém. Minha amizade com eles está
aumentando dia a dia, é algo estranho. Fico com medo de
tomar um forão, mas não aguento mais de vontade de beijálos!"
Denis: "Sempre vai ter um sim ou um não, e nem por isso o
mundo vai parar. Seja forte, tente, escolha um e diga o que
está sentindo. Mas, caso receba um não, por favor, não seja
covarde e corra tentando com o outro."
Carla: "Aí que está! Estou dividida! E eles moram em
lugares diferentes, está relacionado com a minha decisão
profissional também."
Denis: "Relaxa. Que tal se sairmos amanhã, podemos
conversar mais sobre isso."
No final, fiquei um pouco envolvido com o "problema" e
decidi tentar ajudar.
Mas não vou sugerir nada. Vou apenas tentar colocar na
cabeça da moça que existem coisas muito mais importantes,
e esse apego dela está bastante relacionado com os
problemas que tenho estudado, relacionados ao ego.

Musica
“Sun King” - Beatles
https://www.youtube.com/watch?v=EMPwd3iB5Sg

29. Casos de verão

Entramos no carro, depois de alguns minutos vi que ela
estava indo para o Cambuí, perguntei: "Aonde que ir?"
Carla: "Estou indo pro City, que tal?"
Denis: "Por mim, tudo bem, mas nesse bar não vai dar para
trocar aquela ideia, vamos encontrar "n" conhecidos, a mesa
vai crescendo com os mais íntimos, vai querer se abrir com
todo mundo?"
Carla:"Claro, claro, fui no automático, tem toda a razão."
Paramos no Giovannetti, ela pediu uma Bohemia e eu, uma
água tônica com limão e gelo.
Na segunda ela já estava empolgada no assunto: "O Thiago
tem horas que é enigmático, sente uma tristeza velada. Ele é
um doce, mora sozinho no Rio, faz faculdade como eu tinha
dito e é muito bonito, possui um belo corpo físico e astral,
tem também aquelas explosões e é inquieto, e cheio de
indagações. Mas eu o amo, e não vou negar, existe todo
aquilo de desejo físico e tals."

Ela nem deixou eu abrir a boca, e continuou desenfreada:
"Já o Henrique é um idealista sarcástico. Leu demais,
perdeu a ingenuidade que todos nós temos. Teve problemas
com drogas, mas agora está limpo e está determinado, não
me preocupo com uma recaída. Ele é magro, bonito,
também tenho desejos por ele.".
"Tenho desejos por dois homens, será que sou uma
piranha?", diz ela, rindo (ainda bem).
Falou, falou, até que deu uma pausa, e, parecendo precisar
muito mesmo da minha opinião, perguntou,
"Denis o que eu faço?"
Denis: "Bom, em relação a esses seus desejos carnais, não
sei como pode evitar, não sei o que dizer. Eu sinto também."
Parecendo um remake daquela geniosidade que me
consumia inteiro, largando na segunda um trapo, triste e
com dívidas, eu cantei, meio que rindo: "Alguém? Alguém?
Nos ajude... Não queremos objetos para usar e jogar fora
depois de ter prazer, somos tão modernos que sabemos mais
e mais... Você é tão esperto! Você está tão certo! Mas você
nunca dançou com ódio de verdade... Nós somos tão
modernos! Só não somos sinceros, nos escondemos mais e
mais.".
Ela passou a cantar junto e a alegria nos dominou por vários
outros assuntos e músicas, até que ficou meio séria e
perguntou de novo: "O que eu faço?".
Eu me segurei um pouco, e respondi: "Vou falar de novo
Carlinha, não conheço esses caras e gosto muito de você,
não quero dar uma opinião que possa lhe prejudicar, mesmo
porque não tenho uma opinião formada sobre isso".
Carla: "A Dê! Gosto tanto de você também!! Prometo que
não vou mais amolar com isso. Está sendo tão legal, depois
de tanto tempo, a gente junto de novo".
Denis: "Vai me pôr na lista com os dois?"
(Risos.)
O assunto mudou, curtimos uma bela noite de verão (do

maior) e partimos. Ao me deixar em casa, disse novamente
que não ia mais comentar sobre o assunto, e eu disse que
estava tudo bem, que podia conversar o que quisesse
comigo.
Jantamos sob o luar e tivemos horas saborosas (alguém
riu?!) (Risos)
Eu não sei, mas acho que vamos conviver muito ainda nesse
resto de verão, temos mais dois meses..

Fernando Spinato, o senhor está gostando da novelinha da
vida real que está dominando o livro?
Fernando: “To acompanhando”
Tem momentos que é pura comédia: “Será que que sou
piranha?” (Carla)
Fernando: “Acho que ela é católica lá no fundo, se senti
culpada pelos desejos carnais..Foi para cama com ela?”
Não, é uma boa amiga, apenas isso.
Musicas
“Bad Girls” - Jamiroquai
https://www.youtube.com/watch?v=V5flq8yRp0A
“Can´t Help Falling in Love” - UB40
https://www.youtube.com/watch?v=Ajp0Uaw4rqo

30. Problemas

Problemas, problemas, ainda quero conhecer alguém que
realmente não os tenha, são intrínsecos à natureza humana.
A minha solução é passar por cima e seguir o caminho com
prudência e frieza. Decidi ficar sóbrio!
Todavia existem uns dias em que os problemas crescem e
ficam maiores que a minha "sobriedade". Choro. Não tenho
vergonha. Eu vou para um canto e choro. Só não choro na
frente de alguém para não criar estardalhaço, para que não
venham psico isso ou aquilo, guru, psiquiatra, psicólogo e
me expliquem por que eu me preocupo tanto, por exemplo,
com meus familiares?
"É instinto de sobrevivência... blá blá blá". Acreditem no
que quiserem, eu vou continuar usando a palavra "amor".
Como eu escrevi, logo ali, "vergonha" eu não tenho. Acho
que sou nada, então a opinião que tiverem sobre mim, não
quero ser indelicado, pouco importa.
Às 13h30min, eu estava almoçando, tocou o celular. Era a
Carla. Pedi que ligasse em uma hora.
Atendi: "E aí, tudo bem?"
Carla: "Sim. amorzão, nossa. ontem foi ótimo. Estou
ligando para convidar você para irmos no pesqueiro do meu
pai amanhã, podemos dormir lá, assistir um filme, tomar
vinho branco gelado, vai um casal de amigos meus"
Ela podia perguntar se estou bem também, mas f..., não vou
ser sentimental a toa, o complicado é que não estou com
cabeça para esse passeio.
"Então, Carlinha, agradeço muito o seu convite, mas vou
ficar por aqui. Estou meio introspectivo, acho melhor eu
ficar um pouco sozinho."
"Semana que vem, se você quiser, dá um toque, eu acho que
vou estar diferente."
Carla: "Pô que pena! Eu já contava com você, não vai ter
graça, e meus amigos queriam tanto te conhecer! Vamos

semana que vem então!"
Ela não percebeu que eu perdi a graça, cansei de contar
piada, não vai mais encontrar aquele Denis.
Carla: "Dê, eu prometi, mas só vou falar uma coisinha,
posso?"
Denis: "Claro, por que não?"
Carla: "Eu entro no Facebook e encontro os dois online, aí
começo a conversar, e me aproximar. Estou ficando
apavorada. Não sai uma decisão."
Será que ela nunca vai compreender que a vida é muito mais
do que esses casinhos? Eu estou com a mente em outro
lugar, não consigo pensar nas coisas que ela fala, e de forma
séria. Fico encabulado de deixar ela falando sozinha, aí
tenho que pensar em alguma resposta.
Denis: "Deixa com o tempo, ele resolve isso."
Conversamos mais uns 15 minutos e desligamos.
Tenho uma ligeira impressão de que ainda vou ouvir essa
estorinha.

Música
“Time Is On My Side” - Stones
https://www.youtube.com/watch?v=TFldj7otGsk

31. Compaixão no Exílio

Enquanto perco tempo com o inevitável, a hipocrisia está
espalhada, desisti do assunto política, entretanto essa
consideração não posso deixar de fazer.
O Brasil tem relações muito amistosas com uma ditadura
cruel, instalada a mais de 60 anos no poder, que não permite
liberdade de expressão, democracia, prende, tortura e fuzila
arbitrariamente.
Por favor, assistam ao vídeo a seguir e veremos quem vai ter
coragem de comprar produto chinês.

Documentário
“Compaixão no Exílio – A História di 14º Dalai Lama”
https://www.youtube.com/watch?v=3lWFL4Sy-p4

32. Reis

"O Denis é muito fino (sic) e educado, não combina com
ele.."
Primeiro, esse ser é ilusório e o cidadão que o carrega no
corpo, sabe disso.
Segundo, qualquer um pode falar o que quiser sobre ele, não
sei nem por que estou escrevendo, vai ver que é uma
justificativa, entretanto, ele é honesto.
Acho que já falei tudo o que tinha para falar sobre mim.
No momento, eu apenas conto. Não sei o grau de
importância, quem se interessar, caminhe comigo. Estou
guardando isso para nós.
São fotos de um brasileiro na Terra.
Sobreviverá por um tempo.
Depois, como as pessoas que foram fotografadas e o
fotógrafo, será esquecido.
Assim como os reinos.
Dois reis poderosos passaram e foram muitos os seus
súditos. E muitos ainda estão por aqui.
Todavia, como o fotógrafo, não verão o Sol morrer.
O estádio está vazio, a poeira passeia com o vento, pelas
arquibancadas silenciosas.
Não temos mais aqueles dois gênios carismáticos da arte
popular.
A festa acabou, todos foram para casa querendo mais.
E, por isso, encontram os reis, em esquinas, lojas,
aeroportos, ao redor do mundo, existem, para esses, as
teorias de conspiração, mas nunca terão novas músicas.

Essas duas lendas nasceram predestinadas ao sucesso
extremo, no momento em que os meios de comunicação se
espalhavam com as novas tecnologias.

Estavam, fadados a sofrimento, drogas, perdas, choros e a
um fim não esperado.
Talvez isso tenha tornado a arte deles tão preciosa para a
população. Os fortes sentimentos por trás de apresentações
mágicas.
Herdaram algum gene desse misticismo?
Paris Jackson(filha); Benjamim Presley (neto)

Músicas
“Suspicious Minds” - Elvis Presley
https://www.youtube.com/watch?v=Wb0Jmy-JYbA
“Rock With You” - Michael Jackson
https://www.youtube.com/watch?v=5X-Mrc2l1d0

33. DCE Paralelo
Adotei esse “sei que não sei” e atuei como palhaço.
Oitenta por cento é de direita, a maioria fala que é esquerda,

mas nem é.
Esquerda, direita é muito subjetivo, mas é uma forma de
dizer conservador direita, esquerda revolucionário.
Amigo: “Pois é (risos).”
Mas nós, os 20%, somos guerreiros fortes!!
E eu era o "presidente do DCE".
Risos múltiplos, imagine se fosse, tudo seria diferente.
Mas não tenho tempo pra política de universidade
conservadora.
Corrig..., universitários.
DCE paralelo, da esquerda!!
É duro, viu, por a cara para bater, criar e organizar
recursos... (Risos)
Encher o freezer da “ocupa” de cerveja, várias vezes.
E ainda ser “zuado” por trás e fingir que não sabe.
Pensamentos telepáticos
Juntam=se as partes

34. Vinte e oito de janeiro
Vinte e oito de janeiro, céu estrelado, quase meia noite, festa
para umas 50 pessoas na mansão ao lado, salsa, merengue,
samba, e outros ritmos, o calor está na temperatura ideal
para os sons, noite maravilhosa, a lua presente quase inteira.
Evidentemente não fui convidado, estou só ouvindo o
barulho. As músicas estão perfeitas para a data.
Foi um dia especial, caminhadas, minutos estranhos,
prazerosos. Cada vez melhor, deveria acordar mais cedo,

curtir o dia e readquirir a felicidade (falsa?). Já não é
possível suportar esse joguinho da razão, no momento em
que a sentimos, a felicidade, estamos felizes e pronto!
Existe felicidade!
Qual o objetivo de escrever de forma estranha, comendo os
"eus"?
A quem agradar responder o enigma, meus pêsames, existe
uma resposta, e infinitas outras, será consumido pelo tempo!
Já não perco mais tempo com as entrelinhas (imagine se
perdesse?). Não é necessário relatar mais detalhadamente,
postura, roupa, humor, semblante, essas minúcias vão
aparecer um dia.
Música
Plastico - Willie Colón Y Rubén Blades
https://www.youtube.com/watch?v=D-sRCDb-UkU
http://www.sunrisemusics.com/musicas/siembra.mp3

Arte é liberdade

Lua 27/01/2015 http://www.sonhosbr.com.br/fotos/lua-27012015/

35. The Song Remains the Same
Resfriado no verão?
Fomos no Álcool Iris, na Barreto Leme, eles tomaram
cervejas, comemos panquecas e assistimos ao blu-ray "The
Song Remains the Same" do Led Zeppelin.
Fenomenal, confira!
Filme
“The Song Remains The Same Live”- Led Zeppelin
https://www.youtube.com/watch?v=4m2FhRv8xF0

A Carla e o tal de Henrique passaram em casa em torno de
20 horas. Não sei o que dizer para ela. O cara é insuportável,
metido, a tudo, inclusive a engraçadinho, que é a sua maior
fraqueza.
Tudo bem, ele tem estilo, é inteligente, mas sabe quando a

soberba é tão grande que arrasa tudo em volta?
De qualquer forma, foi mais uma big night, nesse astral, na
ilha, vou andar assobiando o amor.

36. Psicografia
Maria Teresa: “To adorando seus voos, em plena asa delta e
com segurança,
Em várias direções.”
Joyce Pascowitch: “Adorei o estilo da escrita! Livre, solto,
em frases curtas e alinhavadas sem amarras...”

Qual o interesse?
Não prefere: "Escreva aqui."

A maioria das pessoas estão pensando nelas mesmas e em
fatos que só dizem respeito a elas.
Tento, sem ser político, falar com todos.
Falo comigo: "Abra o jogo, você já sabe!!"
Claro que sei, o que estou escrevendo nesse momento, antes
de mais nada, é uma autobiografia, e o risco dela só dizer
respeito a mim, é máximo! Fica claro nesta expiação e no
previsível julgamento de outros.
Não vou achar advogado que pegue a causa, já estou
condenado.
Acusado: "Eu gostaria que apresentasse outras obras escritas
online em versículos diários na rede social, está sendo uma
experiência fascinante. Não é o inconformismo que nos
obriga a falarmos da situação no Tibet? Interrogarmos
juntos as questões cruciais da existência? Digo juntos
porque na obra existem frases, diálogos de diversas pessoas
reais, é uma osmose de pensamentos. Todavia, apesar dessas
evidências, eu concordo, pode não possuir atrativos
previsíveis nos folhetins, as importâncias dos objetos só
dizem respeito ao observador".
Amigo: “Criar todo dia é punk!"
Autor: Não é! Está muito fácil, parece uma psicografia, os
dedos vão seguindo aquilo que jorra da mente.
O perigo é se estender demais e avançar na monotonia.

37. Duas casas
Mais uma noite.
Noite das duas casas em frente ao Oceano, entre elas havia
um espaço em que os clientes se misturavam, tinham dois
deles em um barco depois das casas no sentido da praia para
o interior. Os estabelecimentos estavam cheios, mas não
lotados, veja a diferença. Nas mesas tinha uma, duas, no

máximo três pessoas. Mas todas as mesas estavam ocupadas
e alguns poucos de pé, nos balcões e cantos. Dava para
andar de boa, sem esbarrar. Na realidade, estava ótimo,
tocava MPB dançante (foi o único termo que consegui
encontrar) e, no geral, as pessoas eram do bem. Mas
infelizmente, do nada, de repente, foi esvaziando. Até que
fiquei apenas com as pessoas das casas. Nem precisei
perguntar o que estava acontecendo. Era carnaval e todos
foram para o centro. Para os bailes de rua e salão.
Alguma coisa me dizia que tinha alguém me esperando lá.
Mas era muito longe, andando seria impossível. O busão já
tinha acabado. Era meia-noite. O que fazer? Pegar carona
com o ar?
O pessoal da casa estava arrumando tudo e contando o
dinheiro ganho. Eu decidi ir embora para algum destino.
Passei por uma sala e vi umas chaves na mesa. Brotou na
hora a ideia de pegar emprestado o carro deles.
Eu peguei as chaves e estava saindo, quando ouvi uma frase
interna: "Vai dar merda! Isso é roubo..."
Tenho vários defeitos, mas não sou criminoso, eles iriam
ficar preocupadíssimos, mesmo se eu deixasse um bilhete,
prometendo devolver e explicando o motivo (carnaval).
Então, como um milagre, abortei o impulso.

Música
“Fine and Mellow” - Billie Holiday and Lester Young
https://www.youtube.com/watch?v=hhdYoWhBKhM

38. Caminhando
Voltei, e não era tarde demais!
Sequências, sem pressa, nem entusiasmo, rotações, nas quais
são abertas gavetas, e entregam-se "felicidades". No atual
estágio tecnológico, a vida é curta e sofrida, linda ilusão de
alguns momentos "felizes". Vamos viajando pelo espaço,
com uma dor muito grande, lidando com esses anos que nos
foram dados, sem olhar para o futuro nem para a destruição
da carcaça.
"Caminhei muito para chegar até aí."
"Você não sabe
O quanto eu caminhei
Pra chegar até aí
Percorri milhas e milhas"
Essa proximidade será forte o bastante para sobreviver a nós.
A esperança pode ser apenas uma bela palavra. Ou aquele
pressentimento de que existe sem motivo, até este
transformar-se em realidade. Uma realidade de
contentamento irrestrito, sem estar preso a fatos. Duas
pessoas que se admirariam, e seriam vistas pelo universo
inteiro como parte uma da outra.
Passos calmos até a varanda, e lá está o céu!!!
Obrigado. Reduz tudo. Nem o mais aclamado discurso
poderia substituir esse singelo agradecimento.
"A vida ensina
E o tempo traz o tom”

Música
"S.Vaughan At Mister Kelly´s" (Album) – Sarah Vaughan
http://www.sunrisemusics.com/musicas/mr_kellys.mp3

39. Notte d'estate
Vento, e o silêncio das ruas. Na concha iluminada, o palco
está vazio.

Paz. A possibilidade é um horizonte, onde o sol pode nascer.
Apaixonado, poético.
Meus irmãos, ele faz parte da família maior. É meu amigo, é
nosso amigo!
Tem uma vibração que ameniza qualquer ansiedade.
A vida não é só "sorrisinho" e brincadeiras, ele parece ser
um dos que mais sabe disso. Carrega silêncio e tristeza. E,
mesmo assim, tem um humor apurado.
"Se tua voz
tivesse força igual
À imensa dor que sentes
teu grito acordaria
não só a tua casa
mas a vizinhança inteira"
"Compaixão é fortaleza
ter bondade é ter coragem"
Poderia buscar uma citação em um baú dourado, repleto de
sabedorias. Entretanto, nos versos de uma musiquinha,
encontramos verdades do escuro...

Músicas
"Night in Tunisia" - Dizzy Gillespie and Arturo Sandoval,
https://www.youtube.com/watch?v=xncznvkB7S8
“The Guitar Man” - Bread
https://www.youtube.com/watch?v=B-Y7D_8E9uI
“So in Love” - Ella Fitzgerald
https://www.youtube.com/watch?v=QDLevsbqZkw

40. Noites de verão
Menina curiosa.
Jack Daniels os gringos não deixam,
então virei o cálice:
Daniels Jack.
Na realidade, meu nome é Denis Daniel... mas por que nome
de dupla sertaneja?
Porque meu pai queria "Denis", e minha mama batia o pé em
"Daniel". Dizem eles, brincando, que meu pai ganhou na
melhor de três do par ou ímpar, então o nome ficou esse.
Ficou compreendido o apelido? Não vou ficar falando sobre
mim na autobiografia (??!! Não?)
Vamos lá, me dê a mão, vamos por aí, não pense em nada.
Avistamos seres humanos por todos os lados, a maioria
descontente. Rico, pobre, novo, velho, o sofrimento é
intrínseco à espécie (se eu conseguisse mais de 20 minutos
de meditação, já seria uma grande vitória. Nirvana? Isso
nem cogito brincando. Se existe o impossível, ei-lo aqui. Eu

atingir a iluminação! Aí já não existe "eu")
Alguns fracos culpam o exterior, o que está fora deles, pelos
problemas. E aí surgem preconceitos, racismo, nazismo,
fascismo, deveriam ler o velho ditado confuciano...
"Eu nasci em tal região, nossa eu sou o máximo!!" "Eu sou
descendente de...!! Nossa eu sou o máximo!" É a enfadonha
ignorância de pessoas com problemas de autoestima. Uma
cafonice típica dos lugares menos cosmopolitas.
O governo (risos), não vou nem comentar, estou tão vendido
que trabalho para ele.
Encerrado! Não vou mais falar sobre o que está ao nosso
redor (tem jeito?).
Você já sabia, mas como eu disse, existem "seres humanos"
por todos os lados, são nossos irmãos. Esses eu chamaria de
humanos!
Chega desse blá, blá, blá, apesar de tudo, eu fico com a vida.
Grandes momentos, carnais?? Não apenas! Alguns
sentimentos superam a psicologia de frases. Eu digo, posso
estar errado, para os ultracéticos, estou feliz! Com
problemas, é lógico, mas satisfeito (agora virão mensagens e
mais mensagens de análises psicológicas... Eu não levo em
consideração, não me ajudam em nada.).
O importante são o sol, a lua, as árvores. Como um culto
ancestral, escrevo, escrevo sobre o que deu vida a esses
corpos.
A lua, esses dias, está totalmente compatível com o que tem
acontecido.
Iluminados sonhos das noites de verão.
"Meu rei dos duendes, isso vai ser feito com toda a pressa,
como o pede o pleito, que os velozes dragões da noite escura
não cessam de apartar com a viatura aquelas nuvens negras.
Não demora, vai nos surgir o anunciar da aurora, ante o qual

os espíritos nefandos procuram logo o cemitério, aos
bandos; os espectros de quantos pelas ondas, ou nas
encruzilhadas; as hediondas sepulturas tiveram, para os
leitos de vermes que já se foram, com trejeitos; de medo de
mostrar suas vergonhas, escondem da luz clara as
carantonhas, ocultando de grado o aspecto impuro na negra
noite de sobrolho escuro."
"Nossa essência, porém, é diferente. Com o amante da
Aurora, no nascente rubicundo, costumo divertir-me; às
vezes, como caçador, a firme terra me apraz cortar, até que a
rubra porta ecoa a Netuno nos descubra, com amarelo de
ouro colorindo a verde superfície do mar lindo. Mas apressate; a mágica abrevia; urge fazer tudo isso antes do dia."
(A Midsummer-Nigth's Dream)
William Shakespeare
1:29 am, 03/02/15

“Rhapsody In Blue” - Gershwin
https://www.youtube.com/watch?v=ynEOo28lsbc

42. Como nós.
Carpe Diem, libertos de qualquer preocupação futura, e sem
se afogar no barril, é o equilíbrio!
Mas comigo acontece cada uma.. Acho que eu não existo,
sou um personagem de romance do Camilo Castelo Branco,
surgem decisões importantes que implicam em todo o meu
dia a dia. As vezes lembro que o tempo está na velocidade
da luz e uma resposta logo será intimada.
Vou pedir deslocamento funcional, ou melhor permuta de
cargo, voltando para a selva de pedra, ou continuar
insatisfeito no pretenso paraíso?
Apaga, apaga não escrevi nada disso, parecia a autobiografia
de um cidadão que está na minha lista, ele tira foto da pipoca
que comeu assistindo sessão da tarde e depois comenta
longamente sobre a "obra prima".
Não encare como uma crítica, eu acho engraçadíssimo, mas
o meu caso é diferente. A comédia é baseada em fatos
dramáticos, recorrentes em meu caminho. Exageradamente
dramáticos para um exagerado.
Atropelar as barreiras!
Depois do inferno, as vezes enxergo esses draminhas como
falta do que fazer. Mas eu tenho feito muitas coisas,
percorrendo milhas e milhas, podem ser que não sejam tão
banais.
Enfim, prosseguindo.
Meu clã é forte, mas os líderes sofrem com o cansaço de
anos de responsabilidades.
Isso me afeta.
Todavia os espaços ao ar livre, sem outras pessoas, nessas
noites de verão, estão sendo santuários de meditação e bem
estar.

Energias boas fluindo ao redor.
A imensidão do alto, elimina qualquer tentativa de
afirmação.
Céu encoberto, a lua, por trás das nuvens, aparece como um
minusculo ponto.
Como nós.
22:42 03/02/2015

Música
“Blue Moon 2” - Bob Dylan
https://www.youtube.com/watch?v=iuEBLltOgek

42. Rumos
Andaram perguntando sobre a Carlinha.
Denis: "Blá bla bla..é aí como estão as férias?"
Carla: "Blá bla bla..aperto no coração"
Eu sabia que cairia naquele assunto. Risos.
Carla: "Gosto do Henrique como amigo mesmo. Viajei!"
Carla: "O Thiago é um sonho muito distante"
Falou mais uns 10 minutos desse Thiago, é aquele velho
filme, paixão de verão não sobe a serra. Brincadeira! Espero
que dê tudo certo, é especial isso que os amantes sentem!
Carla: "No final vou ficar sozinha, ou conhecer algum
gatinho do clube. Tenho conversado com vários amigos.
Percebi que alguns tem interesse em mim"
Por que essa necessidade asfixiante, parece que vive para
isso.
É só ter um bom amante na cama e seguir a vida. Já que ela
precisa tanto.
Esses romancilhos, já tive minha época.
Surge um velho, do nada, com dedo em riste, gritando:
"Quem é você para julgar a menina? Ataca aquilo que sente
e faz"
Tomei mais uns 5 minutos de dura.
Constatação, não foi pela veemência exagerada que ele me
convenceu, foram os argumentos incontestáveis que abriram
meus olhos.
É exatamente o que eu sinto, eu estou apaixonado, amo a
vida e em especial algumas pessoas, mas estou sentindo
também um amor diferente, compreensivo.

Não tenho direito de desprezar os sentimentos da minha
amiga, eles são um pouco utópicos, juvenis, mas são tao
intensos quantos os meus.
Olha eu de novo, esquecendo que os meus também são
utópicos, juvenis..
"E eu não me arrependo
Pelas coisas que eu disse
Há um homem selvagem na minha mente"
A timidez é legal
Mas a timidez pode te impedir
De fazer todas as coisas
Que você gostaria de fazer na vida
Enquanto isso, lá fora, o pão e o circo continuam, Alan:
"Faço minha a frase que li hoje: "Se o Corínthians é Brasil
na Libertadores, então que o Once Caldas seja a Alemanha."
E o governo que elegem, está na berlinda: "Colegas
professores da rede estadual (SC). Cada vez mais
complicado. E ainda tem pessoas que nos chamam de
vagabundos preguiçosos quando fazemos greve para exigir o
que todo o trabalhador precisa e merece: Boa remuneração e
respeito"
Música
“Ask” - Smiths
https://www.youtube.com/watch?v=zoo9Vu1a9bU

43. Pensamentos
Katia:”Escrevi um texto hoje falando do condicionamento

das pessoas em focar no que acham errado no outro sob o
viés das suas verdades sólidas, sem sem dar conta que,
apesar dos avanços da ciência, nem mesmo podemos
responder perguntas básicas da própria existência...”
“Posso ler?”
“Postei aqui no face e agora fui ver não havia nada”
“A deficiência da maioria das pessoas em buscar o
autoconhecimento”

Katia: “Vamos reaproveitar ideias, criar novas, fazer
colagem”

Está tudo aí, ao nosso alcance!

Katia: “Finalizei falando que tem gente que lustra as
correntes e outras querem quebra-las”

Katia: “O ataque não passa de medo... pessoas tentam
enfraquecer o outro, diminuir sua potência porque querem o
poder”
“Criticam a diferença..”

Corretíssimo..
Permite?

Katia “Inseguranças com o futuro é o nosso envolvimento

com o tempo e a percepção da degradação da matéria”

Bem essa.

Katia: “Vivemos por tentativa e erro”
“Aplicando o que foi aprendido pelos tropeços”
“Ou simplesmente colhemos o dia”

Katia: “Originalidade e liberdade são possivelmente utopias,
mas a utopia é tão bela”

Inspirada.

"Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se
chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o
dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver"
"O período de maior ganho em conhecimento e experiência
é o período mais difícil da vida de alguém"
Dalai Lama

Musica
“Afro-Jaws” - Eddie 'Lockjaw' Davis
https://www.youtube.com/watch?v=nezEZduXW_k

44. Sentimento mútuo
Carla:
"Mais do que desejo carnal, é amizade.
Nunca vou chutá-lo, nunca chutei ninguém, por que chutaria
alguém que eu amo?
Eu já segui em relacionamentos equivocados, agora tenho
segurança sobre o que é importante. Não é certamente sua
beleza cativante, é o seu ser. Postura, opiniões, hábitos,
timidez, silêncio, humildade..
Quando ler essas palavras, guarde: "Fonte farta de
inspiração; um erudito em um corpo jovem"

"Estrelas brilham em cima de você
Brisas noturnas parecem sussurrar "eu te amo"
Pássaros cantando no plátaro
Sonhe um pequeno sonho comigo"
Thiago você sabe o que sinto por você.."
Lindo! Dessa vez ela parecia comigo, ou seria eu, um
"Cyrano de Bergerac"?
De qualquer forma, fiquei emocionado. Parece um
sentimento mútuo, a preocupação do cara de perdê-la e as
declarações dela. Eles se amam, isso é muito bonito. Como
seria bom se todas pessoas pudessem sentir isso. Será? Dói
demais! Tudo tem dois lados, dois olhos, duas orelhas, duas
mãos, assim é a felicidade, uma hora a dor vai cobrar todos
os anos de alegria.
Voltei do inferno, já paguei muitas dívidas, mas estamos
sempre devendo.
A distância entre nós, esse retorno gradual e lento, a
impossibilidade de recebê-la, os problemas familiares, são
demonstrações de que não existe motivo para "risadinha".
Todavia, vamos celebrar esse dois que estão juntos.
E escrevo sobre alguém que não existe nestas páginas.
Amando o dia a dia, apesar da ausência.
Mas nos encontraremos, a cada dia aproxima-se, assim como
outros dias..
Viajantes, nos encontraremos no caminho e seguiremos
juntos.
Música
“Dream a Little Dream of Me” - Mama Cass Elliot
https://www.youtube.com/watch?v=-9AKS6T4gTc

45. Sentimentos
Existem notícias que mudam nossa vida: baratas tem
personalidade. Boa hora de banirmos o termo "sangue de
barata" com um pouco de ciência cognitiva. "E elas sentem a
própria morte?". Todos os animais sentem - um dia a gente
se convence....
46.

Estou pensando em muitas coisas. A principal é apagar isso,
publicar via rede social, é estampar meu "diarinho". Fria!
Gelada!
Entretanto, eu não me propus a escrever a estorinha do meu
dia a dia?
A responsabilidade é enorme, e sou perfeccionista. Para
piorar, inventei um estilo, que pretende ser satírico, mas está
apenas me tornando mais crítico.
Lógico que como uma espécie de Vinícius de Moares, não
consigo deixar de amar. Foi casado 8 vezes. Tom Jobim, 5
vezes. Eu fui algumas. Mas não pretendo me separar
novamente, encontrarei, como Elvis, Jim Morrison, John
Lennon, a outra metade.
Estou pensando evidentemente, a cada 10 pensamentos, 11
por aí..
"Ninguém consegue arrancar o amor do coração como se
fosse um dente"(Balzac)
Mas está em algum lugar que desconheço, na realidade não
sabemos nada um do outro, ainda, existe uma grande

vontade que nos encontremos, um grande abraço nos
aguarda. Ao menos estar perto, olhá-la, fitá-la!
"Guardar, guardar, guardar...
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la,
Em cofre não se guarda nada,
Em cofre, perde-se a coisa à vista,
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la.
Isto é: iluminá-la ou ser por ela iluminado, ou ambos,
O que é maior!
É o que sentem um pelo outro. A mesma coisa"
Lenga lenga! Apagado! Suprimi dois parágrafos.
Não quero escrever essas frases.
Tento deixar como está.
Quase não sai.
Estou bem aqui, com meu clã, meu pai é minha mãe são
sensacionais. Duas pessoas de muito carisma.
Falta você neguita! Estaremos juntos! Gostaria, logo, de
conhecê-la.
Paz, amor e um verão maravilhoso!
O futuro?
Está em algum lugar nos esperando.
_________________________________
"O caráter do amor verdadeiro sempre se apresenta
semelhanças com a infância na irreflexão, na imprudência,
na dissipação, no riso e no pranto" (Balzac)
"O que torna as amizades indissolúveis e duplica seus
encantos é um sentimento que falta ao amor: a
certeza"(Balzac)
Prezado Balzac, esqueceste do amor verdadeiro / amizade
(juntos)

Musica
“Do You Wanna Dance” - Johnny Rivers
https://www.youtube.com/watch?v=rkrqAuHX-rk

47. INPUT
Boas épocas lembradas em um bom momento.
Em 1956 eu tinha dez anos, era um bom aluno e as famílias
naquele tempo davam presentes especias como recompensa

por bons resultados.
Foi me apresentado um leque de opções, entretanto o que eu
precisava não estava relacionado. Risos. Eu queria um
computador. Computador?! Alguém falou: "Computador!??
O que um menino dessa idade vai fazer com isso?"
Finquei nesse objetivo, usei até o argumento de que se não
fosse possível por questões financeiras, eu guardaria na
poupança tudo que eu ganhasse, ano a ano até ter o valor.
Depois de um certo embate, uma semana eu acho, meu pai
me acordou em um sábado a tarde e disse: "tem um caixa
para você lá embaixo"
Nego, disparei e ali estava meu CP 200 da Prologica.
Ele não fazia absolutamente nada, tinha um sistema
operacional DOS, onde eram executadas programações
PASCAL, COBOL, ETC, ETC, E BASIC, no qual eu era
PHD. Risos
"10 CLS
15 B=0
20 PRINT "Eu agradeço sua paciência com minha
limitação!"
30 A= 1 to 200
50 B=B+1
60 IF A=200 and B<20 go to 30"
Eu não estou me esforçando para lembrar, é da idade da
pedra mal lascada.
Mas era incrível o espanto das pessoas com o que podia
fazer. Controle de estoques, armazenamento de informação,
e até lazer. Surrealista, as informações eram guardadas em
fita cassete. Conectava se um gravador ao PC. Fiz um
programa para meu pai que criava prognósticos sobre
resultados de corrida de cavalo, baseados em retrospecto,
piso(grama areia), jockey, distância, etc. Ele adorava.

Compravam uma revista chamada "INPUT" que vinha com
programas que podiam ser aperfeiçoados. Não vou entrar em
detalhes, não estou com pique para fazer uma pesquisas mais
aprofundada.
E compravam livros também. Ganhei um livro que
desapareceu, mas eu andei com ele por muito tempo.
"Combate nas Estrelas" era o nome do livro e do jogo.
O jogador tinha uma nave com um painel e diversos dados,
combustível, armamento, tripulação, etc, percorria o
Universo, dividido em quadrantes, e para movimentar-se
você escolhia que tipo de motor ia usar, qual a posição
desejada. Exemplo: "15 graus. velocidade X, camada
protetora(isso consumia mais energia)"
Para reabastecer existiam algumas bases espalhadas pelos
quadrantes. Não eram tão próximas umas das outras. Se
ficasse sem combustível ou armamento já era. Existiam,
espalhados pelo Universo, os klingons que atacavam com
uma ou mais naves(escolha aleatória do programa). Não era
em todo quadrante que se encontravam klingons.
A cada rodada decorria um ano estelar, no fim de
determinado tempo, acabava a missão. Se fosse um sucesso,
passava para um outro Universo.
Enfim, era um jogo razoavelmente divertido no olhar de
hoje, os gráficos eram péssimos. Eu mexi, mexi no código
do livro, para torná-lo mais difícil, com mais klingons,
menos combustível, mais armamentos e tentava tudo que era
possível para os gráficos ficarem ao menos sérios.
Trabalhei nas mensagens também.
Por exemplo: Ao invés de uma única mensagem "Está
acabando o combustível!"
Conforme fosse abaixando os níveis de combustível,
existiam umas três mensagens, a primeira era: "Atenção!
Atenção! Níveis do Elemento 115 Baixo, ....... base mais

próxima 4.2 quadrantes.."
O "computador" da nave emitia relatórios e mensagens, não
apenas sobre combustível. E eu podia personalizar esses
detalhes.
Existiam diversas variantes aleatórias, chuva de meteoros
que danificavam a nave, vírus que destruiam a tripulação,
etc
O jogo era considerado difícil. Foi um sucesso, meus irmãos
mais velhos jogavam, meus amigos, vizinhos, a febre
espalhou-se.
Enquanto eu trabalhava nos códigos, os moleques
comentavam: "O Denis fica preso em casa mexendo no
computador, nem jogo legal tem, melhor videogame"
"Ele não sai mais nessas férias, fica o dia inteiro no tal
computador"
E isso ultrapassou as férias, depois de um tempo passei para
um PC melhor, o Hotbit. Aí os programas, os jogos, já
vinham prontos. O único trabalho era arrasar em todos. Eu
era sempre o primeiro a zerar um jogo(vencer a última fase),
invicto por muito tempo no futebol e tinha os melhores
tempos na F1, as vezes meu irmão passava a noite jogando e
conseguia diminuir uns milésimos. Risos. O meu outro
irmão dizia. "É viciado, joga a noite toda, por isso ganha!"
Essa fase, como acontecerá com todas, passou. E fiquei
vários anos sem interesse em ficar na frente de uma tela.
Aí surgiu a internet para a população e tudo mudou.
Eu sempre tive a mania de juntar fotos, filmes, textos e
principalmente músicas(mp3) em pastas e diretórios.
O insight foi forte! Montar um site cultural, onde eu
pesquisaria, aprenderia e reuniria material sobre arte,
cultura, música, etc, disponibilizando o acervo para todos.
O resultado foi o pequeno website cultural "Sunrise Musics".

Com a ajuda do mestre Alexandre, conseguimos uma
plataforma simples, sem pretensões comerciais e de layout.
O núcleo é a quantidade de material, umas 5000 mil
musicas, milhares de fotos, textos, vídeos, disponíveis
gratuitamente.
Site
http://www.sunrisemusics.com/
Música
“Woodstock Festival” Full
http://www.sunrisemusics.com/musicas/WOODSTOCK%20FESTIVA
L%201969.mp3

48.
Maria Erundina eleita prefeita de São Paulo! Eu era um
pirralho, tinha esperanças, a ditadura tinha caído alguns anos
atrás. Ela era de um partido de sindicalistas, operários,
seringueiros, intelectuais, movimentos de esquerda.
Acompanhei a apuração na televisão. Aquele dia dormi
emocionado: "Vai mudar tudo". Ingenuidade infantil.
Certo tempo depois, não percebi que os intelectuais estavam
pulando fora, Plínio de Arruda Sampaio, Fernando Gabeira,
Roberto Freire, Betinho, eles estavam se desfiliando.
Ou escondi de mim mesmo, tamanho o inconformismo com
aqueles que apoiaram a ditadura mesclados com a "centroesquerda" PSDB. A justificativa destes era que, sem uma
maioria parlamentar, seria impossível governar.
(O PT apoiou o presidencialismo e eu não enxerguei
também.)
Quando ganhou, em 2002, o senhor Lula (criminoso livre)
ficou de abracinho com o Sarney, o qual dez anos antes ele
acusou de diversas coisas, como filho de ditadura, corrupto,
incompetente, depois dizem que é por causa da maioria
parlamentar. Mas nem por isso precisa ficar de abraço,
sorriso, cumprimente e deu. Caso o regime fosse
parlamentarista, pelo menos o povo entenderia melhor, o
concluiu.
Em 2001, assassinato de dois prefeitos do PT, no caso do
Celso Daniel, envolvimento do amigão do Lula, Gilberto de
Carvalho. Esses prefeitos queriam fazer uma administração
limpa, sem envolvimento com o esquema de propinas.
Fatos e mais fatos. O PT passou dez anos criticando a
política econômica do PSDB, depois manteve o Fernando
Meirelles (PSDB) como presidente do Banco Central e

trilhou a mesma política.
Existe um livro intitulado: As 300 maiores gafes do Lula.
Eu não li, mas conheço umas cinquenta, cidadão falso,
mentiroso e pouco inteligente.
Nunca houve no mundo uma primeira dama que solicitasse
cidadania de outro país, a manicure do Lula, ou melhor, a
esposa dele, é tatataraneta de italianos. Ela pulou a imensa
fila de bisnetos e netos para conseguir a cidadania. O sapo
barbudo, como dizia o Brizola, só podia ser casado com uma
mulher dessas. Nova rica, não adquiriu cultura!
O filho ganhou 10 milhões do BNDES, sem exigências.
O cidadão cortou um dedo para não trabalhar, nunca foi a
nenhuma igreja, nunca se preocupou com nada a não ser ter
o poder, inventou de ir com uma comitiva gigante para o
funeral do papa João Paulo II. Uma correspondente perplexa
com esse esbanjamento do dinheiro público pegou firme por
outro lado: "Nós vimos que o sr. comungou durante a
cerimonia, o sr. se confessou antes?". Resposta: "Eu não
tenho pecados!".
Ele tem orgulho de nunca ter estudado, se fosse um
estadista, agora que não faz nada, pegava um caderninho e
entrava em Administração em qualquer faculdade paga. Para
mostrar a importância de aprender! Respeitar mestres,
absorver conhecimentos e espalhá-los. A mídia iria adorar.
Um jornalista do NY Times escreveu sobre o "hábito" do
Luis Ignácio beber. A anta ficou nervosinha, deu um
ultimato para o cara sair do Brasil. Bastou um telefonema do
governo norte-americano, o Luis pediu desculpas, o
jornalista está até hoje, no país, como correspondente.
A direita gargalhou, que palhaço, era só convidar o cara para
tomar um whisky no Palácio do Planalto e jogar uma
conversinha de que era um costume social, como Churchill,
e estava tudo resolvido.

Eu sou contra essa direita egoísta e incompetente. Mas tenho
que reconhecer que eles têm humor.
Bom, o pior de tudo foi o mensalão. Esquema ridículo de
corrupção. As propagandas do governo eram feitos pela
empresa de um carequinha de Minas, esqueci o nome,
custavam uns 150 milhões, quando com 50 seria possível
fazer a mesma coisa.
A diferença era distribuída para diversos deputados,
mensalmente (daí o nome mensalão). Não estava na cara que
alguém ia abrir o bico? Não deu outra, o Jefferson Peres foi
pego em uma filmagem de extorsão, e como ninguém o
ajudou, contou tudo.
O resultado foram essas recentes condenações no STF.
A CPI foi cômica, inesquecível, diversas evidências e
testemunhos na lata, e o pessoal do PT fugindo do assunto,
contando mentiras absurdas, enquanto uma deputada petista
de SC, Edeli Salvati, dava gritinhos para desviar a atenção.
Deve ter algum livro sobre essa CPI, ou filmes, foi a maior
comédia da política brasileira. Rapinas pegos com a mão na
massa, inventado as estorinhas mais escabrosas.
Naquela época eu fiquei indignado, mandei e-mails,
divulguei a situação, achei que em 2006 o PT seria varrido.
Não vou me prolongar, estou cansado de tudo isso. Será que
é impossível administrar bem? As campanhas são caras, e
alguém tem que pagá-las? Então a culpa é do povo que se
vende por chaveirinho, caneta e camiseta?
Acabem com a Globo... (risos)... E voto facultativo!
Estamos em fevereiro de 2015, a Dilma possui apenas 25%
de aprovação.
É a hora do impeachment.
Chega dessa máfia, que se perpetua com assistencialismo
básico.

São para ontem a reforma constitucional, o voto facultativo,
a descriminalização, etc, etc.
Eu poderia encher mais uns 10 parágrafos com propostas,
mas elas estão aí, só a Câmera e o Senado não aprovam.
É a hora! O PT foi longe demais, aparelhou o Estado,
corrupção em quase todos os Ministérios... A população tá
de saco cheio, a Petrobras, a grande estatal, foi a gota d´
água!
Seria a hora dos estudantes levarem o povo para as ruas, é o
melhor momento para as manifestações!
E aí, vamos derrubar a Dilma?
“Para quê, eleger PSDB?”
Pior que isso!
O vice é o Temer
Temos que varrer tudo...
Música
“A Change Is Gonna Come” - Sam Cooke
https://www.youtube.com/watch?v=gbO2_077ixs#t=31
“I was born by the river in a little tent Oh and just like the river I've
been running ever since It's been a long, a long time coming But I
know a change gon...”

49. Moça entediada diverte-se

Guilherme Faccioni:
“Nuances de vitória etérea
partes de esplendor contínuo
pedaços de ébria euforia

fatias de longo alcance
fragmentos epifânicos
multi-frações celestes”
“Bocados de empatia e orgasmos
com o pudor duma glória séria
postos em sinuoso equilíbrio
de ininterrupta fluidez”
“Preenchem veementemente
o assíduo e completo tédio
da habitual escassez de espasmos”
[mero deleite,
febril devaneio,
essa uníssona utopia]
50. Devaneios e histórias
Os céticos? Acreditem.
A vida passageira é um sopro digno de esquecimento. A vida
é!
Todavia, aqui, com o tempo, o caminho chega ao fim. Ela
era!
Ou continua sendo, um devaneio...
Sabemos que temos um tempo-espaço. Um pedaço dele.
Seguramos o contentamento porque sabemos disso.
O encontro é completo, exemplar, impecável, irrepreensível,
notável e perfeito.
Mas ele apenas "é".
Orações coordenadas adversativas.
É o oráculo: dois olhos, dois braços, duas mãos, dois lados,
triste, alegre..
Eu sou feliz, mas...

Carpe Diem!
Ah! Eu sei que ainda não nos conhecemos.
Mas...
Estamos convivendo através desta época.
Esse entusiasmo delirante pode parecer estranho para muitos
Às vezes passa a vida toda e não o conhecem!
Tristes, e muito alegres, são os entusiasmados até a morte!
Eu acho que sou um desses.

Música
“Love Street” - The Doors
https://www.youtube.com/watch?v=AgTW5RS_jEc

51. História
Muitos pensamentos espalhados por aí são os mesmos! Em
pessoas e épocas diferentes.

Howard Taylor salvou a galera do sisteminha vigente, o
próprio! Esse que os intelectuais das universidades vivem. E
no qual estou atolado até o pescoço. Sem chance de fuga.
Todavia, sei que estou condenado a concordar, e todos
sabem que eu não levo a sério. Nunca vou me empolgar,
vangloriar ou levar em consideração no meu dia a dia o que
é imposto de cima. O sistema diz que sabe o que é
importante! (para eles)
Por isso que andei por quatro universidades, sem
contentamento, no momento, a ciência História desperta
uma curiosidade instigante em relação aos tipos que
circularam aqui e às ações humanas.
Historiografia é chato, muito chato, para os intelectuais é
uma soberba relação de nomes, estilos e ideias.
"Eu gosto desse, eu daquele, vou citar tal, aquilo é lei, isso é
o máximo!"
Causa pena os professores terem que aguentar
despreparados, tolos. Continuarei estudando-a, mais a fundo,
por conta própria. Melhor do que ver aquelas tristes figuras e
ter que seguir um caminho premeditado.
Mas o sistema cobra, quer títulos, diplomas, e eu preciso
ensinar nas escolas deles, citar as origens da dominação
desde o sedentarismo.

Até quantos dias depois do início do ano letivo, na UFSC, é
possível trancar a matrícula. Eu posso fazer uma procuração
para um amigo trancá-la?
(Risos múltiplos)
Já sei o caminho: "vá ao site, leia o estatuto, ou mande um email para a instituição, faça como que sempre fez, dos seus
negócios cuida você".
Música
“Rock Roll” Album - Lou Reed
http://www.sunrisemusics.com/musicas/Lou%20Reed%20%20Rock%20N'%20Roll%20Animal%20(1974)%20Full%20Album.
mp3
Site
http://www.hypeness.com.br/2015/02/fotos-raras-mostram-a-vida-emuma-das-maiores-comunidades-hippies-dos-anos-60/

52. Czardas
Começo da noite: sorridentes, alguns vão para o rio; outros,
para o mar, lagos, lagoas, piscinas, águas, vida! No calor do
verão, a água é um oásis.
Linda, amiga, leal, inteligente, forte, poetisa. Estamos nessa
estrada e o máximo, e já é muito, que conseguimos nesse
verão é um pouco de água para beber.
Os coelhos passam e nós os matamos. Temos fome.

Às vezes avistamos casebres.
Em alguns, conseguimos um pouso.
Passamos noites juntos, na mesma cama.
Amando.
Verão do grande amor, peace and love...
Respeito-a por inteiro. In / Out
Os últimos meses foram apoteóticos.
Música
“Czardas and Zorba's Dance from Gypsy!" - Werner Mülle
https://www.youtube.com/watch?v=p8-_w3qYibU

Musicas
“Sacrifice of the moon” - Ultimate Spinach
https://www.youtube.com/watch?v=HfUfEQORPCE
“You Can Be Anyone This Time Around” - Timothy Leary
https://www.youtube.com/watch?v=6mE7lAQryJY

52.

Amigo: “Inspiradíssimo, tu estais dando show nos últimos
dias, de bom gosto, alto nível musical, poesias lindas,
esplêndidas, essas noites de verão não podem ser
esquecidas”

53. Diálogo
Desejos todos em paz.
Citando o meu velho chavão: "Não preciso pisar no pescoço
de ninguém para amar e ser feliz".
Eu sei o caminho que seguirei, estaremos juntos.
"Mas" essa é uma história adversativa, dois olhos, duas,
mãos, duas pernas.
Tenho certeza que vamos percorrer milhares de milhas
juntos, passando muitos dias aprendendo um com o outro, e
com as cidades e pessoas no caminho.
Tenho estudado menos, na leitura, na sétima arte, e minha
tela está estacionada, os pincéis estão guardados. Mas, nas
ruas, estou relendo histórias que acontecem sempre, passa
ano e vai ano. Brigas de namorados, governo fajuto, fofoca
do momento, culto à personalidade, é a mesma ópera.
Todavia, adversativamente, alguns estão longe de tudo,
sentados confortavelmente na relva, deixando de lado o
espetáculo.
Eu, felizmente, entro no palco timidamente, sabendo que é
uma peça, ao contrário dos zumbis. Enceno um pouco e saio
daquele enredo datado, enfadonho e ao mesmo tempo
adorável.
Lá fora estão os sábios.
Enquanto estiver em cartaz, quero continuar participando,

por mim não deveria acabar nunca.
Existem pessoas como eu, milhões, e existem também
companheiros que estarão associados ao tempo que durar o
meu nome.
Não sei que nome atribuir a vocês, no mínimo "amor", esse
mantra jogado ao lixo pela falsidade humana.
Não são verdadeiros esses exageros melodramáticos que
estão em alta na população noveleira, ou melhor, brasileira.
Ama-se intensamente. Parecidos, admiram-se.
Sofrimento? Sabemos o que é isso.
População, evite o atrito, deixem as divergências serem
respeitadas no diálogo, e nenhuma velha opinião formada
sobre tudo ou manipulação midiática afetará nosso estilo
blasé.
Brigas, discussões acaloradas, em qualquer relação ocorrem,
venceremos isso.
No que depender de mim, o diálogo será sempre a palavra
final.
Ao final, um dia, um beijo suave.

54. Grande alma
Aqui no rancho não temos internet, estou escrevendo em
uma folha para depois passar para a rede.
Na noite de ontem, subimos um morro, montanha, não sei
como especificar, mas era muito alto. Armamos uma
barraca, ele levou o violão e eu, um mp3 player com boas
caixas.
Juntos, uma garrafa de absinto (legítimo), e outros itens.
Óvnis, espíritos e o céu como cenário.
Reticências.

Amanhã vamos nadar no rio, percorrer trilhas, filmar,
procurar cogumelos mágicos, conversar com os poucos
moradores, comer pamonha, jogar baralho, longe da
balbúrdia, nossas mentes estão leves, tudo é suave..
A Babilônia ferve e nós vamos pro mato.
Isso, limpa mesmo, a alma e o corpo.
"A verdade nua em pelo:
Todo humano é santo
E pode amar, sim
E pode amar, sim"
Fico encabulado de escrever sobre amar, no altar metafisico,
incompreensível, não pode ser diminuído com comentários
que soam uma empolgação momentânea.
Você não sabe o quanto estou caminhando para chegar até
aí!

Músicas
"Walking In Space” - Quincy Jones
http://www.sunrisemusics.com/musicas/quincy002.mp3
“Casa no Campo” - Elis Regina
https://www.youtube.com/watch?v=1edqNf1AYBE

55. Carnaval
Prezado, nem sei do que você está falando, ou melhor, estou
sabendo do carnaval, mas, para mim, não significa nada, não
assisto à TV, não leio jornais e as pessoas com quem estou
convivendo estão em outra dimensão, não conversam sobre
isso.
Não vou negar que já entrei nesses rolês Gloria Maria.
Enxergando do presente, eu vejo um papelzinho, eu
envolvido nesse oba oba.
Respeito as tradições afro, acho os desfiles das escolas do
Rio, superproduções, mas tenho trocentos outros interesses
no momento. Já sei como é na Marquês de Sapucaí.
Não é meu estilo, sou rock roll, quando estivermos por cima,
podemos ir em um camarote, lógico que vamos com
seguranças porque não quero nenhuma foto nossa estampada
nesses revistas pífias de personalidades. Ficam ostentando
em um país com a maioria pobre.
Decidido: não queremos ir nem no camarote, é mais um rolê
Gloria Maria!
Essa é a Rede Globo, quarta maior do mundo, em 1985
contrata uma repórter que não sabia falar inglês, entregam
para a robozinha uma pauta tendenciosa sobre

homossexualismo e liderança em grupo, e pedem que
entreviste um dos caras mais inteligentes da época, deu
nesse resultado abaixo!
Estou com certa imunidade.
Faz 8 anos que não vejo nada na TV, a não ser filmes,
documentários e vídeos de bandas via net.
Imagine o estrago que essa rede fez na população de 85 para
cá, estava bem claro o que queriam. Colocar "verdades" em
bocas alheias.
Pobre da robozinha Maria, tomou umas bordoadas, com
refinamento, do gentleman Freddie Mercury (diplomado
como designer gráfico pela Ealing Art College, London).
Entrevista
Freddie Mercury e Glória Maria
https://www.youtube.com/watch?v=4N8MKb01_D8

56. Outra direção
Obrigado novamente, tem sido um mestre amigo, fui leviano
ao quase ser atropelado pelo bloco que passava.
Estando eu dormindo na avenida, no meio do frenesi, não
me notaram, e se eu não levanto e saio rápido, não estaria
em boas condições (para amenizar).
É no carnaval que o povo desce os morros e faz festa nas
ruas por quatro dias. Os ricos e os remediados se misturam a
eles, sob o comando de Dionísio.
Na quarta, tudo volta ao normal, mas as lembranças
daquelas loucuras ficam. Verão, samba, bateria, enredos,
estórias, eu tento imaginar um carnaval no Rio como

antigamente.
É arte, música, dança, sexo, alegria,
Estou em outra direção, mais só, mas com um caminho a
seguir.
Fiquei sem rumo, perdido em um cotidiano junkie.
Acordei e pé na estrada, a viagem continua.
O silêncio é o meu carnaval. As estrelas, música tibetana.
Não me tornei um monge, apenas um homem com olhos
mais abertos.
E ouvidos mais atentos.
Filme
“Kundun”
Martin Scorcese
http://www.sunrisemusics.com/kundun.htm

57. Irritado à toa
"Intelectuais" em feriado prolongado:
Alan Insólito: "Churrasco de maminha e Engenheiros do
Hawaii na vitrola. ...abrindo os trabalhos neste domingo.."
D.V.: “Veja que eu não afirmo que os evangélicos votaram
homogeneamente, mas se votassem, decidiriam, sim, a
eleição”
L. D.: “O próprio texto separa os evangélicos, dizendo com
outras palavras que se uns são maus e outros fazem o bem.
Como quem diz, se desculpando, se o Malafaia é mau, eu
não sou”

Alan Insólito: “Discordo do ponto de vista dos dois colegas.
O artigo, quando cita 22% de evangélicos, faz menção
indireta aos dados do IBGE daqueles que se autodefinem
evangélicos, ou seja, ao contrário do senso comum, sozinhos
não definem uma eleição, ainda mais co...”
Existem aqueles que não sabem e dizem que sabem
Esses são tolos
Fuja deles.
Existem aqueles que não sabem e sabem que não sabem
Estes são humildes
Respeite-os.
Existem aqueles que sabem e dizem que não sabem
Estes são cegos
Guie-os.
Existem aqueles que sabem e sabem que sabem
Esses são Mestres
Siga-os.
E existe também aqueles que sabem que mesmo sabendo
tudo, não sabem nada! São os sábios
_______________________________________________
A eleição foi ano passado, ó meu Pai, dai-me paciência! Esse
português chatinho de "pseudo-academia", e controvérsia de
quem esqueceu que o tempo passa... Deixe a fé acima dos
líderes, e a política abaixo deles.
Descobri mais um defeito em mim, sou preconceituoso, se
me disserem que curtem Engenheiros do Havai, eu já
desconsidero a possibilidade de algum acréscimo inteligente
sobre o assunto..
_______________________________________________

Música
“Love Supreme” (Album) – John Coltrane
http://www.sunrisemusics.com/musicas/supreme.mp3

John Coltrane é o saxtenorista mais cultuado do jazz. Em
1960, após deixar o conjunto de Miles Davis, Coltrane
iniciou uma nova fase, liderando um quarteto com McCoy
Tyner ao piano, Jimmy Garrison ao contrabaixo e Elvin
Jones à bateria, começavam uma ousada e inédita
exploração do espaço sonoro jazzístico. Coltrane
desenvolveu um estilo absolutamente próprio, onde
predominavam as chamadas sheets of sound (folhas ou
camadas de som), que se compunham de longas frases de
notas rápidas tocadas em legato. Coltrane embarca numa
radicalização da harmonia que o leva à beira do atonalidade.
Também fragmenta e desconstrói os temas, deixando-os
quase irreconhecíveis sob um congestionamento de frases
torturadas. A produção do quarteto de Coltrane entre 1960 e
1965 é um marco na história do jazz, comparável ao quinteto
de Miles.
Em 1965, o quarteto cria aquela que é unanimemente
considerada sua obra-prima, a suíte em quatro movimentos a
Love Supreme.
"A Love Supreme é mais do que um disco de quatro temas; é
sua homenagem a Deus, e segundo o próprio músico, a única
vez em que conseguiu imaginar toda a música em sua cabeça
e
saber
exatamente
o
que
queria."

58. Desculpas
Daniels Jack: Descobri mais um defeito em mim, sou
preconceituoso, se me disserem que curtem “Engenheiros
do Havai”, eu já desconsidero a possibilidade de algum
acréscimo inteligente sobre o assunto...
(Risos)
Daniels Jack: Risos múltiplos, surge um pânico quando
alguém coloca isso, uma vez um cara foi numa festa minha,
daquelas que cada um escolhe um som, e falava
entusiasmado do talento do vocalista...
Daniels Jack: Por sinal, esse cara judiou, fanático por
joguinho eletrônico e som pit bull... aqueles dos latidos...
Daniels Jack: “Para finalizar, cinco dias de Woodstock,
quando estávamos com o último suspiro de vida, ainda
assistimos a um vídeo medíocre sobre uma obra literária
nacional”
Daniels Jack: “Feita por ele e amigos quando tinham 15
anos”
Voltando a esse verão..
Amigo: “Obviamente me conhece, e eu queria dedicar a
você a palavra paz! Na verdade, pensei nisso ontem, depois
de vários xingamentos a troco de nada..”
Amigo: “Mas, nessa época, eles dançavam pelas ruas como
piões frenéticos, e eu me arrastava na mesma direção como
tenho feito toda a minha vida, sempre rastejando atrás de
pessoas que me interessam, porque, para mim, pessoas
mesmo são os loucos, os que estão loucos para viver, loucos
para falar, loucos para serem salvos, que querem tudo ao
mesmo tempo, aqueles que nunca bocejam e jamais dizem

coisas comuns, mas queimam, queimam, queimam como
fabulosos fogos de artifício, explodindo como constelações
em cujo centro fervilhante — pop — pode-se ver um brilho
azul e intenso até que todos “aaaaaaah!”

59. Jazz
Domingo mágico de verão, noite do jazz.
Posso continuar colocando naquele post?
"Ótima ideia de imortalizar playlist" (amigo)
Musica
“Come Sunday” - Abbey Lincoln
https://www.youtube.com/watch?v=V29PYK_ztPU

A genialidade refinada da era do jazz, não queria usar essa
palavra.
Sensível, verdadeira..
Noite gostosa, feliz, tranquila..
Sei que os problemas estão aí do nosso lado, a vida não é
parque de diversões..
Todavia, esses momentos de brilho intenso,
"Pessoas são os loucos"
Uma vez perguntei para um tagarela falando de Copa: "O
que é verdade ou mentira?".
Ele era frequentador assíduo do minúsculo estabelecimento.
Pediram para eu sair.
Do tal de Clube 13, porque reclamaram... (Risos)
Eu apenas pedi para pegar meu agasalho, paguei a conta e
saí fora, caminhando calmamente. Em nenhum momento, eu
pedi para ficar, pedi apenas para chamar a pessoa com quem
eu estava ficando.

Essa pessoa pediu que eu fosse para a casa dela que iria
depois.
Antes, fiz uma excursão ao alto.
Cheguei à casa e balancei para o amigo dele, que estava
dormindo: "Aceita a minha companhia?".
Foram horas de bom som...
Jazz, jazz,
Blowing through the jasmine in my mind.
Hoje estou muito mais inspirado, estou feliz, aquela noite
virou dia, e foi ficando dark..
Não gosto nem de lembrar, quanto sofrimento..
Apagado.
Voltemos à noite luminosa..
Jazz, jazz.
Poemas
"Te quero o quanto se quer tanto.."
Bem estar. Estou sentindo neste exato momento!

Músicas
“You're My Everything” - Miles Davis
https://www.youtube.com/watch?v=SqyXjivCSPA
“Take The Coltrane” - Duke Ellington & John Coltrane
https://www.youtube.com/watch?v=YN_cAErPe0o

“Leila” -Wes Montgomery
https://www.youtube.com/watch?v=wbYpRooBPTU

“Get Out Of Town” - Shirley Horn
https://www.youtube.com/watch?v=-3KVhRA2MX8

“Always” - Billie Holiday
https://www.youtube.com/watch?v=bsQ1sOB7b9w

“Tea For Two” - Art Tatum
https://www.youtube.com/watch?v=h15RRPxEs5I

“Say It Isn'T So” - Coleman Hawkins
https://www.youtube.com/watch?v=OyROLYXJh6o

Época ruim, está escrito lá.
Estou exorcizando pra nunca mais ter que lembrar.

60. Duquesa
Alan Insólito: "Entendo teu ponto de vista G, agora, não fico
explicitamente fazendo com que minha "repetição" seja
ciclicamente vista e ouvida a fórceps, como sendo a
"legítima identidade cultural de um povo". E é dessa
tradição inventada que critico e opto, como outros tantos,
por outras vias."
Alan Insólito é um personagem verídico que a Federal de
Santa Catarina preparou para ensinar História.
Artificial, pomposo, é um interiorano tentando se impor.
Chamaram-no irritante, gostaria de ter aulas com esse
OVNI?
Hoje estou um pouco cansado, fortes pressões de vários
lados, eu preciso ajudar uma pessoa que amo, mas estou
imobilizado por um amor maior e por gratidão.
Caminhei em bosques silenciosos, pensando em uma

solução.
Sobrou a fantasia de líder, que deve organizar, decidir, e
ainda, muitas vezes, ser desrespeitado.
Há muito tempo com a palavra final, quero ficar quieto na
minha. Dividindo minha vida com os velhos companheiros
de sempre, meus irmãos, meus pais, alguns pouquíssimos
amigos e com quem dividirá comigo a cama.
Esse verão é o maior que já vivenciei. Nesse momento,
estou conversando com uma Duquesa, grande amiga.
Jazz, jazz,
Blowing through the jasmine in my mind.
Bem, vamos lá com as músicas da noite.. Mais tarde, vou
andar nas ruas vazias, com um guarda-chuva, e, antes de
dormir, o filme "Selma" (Martin Luther King)
Sweet days of summer
the jasmine's in bloom
July is dressed up
and playing her tune
And I come home
from a hard day's work
and you're waiting there
not a care in the world

Músicas
“Velera” - Roy Hargrove
https://www.youtube.com/watch?v=oYzT_IycwC0

“B Minor Waltz (For Ellaine)” - Bill Evans Trio
https://www.youtube.com/watch?v=ZelS5XJmStM

“Round Midnight” - Miles Davis Quintet
https://www.youtube.com/watch?v=GIgLt7LAZF0

“Billies Bounce Fingerpickin” - Wes Montgomery
https://www.youtube.com/watch?v=KS2f2qQWnFo

“Sweet Sorrow” - Joshua Redman
https://www.youtube.com/watch?v=X-JnyqMWImk

“Eronel” - Thelonious Monk
https://www.youtube.com/watch?v=XvPFmA7GQfw

“Brother Can You Spare A Dime” - Dave Brubeck Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=JHqPGTMSn1s

61. Andanças II

Ao invés de ficar parado no ponto de ônibus, circulava entre
os outsiders, de um boteco ao outro, ou carrinho de cachorro
quente, e ia de carona a bairros distantes em missões
rápidas. Não havia muita gente na rua, as luzes de mercúrio
eram como tochas rituais naquele ambiente pobre. Eu via
que tudo tinha mudado, sozinho, eu conhecia novas caras,
sem medo.
O tempo muda, tudo está diferente, no alojamento, um
desmotivado veterano fica com uma novata, ela quer
matéria. Ele quer outra coisa. Na realidade, os dois querem
o mesmo.
Hoje passei pela festa, encontrei um amigo, cumprimentei e
sai. Muita gente, andei à noite, em paz, sem aglomerações.
Entretanto, iremos a uma super aglomeração em setembro:
show dos Stones na Arena Palmeiras.
Eu fui a uma apresentação da turnê Voodoo Lounge. Era um
garoto. Quanto caminho percorrido desde lá. Eu acho que,
com o tempo, passamos a respeitar as milhares de pessoas
que conhecemos, os lugares que estivemos e as

experiências. Não é a idade, é a quantidade de experiências
que afastam a soberba.
Sentei em um canto e mandei um zap. Você que recebeu,
deve estar lendo essa frase agora.
Distante de tudo, fiquei sabendo que a Vai Vai ganhou e o
Estado Islâmico decapitou 60 pessoas na Líbia.
Todavia, meus pensamentos continuam em algum lugar..
_________________________________________
E em outros campos.
Parece que o mais importante ainda não conseguimos
mudar. Avatares. Urgente!
Depois de um feriado excelente, brota o prejudicial apego à
vida.

Música
“Like A Rolling Stone”- Stones
https://www.youtube.com/watch?v=p1XkcYlOgTw

62. Piada

Daniels Jack: “Essa é sua!”
(Risos múltiplos) “E o Fred em?”
Maria Teresa: “Nunca houve mais doido”
“Aquele monte de tralha jogada na casa dele, flores
artificiais..”

Ligia: “Nunca me esqueço do primeiro dia que te conheci,
fomos buscar vc na lagoa, lembra? Lembro da sua camisa
vinho, da sua calça, do seu cabelo, Aiiiiiiiiiiiiii”
Daniels Jack, desviando o assunto: “A casa do cara era um
amontoado de bugigangas e mais bugigangas de camelo..”

63. Andanças III

Fomos para um encontro estudantil, em uma cidade
litorânea, com alojamentos por alguns dias.
Estava programada uma passeata de protesto pelas ruas da
cidade, todos iriam de branco.
Esse dia acordei cedo, ou melhor, acho que nem dormi, e
disparei. Era incabível eu participar daquilo que eu
considerava uma "palhaçada", o Walter, Ivan, Altair, e
outros preconceituosos, egoístas, dissimulados, andando em
prol de alguma coisa "boa". E umas menininhas mais
preocupadas em não sujar a roupinha branca.
Era temporada e, por incrível que pareça, encontrei dois
companheiros de longa data. Eles quiseram seguir comigo.
Caminhamos, paramos em um bar, bebemos umas cervejas,
levantamos, caminhamos mais um pouco, paramos em outro
bar, levantamos e assim foi por horas.
De repente, me dei conta de que estava em uma rua onde
passaria a marcha. Tive a ideia "fantástica" de subir um

morro de uns 70 graus por uma ruela de terra, entre casas
simples e alguns botequinhos. Subimos até o alto, de onde
dava para enxergar o outro lado da elevação e o mar
maravilhoso!
Arrumei um canto, meio bandeira, por sinal, e, daquele jeito
desbaratinado, fiz uns aditivos para nós. Passaram alguns
minutos e acordei! Tinha 15 reais no bolso e pouquíssimos
aditivos. O problema maior não era nem esse: e à noite, iria
beber o quê?
E aí eu olho lá embaixo e vejo um grupo grande de pessoas
passando, vestidos de branco.
Que agonia! Junta tudo, cansaço, revolta, falta de money,
vício, eu ia ter que tirar cartas da manga, como sempre, para
não perder o humor.
Não lembro direito o que aconteceu, prefiro esquecer.
Passado!
____
Hoje
Esvaziar-se de raiva, prepotência, orgulho, desejos, e,
talvez, de esperanças.
Esperanças não, por favor!
Precisamos do futuro, não passa nem de longe pela minha
cabeça um outro plano, sem corpo, entretanto essa é a
esperança! Nesse futuro diferente, continuar existindo como
"eu".
É uma luta voraz entre carne e espírito.
"A essência dual de Cristo – o anseio tão humano, tão
sublime do homem de alcançar Deus; ou, para ser mais
preciso, de voltar a Deus e de com ele se identificar –, essa
essência sempre foi para mim um mistério profundo e
inescrutável. Essa nostalgia por Deus, ao mesmo tempo tão
real e tão insondável, abriu em mim grandes chagas e
também fez brotar poderosos mananciais."
"Convivem dentro de mim as sombrias forças imemoriais do

Mal, as humanas bem como as pré-humanas. Estão também
dentro de mim as forças luminosas, tanto as humanas quanto
as pré-humanas, de Deus. Minha alma é a arena em que
esses dois exércitos se encontraram e se entrechocaram."
"Quanto mais fortes a alma e o corpo, mais frutífero será o
combate e mais ampla a harmonia final. Deus não ama as
almas fracas e as carnes flácidas. O Espírito quer enfrentar
uma carne que seja forte e que lhe ofereça resistência. É ave
carnívora, dotada de fome insaciável; ela devora a carne e,
ao assimilá-la, faz com que desapareça."
"A agonia foi intensa. Eu amava meu corpo e não queria que
ele perecesse; amava minha alma e não queria que ela se
corrompesse. Lutei muito para conciliar essas duas forças
primevas, tão opostas entre si, para fazer com que elas
percebessem que não são inimigas, mas, sim, companheiras,
de forma que elas pudessem se alegrar na harmonia e que eu
também pudesse, com isso, me alegrar."
Espero pelo menos poder continuar andando, posso não ter
um lar, não chegar a lugar algum, só não posso parar..

Músicas
"Bachlorette" - Björk
https://www.youtube.com/watch?v=78peItMQR3w

“You Make a Me Feel Brand New” - Simply Red
https://www.youtube.com/watch?v=a7vJll8N8Yc

64. Phronesis
Visitei um bangalô de quinze milhões em um paraíso fiscal.
Não se trata de uma ilha de um estado secundário de país
emergente, cuja maior parte dos habitantes é de outro
estado.
Como disse um ancião barriga verde, sábio, antes dos anos
70 era um paraíso, nos 70 começou a se transformar em um
paraíso turístico, nos anos 80 ainda era muito bom para se
viver, nos anos 90 começaram a chegar novos moradores e o
bairrismo. Isso se acentuou nos últimos quinze anos.
Atualmente ganhou muita sujeira e perdeu a magia.
Proporciona uma certa depressão, Por que ficou tão chato o
Desterro?
Mas vamos voltar ao bangalô, nessa minúscula ilha, paraíso
fiscal, só existem bancos, milionários e empregados de
hotel.
Os grandes ladrões escondem o dinheiro ali.
"Dinheiro depositado nas Ilhas Cayman pagaria 3,5 vezes a
dívida da Grécia."
"O total de ativos depositados em instituições financeiras
baseadas nas Ilhas Cayman, território classificado pelo
governo brasileiro como paraíso fiscal, ultrapassa a marca
de US$ 1,7 trilhão (ou R$ 3 trilhões), segundo estudo
publicado pelo Fundo Monetário Internacional em 2010. O
valor seria suficiente para pagar os 350 bilhões de euros (R$
860 bilhões) da dívida grega."
Imagine que situação, volto para a ilha com aquele nome
horroroso de ditador, e esbarro em pessoas olhando para o

alto, com o nariz empinado, cantando: "Eu sou o auge do
requinte, moro no melhor lugar do mundo, o mais
maravilhoso, faço e aconteço.."
Triste: chega a "civilização", vai-se a beleza.
_______________________
"Nós somos os homens ocos
Os homens empalhados
Uns nos outros amparados
O elmo cheio de nada. Ai de nós!
Nossas vozes dessecadas,
Quando juntos sussurramos,
São quietas e inexpressas
Como o vento na relva seca
Ou pés de ratos sobre cacos
Em nossa adega evaporada"
T. S. Eliot
Vida independente, longe dessa gente que não se respeita.
Phronesis.
Praia de Canasvieiras. Florianópolis. (sonhe!)

Música
“It Never Rains In Southern California” - Albert Hammond
https://www.youtube.com/watch?v=-pyC7WnvLT4

65. Noite

Pai, mãe, eu os amo muito.
Aquela vez que sumi do hotel, sei que estavam tranquilos.
Eu precisava andar sozinho, como fiz muitas vezes.
No meu estilo clássico, só, observando.
Naquela cidade em polvorosa, não iam querer ver o que vi.
Fui para os cantos mais escuros, onde pessoas dormiam nas
ruas.
Crianças, jovens, prostituídas, drogadas, abandonadas em
meio a todas aquelas festas de carnaval.
Eu não tinha dinheiro e tive que me virar, tentei roubar uma
barraquinha, não consegui, não tinha fome e não dormia,
apenas circulava.
Conheci alguém especial na desgraça, não estava triste, nem
alegre, os momentos que passamos juntos foram iluminados
por todas as estrelas.
Eu parti, sabia que nossos caminhos eram diferentes.
Ficou a imagem, em cima do papelão, por baixo de cobertas
velhas, sujas e rasgadas, com os outros, abraçados,
dormindo nas ruas que agora estavam desertas.
Ao amanhecer voltei ao hotel e arrumei uma grana para um
táxi com destino a algum lugar... não lembro.

66. Saving Mr. Banks
"Na última entrega do Globo de Ouro, a grandiosa atriz
britânica Emma Thompson esteve presente para anunciar o
prêmio de melhor roteiro com um Martini em uma mão e
seus sapatos de salto na outra."
"Diante de um clamor coletivo e de aplausos, censurou os
presentes (“stop it, stop it”) em seu melhor estilo de tutora
inglesa de filme, como se invocasse a personagem pelo qual
estava indicada na categoria de melhor atriz por: P. L.
Travers, a autora de Mary Poppins, que muito
relutantemente acabou vendendo os direitos de sua obra
mais famosa à Disney"
Lady Travers representa para a maioria um velha chata,
insuportável.
Na realidade, é uma eremita que volta ao mundo e não
suporta ver todos rindo sobre as poças de sangue cheias de
notas de dólares.
Com o tempo, ela percebe quem nem todos estão satisfeitos

com a realidade moderna, o sorriso faz parte de vidas
simples e maravilhosas.
Em muitos pontos do filme "Saving Mr. Banks", criei uma
enorme simpatia pela personagem de Emma Thompson. Ela
não é comedida em suas opiniões (que para mim, muitas
vezes estão certas). E o charme com que dispara seus
torpedos é de uma inteligência diferenciada.
Emma que sempre foi aos meus olhos uma atriz de ponta,
brilha em uma atuação marcante.
Perdão por não admirar o Selto Melo (pronto, já não posso
mais sair na rua..risos). Duas guerras mundiais talvez o
deixassem um pouco mais adulto. Quase todos dirão que
estou errado, mas ele não tem carisma. Nunca assisti a filme
algum dele, mas minúsculos trechos que por algum motivo
fui obrigado a ver, me causaram um desconforto com o tal
consenso geral.
O cinema brasileiro apenas imita, é a Globo fazendo filmes
americanos.
É dificílimo ir contra a maré. Enquanto a multidão vai por
um caminho, você decide enxergar melhor por onde está
andando. E torna-se alvo de incompreensão, críticas, muitas
vezes sem argumento, discussões, celeumas, etc. Acaba
ficando à margem.
Eu tenho minhas idiossincrasias, não assisto nada do atual
cinema nacional, acho Zezé de Camargo e Juliano um porre,
revistas de personalidades um erro, se eu fosse rico, não
sairia mostrando para o país repleto de pobres, um luxo
desmedido em roupas e bens. Na realidade, nem preciso de
muita coisa.
Futebol, já joguei, torci muito, mas hoje encaro como parte
do "pão e circo".
Poderia encher linhas e mais linhas com as minhas
divergências com o consenso geral.
Isso de forma alguma é agradável, trata-se de um tormento.
Essa coragem para admitir eu arranco, ciente das

consequências.
____
Mas vamos lá, vamos sair desse campo insolúvel e voltar
para o verão mágico.
"Vamos indo"
Daqui a pouco mais de um mês, os escritos estarão
concluídos.
"Ainda estavam no estágio mais feliz do amor. Tinham
grandes ilusões a respeito do futuro, imensas ilusões, de
modo que a comunhão entre aqueles dois seres estava num
plano superior. Parecia que ambos tinham alcançado esse
estágio com extraordinária inocência, como se uma série de
meros acidentes os tivesse reunido; tantos acidentes que eles
realmente haviam chegado à conclusão de terem sido feitos
um para o outro. Tinham vindo de mãos limpas, por assim
dizer, sem se macular com atos curiosos ou clandestinos"
“Tender Is the Night”, F. Scott Fitzgerald
O futuro é hoje.
Carpe Diem.
Creio que essa comunhão será maior que o tempo.

Músicas
“Sabor A Mi” - Eydie Gormé & Trio Los Panchos
https://www.youtube.com/watch?v=aQCo3rczB-w
“You May Be Right” - Billy Joel
https://www.youtube.com/watch?v=Jo9t5XK0FhA

67. Pedalando
Chuva torrencial, pedalando em alta velocidade nas
avenidas, entre grandes ônibus e caminhões. Nas curvas
fechadas, o joelho quase no chão, audaz, inconsequente,
vivia em uma roleta russa.
Parada necessária, visitar as tias idosas. Amadas tias.
Para escapar de lá, ensopado, sem camisa, no meio do
temporal, impossível! Diminuiu um pouco, consegui voltar
para o asfalto molhado arriscando a vida sem motivo. O
cansaço começa a bater, afinal o motor são as pernas,
entretanto, a casa está distante.

Epopeia, bairros, distritos, no limite da resistência cheguei
ao ponto chave, após cruzar a Praça da Paz, faltarão apenas
algumas ruas. Praça mística, ali aconteceram histórias
inexplicáveis.
Consegui atravessá-la..
Voltando ao hoje, toca o telefone. Carlinha e seus romances.
"O Thiago é o cara que sempre sonhei..bla bla blá..."
Cada vez eu a entendo mais, estou torcendo por eles. É um
amor tão recíproco, intenso, amigo, completam-se.
Quanto a mim, estou bem, os barezinhos já não são vários,
encostados, um a um, por quadras e quadras do bairro
boêmio. Hoje é um aqui outro ali, com nós, inocentes,
dando nosso ralo dinheiro a "empresários" da noite, tão
criativos quanto o S.S..
Nem sei porque estou escrevendo isso.
Lembrei! Tenho visto muitas fotos de baladas. Minha
primeira reação é rir, a segunda é chorar.
Que isso, rapaz!!
Deixa cada um viver e curtir do seu jeito! Se não sabem o
quanto pode ser divertido, não ficarão incomodados.
É muito cansativo incomodar-se, desgasta mais do que
pedalar.

Música
“Bicycle Race” - Queen
https://www.youtube.com/watch?v=xt0V0_1MS0Q

Daniels Jack: “Estão perguntando aqui do lado de quais
artistas eu gosto, Anitta, Mc Leo da ba... Daniel???”
“Oh loko, tão me tirando?”
Daniels Jack: “A propósito, são artistas?”

68. Veronica
"Desde o começo
Abra seu coração
Sinta o amor que você tem
Amor eterno"

"Esse amor vai durar pra sempre
Esse amor vai durar pra sempre"
Veronica Guerin!
Descemos de mãos dadas.
Todavia, as vias já estavam separadas.
Faz muito tempo, na praça, não havia árvores.
Fiquei na roda, enquanto comprava um drink.
Foi uma noite louca.
Criamos nosso próprio buraco.
Pulando muros, atravessando guetos, terrenos baldios..

Imagem - Veronica Guerin

Música
“Everlasting Love” - U2
https://www.youtube.com/watch?v=aoUGFQX14f0

Bombay Groovy - Psicodália - Erico Jônis

69. E-mail familiar

Eita coisa boa a possibilidade de rever o que foi feito.
Eu acho uma idiotice, culto as drogas, o carinha de Lajes só
fala sobre isso.
Mas, enfim, tem gente que gosta e quem sou eu para invadir
praia alheia.
Mudando de lugar e assunto.
Eu assisti "Piratas do Rock", é um bom filme.
Mosquinha e Jambra precisam relaxar. Mosquinha está com
a moral alta, após as peripécias para filmar a cerimônia no
exército.
Vou tentar fazer o melhor trabalho na união e na edição dos

vídeos.
Depois mando o link do youtube.
Jambra, a vida não são só as crianças. Eu fiquei muito
sozinho, e acho que observava mais. Será que não seria
legal dar mais espaço para elas?
Assim que possível, assista ao filme "Walt e os bastidores
de Mary Poppins"
Tenente, nem todos os filmes são de imagem ruim. Por
exemplo, os do Telecine Play para assinantes é em alta
definição. Mas a ideia é boa sim, vou agilizar.
Futebol, só assisto aos jogos do Palmeiras com o pai, e me
empolgo com a torcida dele, então torço junto.
Em 94, quem decidiu foi o Romário. Arrumar volante bom é
fácil. Quem se propõe a jogar nessa posição..é guerreiro.
Esses times atuais que montam é para ganhar de 1 x 0 e
fechar-se..
Para quem viu épocas maravilhosas do futebol brasileiro,
como a era "Galinho de Quintino"..
Outro dia, o mestre falou que se estivesse bem mudava para
o Rio... (risos)..
E, a propósito, como se chama o aeroporto do Rio? A
avenida principal da cidade?
Tom Jobim!! O maestro!
Quer ver alguém se acalmar? Coloca um Tom!

Trânsito caótico vai continuar e piorar. Todo mundo quer e
tem carro hoje em dia. E não sobra outra opção, com o
transporte público e a infraestrutura...
O prefeito de Londres é visto todo dia indo e voltando do
trabalho de bike.
Não sei se lembra de um filme que fiz, específico das ruas
de Londres, a quantidade de bikes é impressionante..
Uma boa resumida do que está acontecendo, segundo o meu
prisma.

70. Tumultos

Fui ao banheiro, assim que começou o discurso.
O vice é pior, PSDB a mesma coisa, e agora?
Entretanto, não dá para deixar como está.
A Venezuela e as FARCs são aliadas no narcotráfico.
Em Caracas, estão prendendo estudantes, jornalistas e,
quinta-feira passada, o prefeito Ledezma.
"Um membro da equipe de segurança de Ledezema, que
preferiu não se identificar, afirmou que 10 homens vestidos
com o uniforme do Sebin entraram armados no prédio da
Prefeitura. Eles teriam usado as armas para quebrar as
portas e abrir passagem. Depois, outra dezena de homens,
estes, com máscaras, invadiu o local e agrediu o prefeito
antes de levá-lo."
A presidente Dilma Roussef, ao ser indagada sobre esses
acontecimentos, disse: "É uma questão de soberania
interna.."
Desde quando os direitos humanos deixaram de ser um tema
mundial?

Não vou perder tempo respondendo a "intelectuais" que vão
tentar defender a máfia, usando o argumento de que a
anterior fazia a mesma coisa.
Ou dizer que o Brasil cresceu. Cresceu muito pouco. Com a
quantidade de matéria prima, com a descoberta do pré-sal,
com o crescimento de outros emergentes, e vários outros
fatores, seria impossível que o país não crescesse 3%.
No que diz respeito à corrupção, se fosse um pais sério,
Justiça séria, estariam presos Lula, Dilma, e tantos outros.
Mantendo uma certa coerência de vida, eu não poderia
deixar de participar das manifestações.
Todavia eu sei muito bem o alcance do seu sucesso.
Como disse um amigo: "Política brasileira, melhor falar da
culinária!:)"
Deixo minha mente levitar por outros caminhos..
No zen budismo manezeis.
Beijos..
_____________________________
"Um número preocupante: 360 mil brasileiros são viciados
em uma das drogas mais degradantes, o crack. Isso só nas
capitais. O número é do primeiro e maior levantamento
nacional sobre o uso da droga" (Fundação Oswaldo Cruz
2013)

Música
“Paint it Black” - Stones
https://www.youtube.com/watch?v=c8SHaZd3lm0

71. Encontros
Não precisam rir. (Risos).
Você apareceu do nada e mexeu demais comigo...
Você nunca me viu sozinho e vc nunca me ouviu chorar..
Essa distância é tão ruim, vem para perto de mim.....

Música
“Pra Dizer Adeus” - Titãs
https://www.youtube.com/watch?v=jIqWZzCMlVs

Daniels Jack: “Parece que eu escrevi essa letra!! É sobre,
amanhã, amanhã!!

Blowing through the jasmine in my mind.

72. Mesa

Às vezes sou convidado pelos colegas de trabalho para
tomar uma cervejinha depois do expediente.
Eu sou muito profissional, meu horário de saída da empresa
é às 16, no máximo 16h20 estou saindo. Os colegas, na
sexta, ficam até as 6 fazendo hora extra para ganhar mais.
Aleluia!
Das 16:30 até umas 18 eu faço uma das coisas de que mais
gosto, sentar sozinho em uma mesa de bar curtindo um som
no celular no último volume, com a Heineken gelada no
copo. E as viagens: presente, passado e futuro.
Momentos sem conversar nada, sendo atendido (não precisa
nem levantar... risos), escutando o que eu escolhi, e com
espaço para meus pensamentos. É uma dádiva.
Lógico que depois é a zoeira com os caras e as conversas
sobre os mais variados assuntos. Desde os 12 anos, estou
nas ruas, aprendi um pouco de "sociabilidade".
Entre tantos romancistas, às vezes aparecem apenas alguns..
Thomas Mann e a análise de uma civilização decadente e do
conflito entre a vida e a arte.
Henry James, com a pretensão de fazer do romance um
trabalho de arte com alto grau de elaboração.
O francês André Gide empregando seu estilo controlado
para realizar um retrato do mundo, do abandono e da
amoralidade.
D.H. Lawrence: "Vocês não devem procurar em minha obra
pelo velho ego de caráter estável"
Romain Rolland, popular e prolixo, que expressa a adulação
europeia do artista.

John Galsworthy via-se como escritor, cujo papel consistia
em atacar impiedosamente o mundo e os valores dos
proprietários.
Thomas Mann, Henry James, André Gide, D.H.Lawrence, Romain
Rolland e John Galsworthy

Músicas
“Need You Tonight” - INXS
https://www.youtube.com/watch?v=PrZZfaDp02o
“All You Need Is Love” - Beatles
https://www.youtube.com/watch?v=CLEtGRUrtJo

“As Multidões”
Charles Baudelaire
Não é dado a todo o mundo tomar um banho de multidão: gozar da
presença das massas populares é uma arte. E somente ele pode fazer,
às expensas do gênero humano, uma festa de vitalidade, a quem uma
fada insuflou em seu berço o gosto da fantasia e da máscara, o ódio ao
domicílio e a paixão por viagens.
Multidão, solidão: termos iguais e conversíveis pelo poeta ativo e
fecundo. Quem não sabe povoar sua solidão também não sabe estar só
no meio de uma multidão ocupadíssima.
O poeta goza desse incomparável privilégio que é o de ser ele mesmo
e um outro. Como essas almas errantes que procuram um corpo, ele
entra, quando quer, no personagem de qualquer um. Só para ele tudo
está vago; e, se certos lugares lhe parecem fechados, é que, a seu ver,
não valem a pena ser visitados.
O passeador solitário e pensativo goza de uma singular embriaguez
desta comunhão universal. Aquele que desposa a massa conhece os
prazeres febris dos quais serão eternamente privados: o egoísta,
fechado como um cofre, e o preguiçoso. ensimesmado como um
molusco. Ele adota como suas todas as profissões, todas as alegrias,
todas as misérias que as circunstâncias lhe apresentem.
Isso que os homens denominam amor é bem pequeno, bem restrito,
bem frágil comparado a esta inefável orgia, a esta solta prostituição da
alma que se dá inteiramente, poesia e caridade, ao imprevisto que se
apresenta, ao desconhecido que passa.
É bom ensinar, às vezes, aos felizes deste mundo, pelo menos para
humilhar um instante o seu orgulho, que existem bondades superiores
às deles, maiores e mais refinadas. Os fundadores de colônias, os
pastores de povos, os sacerdotes missionários exilados no fim do
mundo conhecem, sem dúvida, alguma coisa dessas misteriosas

bebedeiras; e, no seio da vasta família que seu gênio criou, eles devem
rir, algumas vezes, dos que se queixam de suas fortunas tão agitadas e
de suas vidas tão castas.

73. Comentários
“Tenho adorado seus posts, parabéns por sua vasta cultura,
faço inúmeros links de estudo além das reflexões que você
propõe...” Katia
Maria Teresa: “Estou sinceramente a fim de ler esse livro”
Ansiosa com o próximo capítulo?
Diz que sim, diz que sim! (Risos)
Amiga: “Opa, sim, sim, Ueba!”

74. Here Comes The Sun

Linda quinta-feira de verão, acordei com trocentas ideias
para o carpe diem.
De repente, o celular, é a Jucimara.
A funcionária da minha tia foi presa!
Ela faz uns bicos via buffet. Ontem, em um casamento,
acertou uma bandeja na cabeça de uma senhora idosa.
Graças a Deus não aconteceu nada de mais grave, a idosa
está com um galo e dor de cabeça. Já fez radiografia do
cérebro, está bem.
Tive que pagar uma fiança de R$250,00 porque não aceitam
cartão e a agressora não conseguiu falar com o marido.
Depois, descobri a causa da celeuma.
Algum "gênio" no buffet inventou novos nomes para

salgadinhos manjados.
A Jucimara é enorme, pesa uns 90 kg. Tem uns braços da
grossura da minha perna. Ela é uma pessoa boa, mas tem
alguns surtos, como muitos que conheço.
Ela explicou o acontecido: "Tô servindo com educação, e aí
a véia me chama e pergunta brava: ‘Cadê a maravilha de
queijo’".
"Eu falei: ‘A senhora já comeu’. Ela disse: ‘Não comi, não.’
‘Já comeu!’ ‘Não comi!’"
"Senhora, maravilha de queijo é o bolinho de queijo!!"
"Como assim?!!"
Foi nesse momento que rolou a bandejada.
"Maravilha de queijo", "Puff de Catupiry", "Mascarina"..
Amigo: "Ela é assim mesmo? Cheia dos nomes regionalistas
para as coisas?"
Não é ela que inventa, ela apenas leva os pratos e toma dura
dos clientes que esperam, esperam os pratos diferentes,
bolinho de queijo, ou melhor, "maravilha de queijo".
É o famoso caso da “transversão de rótulos”.
Fantasia.
A arte é uma fantasia e ao mesmo tempo é ela mesma.
Mesmo quando pretende apresentar a realidade crua, jamais
será idêntica à vida.
Grandes clássicos possuem vida!
Tocata e Fuga em Ré Menor, BWV 565. Johann Sebastian Bach
Suíte Quebra-Nozes; Tchaikovsky
Sagração da Primavera; Igor Stravinsky
Sinfonia Pastoral; Beethoven

Caem como uma garoa de verão, dizendo: "Existe um tempo
para ficar distante, um tempo para inverter seu olhar"
"Existe um tempo para baixar a cabeça
Para ir em frente com seu dia"

Enquanto isso, os cupidos andam cantarolando:
"Eles se merecem"
"Che come il fiume giungerai a me
Oltre i confini e le terre assetate
L'amore giungerà, l'amore"
____________________________
Nos encontramos.
Apareceu do nada.
E você também lembra, viu-me naquele estado. (Risos.
Choros.)
Senti algo naquele momento, não vou jogar aquele lero
"Acho que já nos conhecemos em outra vida.."
Foi empatia instantânea!
Nunca sabemos quando uma grande amizade vai nascer, na
maioria das vezes acontece naturalmente.
Amizade, força de todo relacionamento..
"Vamos Indo" por enquanto..
O caminho é longo..
Mesmo que fique em algum lugar, eu vou continuar, devo
ter algum destino.
Ou vários destinos e nenhum lar.
Continuarei andando e encontrando pessoas..
Sem paranoias. Amizade. Intimidade. Liberdade.

75.
A arte dá nomes, formas.
E o povo simples também.
O novo nasce.
De ambas as fontes.
Caso leia com um olho fechado e olhando para os lados, não
vai entender o desenho plenamente.
É necessário estar interessado.

Não vai dar pra ficar comparando noites.
Uma noite vai ficar chateada com a outra.

Às vezes, no mais simples, está escondida a preciosidade.
Músicas
“Walk On The Wild Side” - Lou Reed
https://www.youtube.com/watch?v=nAHRAKQMfzA
“You Can't Always Get What You Want” - Stones
https://www.youtube.com/watch?v=7S94ohyErSw

76. Sexta
Sexta-feira, há anos atrás, 20 horas: "E aí, Dom De Vito!"
"O Financial Times relacionou educação e crescimento
econômico, citando a Coreia do Sul... A porcentagem do
PIB gasta em pesquisa é de 5,6%, o Brasil destina 1,2% a
esse setor porque já está muito adiantado... rs ... O Palmeiras
ganhou quarta, eu fui ao jogo... Fui na galeria do rock e
comprei uns vinis, quero lhe mostrar...bla blá blá..."
Depois daqueles intermináveis 15 minutos, eu estava
cansado, tinha acabado de voltar do treino, ele finalmente
foi ao assunto: "E aí, gravou as mídias?"
"Gravei."
O Fred, 22 anos mais velho, conseguia ser mais hiperativo
do que eu: "Daqui a 15 minutos estou passando."
Eu: "Não! Não! Vou tomar banho, jantar, daqui uma hora no
mínimo."
Ele: "Toma um banho, você janta aqui, temos que passar no
supermercado, fazer o shopping.."
Eu: "Daqui 40 minutos! Falo! Até mais!" Desliguei o
telefone.
Mais ou menos uma hora depois eu sai e lá estava ele, com
sua CG 150 e seus 85 kg.
Terceira parada, Dalben, 3 caixas de cerveja, Campari,

whisky, energético, água, suco.." Imagine carregando tudo
isso na motinha!
A geladeira podia estar cheia, mas ele não deixava de
comprar essas três caixas.
Na antiga residência da família dele, ficávamos na espaçosa
sala de entrada, que tinha uma ligação direta com a cozinha.
Mantínhamos a porta encostada.
Abríamos a janela da sala e meu copo ficava lá.
Mal entramos e: "Cadê as mídias?"
Entreguei, ele viu a lista de faixas e disse: "Você é foda! Só
zonzeira raríssima, de outro nível! Música de party ny."
Eu gravava e selecionava sequências de músicas oriundas de
rádios de NY, LA, London, Amsterdam. Um programa
realizava o download individual das faixas em mp3.
Depois era só reunir em um crescente, com as melhores para
o final. E, no day after, apenas clássicos.
Algumas músicas escutávamos 5 vezes na mesma noite,
exigência da prima dona que pagava tudo (Fredinho)
Aos poucos, iam chegando os convidados. Nunca passavam
de dez, por causa dos vizinhos, segundo ele. Os habituées
eram Durdo, Summer, Rafaela..
Lá pelas duas, alguém falava de ir na "Ultra", uma boate a 3
quadras. Era muito massa, ia até o dia amanhecer. Mas nós
só conseguíamos sair pelas três e ficávamos no máximo até
às cinco. Voltávamos para as mídias.
Na manhã seguinte, um triste fim de festa: enfrentar o sol.
O armagedom!
A queda era grande.
Voltando à noite de hoje..
Chuva gostosa, estou podendo dar atenção para quem eu
amo.
E aquela "rotina" acabou. Consumia demais, o QI dele era
muito alto, anos e anos, a noite toda trocando informações.

Acabamos até nos acostumando a isso.
Mas quem estanca em uma rotina muito frenética, pode se
dar mal.
Eu parti, fiz o correto. Eu e minha namorada mudamos de
balada.
Nós passamos a fazer as festas.
Bem, vou postar algumas músicas das "recepções" do Fred.
Músicas
“Walking In Space” - Quincy Jones
http://www.sunrisemusics.com/musicas/quincy002.mp3
“Super Session” - Sunrise Musics
http://www.sunrisemusics.com/musicas/super_session.mp3

“Projeto SMR 02 09” - Sunrise Musics
http://www.sunrisemusics.com/musicas/smr02_09.mp3

77.
O "Filho do Céu” já não existe.
"Em frente ao rei, havia os feiticeiros, e, por trás dele, os
cronistas, os adivinhos da concha de tartaruga e dos caules,
os músicos cegos e os seus ajudantes estavam todos à
esquerda e à direita. Ele próprio ficava ao centro."
Reminiscências sobrevivendo em livros.
Acomodando corretamente no centro os sábios: Lao-Tsé e
Confúcio.
“O cavalheiro considera mais o todo que as partes. O

homem pequeno considera mais as partes que o todo”
Confúcio
"A Justiça Superior assemelha-se à água corrente,
Que tudo beneficia sem exclusão nem rivalidade.
A água aloja-se nos baixios desprezados pelos homens
E por isso situa-se próxima à Essência.
O melhor dos homens encontra no viver a felicidade da vida
E o lado bom das coisas" Lao Tsé (mítico filósofo e
alquimista) - trecho do "Tao Te Ching".
Os mestres estariam sobremaneira insatisfeitos com a
ditadura atual, hipócrita, sanguinária. Sem liberdade de
expressão, os artistas escondem-se ou estão presos. Não vou
encher linhas com injustiça, dor, sofrimento, está tudo claro.
E o mundo aos pés respeitando seu crescimento e poder.
Brasil, grande parceiro comercial. Quem teria a coragem de
peitar? Nem os EUA incomodam.
Liberdade ao Tibete.
Silêncio..
Voltando ao presente.
Noite agradabilíssima. Vento gelado no verão, e a lua
imensa, radiante.
Toda de preto, caminha com exuberância. Insinuante.
Eu podia tê-la convidado para um chopp, todavia meus
pensamentos estavam distantes.
Estou focado na felicidade da vida.
A grande história começa com um sussurrar.

78. Águas de Março
O jovem pretensioso dizia: é tudo subjetivo.
Bem, mal, certo, errado. É você que cria.
Queria sempre mostrar que sabia muito, então vivia
roubando frases feitas daqueles que na universidade diziam
que eram os maiorais: Truffaut, Sartre, Kerouac, Ginsberg..
(Seria uma dádiva se citassem esses)
Aí vai na sua casa, e, sem pedir licença, fica "declamando"
Sêneca até a gargalhada geral abafar as piadas e o

individualismo do dito cujo. Ninguém queria escutar. Como
eu era um pouco mais "civilizado", dei um pouco de atenção
no começo, depois não conseguia mais segurar a risada.
(Risada maior) Eu, no píncaro da extravagância, comecei a
achar revolucionária a ideia de inventar a realidade.
Perdido no meio do Saara com meia garrafinha de água,
comecei a ter alucinações.
Verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, verde, vermelho,
vermelho
Verde!
Já era! Foi atropelado. Na minha realidade, vermelho era
verde!
É tudo subjetivo, ou melhor, era. Porque o agora transformase em nada!
Mudou de forma. Forma de nada.
Regiões Celestiais.
Quase! Quase! Consegui saltar, escapando.
Dois de março.
Estão chegando as águas de março para fechar o verão.
Promessa de vida no teu coração.

Música
“Singing In The Rain” - Genny Kelly
https://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ

80. Confetes
Amigo: Cara quero te dizer uma coisa!
Amigo: Obrigado por me fazer acordar para o quão
medíocre sou!
Denis: Todos nós somos.
Denis: Só de você se achar assim, isso já o torna grande.
Amigo: E mais ainda por me indicar um caminho quê é
torturante.
Amigo: Mas peço a Deus que me ajude a percorrer

Amigo: Está no lugar de um grande mentor para mim, e dou

Gratidão ao Universo! Por aprender com sua humildade.
Denis: Somos todos iguais. Não sou tão humilde e não
indiquei caminho algum.
Escorregar em confetes e bater a cabeça é muita
imprudência.

Duquesa: Outro dia sonhei uma noite inteira com você
Duquesa: Voltando ao sonho, tava legal e estávamos com
vontades...Mas
Duquesa: Argumentava que eu tava vivendo um namoro
fantasma, só para me podar de prazeres.
Duquesa: Interessante como sua presença no sonho aparece
de forma filosófica, questionadora como as vezes que
dialogávamos.
Duquesa: A lembrança da sua presença marcante.

81. Jazz, bossa
As empolgações nem sempre explodem em duas pessoas ao
mesmo tempo, às vezes uns estão aqui, outros ali.
No vai e vem dos dedos, escrevendo.
Jazz ou bossa.

82. Por aí

Procurando, olhando para os cantos, olhando para o chão,
por ruas, esquinas, quarteirões, e eis que surge algo

reluzente! É uma moeda de um real!
Tempos voam.
Curtindo um som, eu ia tomar uns drinks, notei um buraco
na calçada, me preparei para esticar a perna e vi uma nota.
Cinquenta reais!
Mudei de planos: caça níqueis.
Cheguei nos R$ 220 e parei. Muita frieza: naquele
momento, parecia que eu ia resolver minha vida se
continuasse.
É uma longa história.
Tendo alimento para subsistência, pode não procurar nada.
Ambição e ego andam juntos e esperando-os pelo caminho
está o sofrimento.
O ego não anda sozinho. Orgulho, individualismo; está
sempre acompanhado.
Eliminar o ego, Buda logrou.
Muitos Budas por aí? Boa noite! Como estão, tudo bem?
O ego volta-se para o exterior, para fora. Ele tenta aliviar a
dor interna, alimentando-a com energias externas.
Reconhecimento, admiração, poder, etc. Desse modo, o ego
aparentemente cria uma resposta ao desejo profundo da
alma por amor.
Deixando de lado os seres "subjetivos", que acreditam
possuir respostas para tudo, resta o amor.
Ágape
"Porque agora vemos como por espelho, um enigma, mas
então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas
então conheceremos plenamente."
Eros: "Hermes leva Psiquê à Assembleia celestial e ela é
tornada imortal. Finalmente, Psiquê ficou unida a Eros e
mais tarde tiveram uma filha, cujo nome foi Prazer."
Tempos depois, em outra situação, emerge: "O ego de
Eros!".

"Eros enlouquece e foge, gritando repetidamente: O amor
não sobrevive sem confiança!"
Amor Eros; Amor Storgé, Amor Philos; não importa.
Amor: reunião espiritual, união incondicional sem limites.
Ágape e corpos juntos.
Expressa poesia.

Música
“C'est Chic” (Album) - Chic
https://www.youtube.com/watch?v=3adqLCmF6CM

83. Quinta

Andamos nas antigas estradas de terra, meu irmão de alma
não viu as antigas fazendas, as casas de barro, os carros de
bois, está tudo mudado, asfaltaram muitos quilômetros e os
moradores desapareceram.
As horas ao redor daqueles velhos sítios foram leves.
Repetitivo até a agulha riscar. Caminhos; observações;
imaginações.
É bom viu! Alguém e você, as partes que nunca deveriam
estar afastadas, juntas. Pode ser que, em algum canto,
lembrem de mim e talvez pensem: "Bingo! É esse o tal:
Ágape e corpos!"
Com a agulha no mesmo lugar: "vida, vida..". Eu sei
quantas tristezas podem ser vivas, mas eu não consigo
deixar de amá-la, dolce vita.
Encarar com as forças da onde puder retirar.
Fantasias, deixa-as nos escritos.
Desejos, vontade de carinho, mãos dadas, vai tocando,
quando perceber tudo acabou.
Essas fraquezas, só fortalecem os sonhos.
Eu sabia que nas minhas condições não seria fácil pular
aquele muro. Som alto, não era necessário ver a banda.
Passado o insano desejo, resignadamente escutei lindas
baladas, sentado embaixo de uma árvore amiga.
Baladas mântricas, quando me dei conta, uma bela voz
cantava comigo.
As almas estão por aí...

 Tempestade

Tempestade, derrubando barracos, inundando ruas, foi
fortíssima.
Atravessamos sempre em frente, cambaleando.
O campus e a liberdade ficaram para trás.
Açoitado, me resignei à tortura dos limites.
Não houve intenção de envolver amados, mas acabou
acontecendo.
Hoje.
Acordei para vencer, é uma batalha por dia, e os fracos
sucumbem.
Voltando à noite interior.
Vinho adocicado com pouco álcool.
Pueril, as mentes libertinas não compreenderiam esse
estado.

Suavemente, sem brusquidão..

85. Mensagem de Thiago para Carla
“O que ela não vê é a prisão que me acomete a estúpida
magistral incerteza que derruba com homérica maestria a
dúvida insuportavelmente esmagadora que num rompante
constante fraciona-me todo. Ah! Essa minha predisposição
ao prejuízo de nunca confiar em ninguém com plenitude me
destroça agora transbordando os limites da própria
destruição vendo-na sinto um súbito calafrio afasto meu
olhar na busca dum esconderijo por medo duma exposição
desmedida se um dia conseguisse sequer mensurar um
décimo do quanto sua presença me engrandece quando eu
ver a porta fechada, sua sombra será um requinte fugidio: só
lembrança a dança das lágrimas será maior que a ânsia.”
86. Romântico
Palavras?
Os lábios vão se encontrando vagarosamente.
Pode ser daqui a pouco, ou daqui a vinte e cinco anos, de
alguma forma.
Ágape e corpos.
Leal. Alguém em quem se pode confiar.
Jamais atravessarei a sua paz.
E sou tímido, talvez você seja a primeira a enxergar.
Falta coragem para aproximar-me e dar lhe ao menos um
único beijo (guardado por todo o trajeto).
Diga sim e faíscas vão voar.
"Enfim cheguei
Meus dias de viagens acabaram

E a vida é como uma tocante balada"
"O céu está azul
Meu coração estava coberto de tranquilidade"
E a noite, mãos encontram-se.
________________________________________________
Já na cadeira de rodas, Etta James se apresenta com a The
Roots Band no 26º Festival de Jazz no Hollywood Bowl, em
Los Angeles, no dia 19 de junho de 2004
A cantora morreu na sexta-feira (20), vítima de
complicações de uma leucemia, a cantora também sofria de
demência e completaria 74 anos no dia 25 de janeiro de
2012. AP Photo/Damian Dovarganes
Viveu mais do que muitos de nós juntos.

Música
“At Last” – Etta James
https://www.youtube.com/watch?v=yqr5M426FwQ

87. Noites históricas
O final do verão aproxima-se e estes textos ficarão no
passado.
Noites históricas, reluzentes, músicas, filmes, fotos, papos,
muita gente cool, com ideias e energia.
No alto, o amor.

Esta semana foi o ápice.
Uma amiga daquelas que estão do lado em qualquer
situação, boa ou ruim, pegou estrada comigo.
Cada instante destes que passamos juntos estará guardado
aqui nessas linhas.
Você me fez muito feliz. Estou tão agradecido que você
entrou em minha vida.
Se preocupou quando eu precisei.
Acreditou em mim, e com firmeza!
"Estas palavras são para você
Cheias de gratidão e amor."
Sem vergonha ou envaidecimento!

88.
"A indiferença é uma atitude deliberada e cruel, travestida
de distanciamento involuntário. O fato de não sermos nós os

causadores do sofrimento, não nos absolve; não nos concede
o benefício da cegueira emocional."
Emocionante.
Eu conheci uma pessoa sensível ao sofrimento alheio.
Somos pedras rolantes carregando nossos problemas, e os
de outros.
Nós falamos disso através de uma janela escrita.
O povo passa na rua e diz: "poetas".
Os intelectuais nos chamam de "vagabundos".
Não estou nem aí, nem aqui.
Vou continuar cantarolando "amour, amor, amore..."
Se você sofre é porque busca, mas não espere a chuva
passar, não deixe a esperança morrer.
Está aí em algum lugar te esperando.
E tens tudo: la vita!
É exclamação!
Um velho solteiro, entre sonhos adolescentes e prantos, é
colocado de novo no banco vazio do parque. "Veja a
natureza, as flores, as árvores, olhe aqueles pássaros
lindos.."
Você já teve seus dias, beijou e foi beijado com amor.
Aprecie as lembranças daquelas fisionomias alegres que não
duraram além da paciência. Sempre achou que ainda não
tinha encontrado alguém, depois qualquer uma era a grande
metade.
“Foda-se, quando a carne aperta aparece alguém.”
Tente voltar ao normal de alguma forma, largue qualquer
tipo de barbitúrico, faça um esforço máximo para não ser
tão ingênuo.
Sai do ringue, você já foi nocauteado demais.
Poderia ter sido poupado disso. Mas é a tal solidão. Ela é
linda também, abra os olhos.
Você é dela e ela é sua. São parceiros agradáveis.

Solidão amiga do peito!
E, pensando bem, nem adianta também esse discursinho
piegas de solidão, passou a vida se destruindo, agora sua
mente não tem conexão com o que chamam de "realidade" e
tá dando um vexame atrás do outro.
Detalhe: estou falando comigo mesmo.
A semana foi excelente, entretanto, hoje eu estou me
sentindo o senhor Mr. Magoo, visitando o freezer achando
que está na Groenlândia.
Ponto positivo: eu tenho realmente talento para o humor, um
palhaço que não enxerga direito, acreditando que está
vestido de rei, e que é o próprio!
A fantasia preponderou, mas as águas de março vão
fechando o verão e mais esse capítulo nonsense.
De tudo, que abraço, beijo, ou carinho sobrou para ser
lembrado?
Nenhum.
Apenas as noites ficarão, e aqueles que estiveram com elas
por longas semanas de calor, tentando desenhá-las em
histórias.
No final, o Thiago foi embora, ele quer outras coisas, com
outras pessoas. Foi apenas uma ilusão exagerada da Carla.
Ele nem a conhecia direito.
O Henrique sabe o que deseja, mas não encontra, está
encurralado naquilo tudo que sabe, sonhando entre altos e
baixos que uma senhora mais velha (ele com seus fetiches)
vai aparecer.
E a Carla acabou conhecendo um tal de Daniel, sempre os
vejo quintas-feiras tomando um chopp no Giovannetti.
Uma noite, sentei com eles, e fiquei contente de vê-los tão
inteirados, felizes, parece que estão escrevendo um livro a
duas mãos.
Estão com diversos planos. Fiquei motivado apenas de ver
como essas parcerias ainda são fortes.

É velho, velho: só depois que perde, dá valor...
O mundo mesquinho lá fora não pode ofuscar a luz que
existe entre certos casais.

Bonito comentário de um mocinho lá de Lages: “Não pode e não
vai!!! Mas, pra isso, o casal precisa acreditar neles, na dupla, não só cada
um em si. Egoísmo aniquila relacionamentos...O mundo mesquinho na
verdade é só uma desculpa, pois quem ofusca a luz somos nós mesmos.
Poderia dizer que é culpa da rotina... Mas pra tudo tem um jeito. Uma
solução. Se duas pessoas se gostam, e acreditam nelas como um terceiro ser
(o casal), ainda existe esperança, pois esse é o combustível do amor.
Acreditar... Como uma fé cega, uma religião que te leva a fazer loucuras.
Abaixo ao cansaço mental!!! A preguiça! Ao medo!”
Mas atenção! Repetindo, em idioma português: “Não pode

ofuscar!”
"Esforçai-vos para produzir mais norepinefrina e sereis mais
felizes!" - Valdomiro, 8:40

89. Boiando
Deitado em uma boia, vagando por águas calmas, sem
direção.
Terra à vista? Quem sabe?
Não há prognósticos.
Olha para o céu e os pensamentos espalham-se.
Uma nova página, novos personagens, tudo começa
novamente.
"The Woman in Red", sem tanta beleza, sem luxúria, foi
marcante.
O vazio, o silêncio, seriam mais apropriados para as
próximas páginas.
Nada a ser dito ou contado.
A imensidão das águas inibe muitos desejos.
Mas a vontade de ver gente, nem todos os universos..
A incapacidade de imaginar o fim do caminho apavora.
Cantem pássaros, estamos sob o mesmo céu.
“Esses humanos que circulam pelas avenidas aí afora,
cheios de incertezas e vivendo de ilusão”, que se entendam
entre eles.
Conversem, bebam, gargalhem, façam sexo, não façam
nada. Pouco importa.
Amanhã, domingo! Terra à vista? Será?
"Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas
apenas existe." Oscar Wilde

90. Domingo
Foi-se o medo de permanecer.
O ônibus parou, em torno de meio-dia e trinta, e desceu uma
moça, ou melhor, era um anjo.
Caminhou distraída, abriu o portão branco de uma linda
casa, e entrou.
Alguns dias são destinados a serem lembrados. Aqueles dias
em que nos
elevamos às estrelas.
Podia parar de chover um pouco, preciso sair da toca.
Uma ótima tarde a todos, nos veremos à noite.
Logo estarei livre dessa obra. Aqui no more escritos.
Próxima estrada, estudos, entrarei com 80 anos em Harvard,
e vou sair no jornal.

Mas no momento:
"Não saco nada de Física
Literatura ou Gramática..."
Eu estava andando lentamente, você desceu do bus, dois
mundos colidiram e nunca mais poderão se separar.
Foi exatamente ali.

91.
A cada 10 pessoas que lerem isto abaixo, 12 ficarão
escandalizadas. Enxergarão o autor como um crápula
equivocado.
Todavia, vamos aos fatos.
Passei na frente do panteão dos heróis, Che Guevara,
Metalica, Lenin, Jim Morrison, Mulá Omar, Smashing
Pumpkins, Caetano Veloso (com xicrinha da Globo) etc, etc,
etc. Jovens com camisas vermelhas, camisas com a imagem

do Che, do EI, bandeiras dos EUA sendo queimadas, gritos
de guerra...
Passei rápido, bem rápido, e fui a um Café encontrar com
um amigo.
Sentei e cumprimentei: "E aí, Bill, o ladrão que rouba
ladrão!" (Risos)
A companhia dele era incrível, inteligentíssimo, dinâmico,
vivaz, conversamos um bom tempo. Sensação boa!
Perspicaz, um líder nato, de boa, de bem com a vida.
Quando o deus Steve Jobs escutou dele que não adiantava
ficar nervosinho, porque "tinha sido ludibriado, assim como
ludibriou...", eu não segurei os meus risos múltiplos.
De volta ao PT.
Imagine no panteão, aqueles papinhos intermináveis de
política, socialismo, intelectualidade e grandes mestres! É
muito para o meu já limitado tempo.
Leiam um pouco de Confúcio, saberão administrar.
Bem, vou voltar ao que é agradável.
Comédia.
"Hoje esnobei uma gata, e ontem implorei uma marreca."
Tantas respostas prontas no mercado do saber... Quando era
mais tonto, eu as comprava.
Hoje, passo reto.
____________________________________________
Bill Gates é quem reúne a maior fortuna individual do
planeta. O cofundador da Microsoft detém US$ 72,7 bilhões
- o que é bastante dinheiro, principalmente se você pensar
que não é qualquer um que pode se dar ao luxo de ver esse
"0,7" (ou US$ 700 milhões) na conta. Quem dirá o que vem
antes da vírgula.
O executivo, entretanto, costuma botar a mão no bolso por
causas nobres. Por meio de sua Bill & Melinda Gates

Foundations (B&MGF), ele distribuiu, desde 1994, a
bagatela de US$ 23 bilhões em pesquisas e iniciativas que
tentam minimizar os problemas do mundo.
Site
http://www.businessinsider.com/the-fabulous-life-of-bill-gates-20149?op=1

92. Cinema
Trinta por cento da bilheteria do mercado cinematográfico
norte-americano provém da China e, no atual ritmo de
crescimento, em 2020, será maior que o dos EUA.
Os blockbusters são o interesse dos chineses. Mal sabem

eles o que estão alimentando.
Quando a ditadura cair, será tarde demais.
Seria justamente por isso que os Estados Unidos não
combatem o sofrimento do povo chinês na mão deste
partido "comunista"?
Tibete livre!
Eu acho mais interessante ser o próprio autor do que apenas
chupinhar uma notícia, como eu fazia no meu site (que
também tem os seus méritos, agora mais ainda, no novo
estilo,).
A respeito do panelaço, acredito no direito da população se
manifestar, mas esse riquinhos dos Jardins poderiam ter um
pouco mais de classe, sem ficar gritando "vaca" pela janela.
São caboclos querendo ser ingleses.
Eu sou totalmente a favor da deposição do governo atual,
por crimes de corrupção. Não vou escrever novamente o que
penso sobre a sua incompetência e do vexame de
"intelectuais" defenderem essa máfia.
Mas queimou o filme esse tal "panelaço" em bairros de
classe alta.
Nem tem uma pessoa de bom senso que suporte essa
burguesia.
Abraços, até a noite!
Foto
Jogos vorazes: A esperança — Parte 1” ocupou 1.339 salas em
novembro 2014 no Brasil

Música
“No More Heroes” - Stranglers
https://www.youtube.com/watch?v=Pg2np37JNEg

Artipias comentou:
“1. A chinesada assiste, ok, mas é questão de proporção.
Gostaria de ter os números em % para fins comparativos e
levantamento de dados de imbecilizados no mundo em cada
nação. Pq a humanidade jás do maligno, já viu os china
chorando pq recebeu a bíblia pela primeira vez? pois é...”
“2. Desde quando os EUA combatem injustiças e
opressões?”
“3. A corrupção está institucionalizada. Vai colocar quem
nos respectivos cargos cujo os provimentos foram por vias
democráticas? Assiste Zeitgeist, acho que vai gostar.
Comece a procurar fontes e dados em instituições
responsáveis pelo mantenimento destes dados para analises,
mídia? Não confio! A corrupção é a cara do Brasil há
séculos.”
“4. Não estou preocupado com gente sem educação batendo
panelas Mauviel das janelas dos teus edifícios de quaseluxo.”

Denis “Você é muito engraçado, páreo duro..primeiro
desarrumou com a comunidade chinesa; depois, deu a
entender que não existe uma alma honesta no Brasil; e, para
concluir, metralhou a burguesia que já está caída.”
Denis “Os EUA nos salvaram, junto aos aliados, do
nazismo, ou além de petista é nazi também?”

93.
Cimentaram a Praça do Coco sem consultar os moradores!!
ÓÓÓOÓ! Nossssa!
Sério?
Reconheço que tive sorte, justamente quando estou
escrevendo esta "obra-prima", o Brasil é governado por uns
patetas que queriam assaltar todas as pessoas na Praça da Sé
ao meio dia, sem que ninguém percebesse, notasse.
Para ajudar um pouco mais, existem cidadãos que não viram
nada, mas possuem conhecimento de tudo, os "intelectuais",
e alguns deles repetem como papagaios "já roubavam no
Brasil antes".
Nós sabemos disso!! Mas o que vamos fazer com esses
ladrões pé de chinelo? Deixar soltos, mostrando que isso
pode ser feito sem punição?
Mudanças de perspectivas. Não é pragmatismo, trata-se de
sobrevivência.
O romance “Malhação" deve ter inibido muitos leitores.
(Risos) Não é todo mundo que acha graça nessas comédias.
Os que continuam lendo nesse instante ou que começaram
agora, "vamos indo" em direção ao clímax.
O verão está acabando e ainda somos os mesmos.
Mas tenho a impressão de que algo mudou, os sentimentos
são diferentes.
Então mudei! Consegui o mais difícil! Pouquíssimas pessoas
mudam, a imensa maioria são os mesmos ao longo da vida.
É uma grande luta contra o orgulho! O orgulho de estar
curtido no álcool e nos lábios.

Música
“Impressions” - John Coltrane Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=03juO5oS2gg

94. Andanças II
Eu sempre fui um bom aluno... Na realidade, apesar de um
"pouco" indisciplinado, era um dos melhores da minha sala
de aula no Liceu Salesiano.
Até que, no ensino médio teve um período que desandei
totalmente.
Meus pais eram muito, muito ocupados. Meu pai possuía
negócios variados. E minha mãe idem.
Então, acreditem ou não, teve um período em que consegui
que me matriculassem em duas escolas diferentes para o
mesmo período. Tudo que eles pediam para a matrícula era o
histórico escolar, documentos dos pais, do aluno e dinheiro.
Acho que, de tão ocupados, não conversaram entre si sobre
minha escola.
No começo, eu ia, muito de vez em quando, em cada uma
das escolas.

Depois, eu ficava na porta do colégio e de lá saía para andar
pela cidade.
Andava a manhã toda, às vezes ía nos mesmos lugares.
Outras, saía sem rumo para bairros afastadíssimos, onde, de
vez em quando, passava uma linha de ônibus.
Um dia, inventei de assistir a um treino de nado
sincronizado, eu gostava de uma menina "indisciplinada"
que praticava isto!!
A treinadora dava atenção especial a ela, que estava muito
atrás do resto da equipe.
Faltava muito. Curtia noitadas.
Essas piscinas ficavam bem afastadas, em um outro distrito.
Andei muito de busão, depois pelas ruas, ficava meia hora
em um ponto, depois vinte minutos em outro. Conversava
com os moradores.
Uma epopeia ir e voltar.
Pouco depois do meio dia, desci no parque e fui dar uma
volta, tudo alagado, mas não chovia. Poucas pessoas.
E, entre duas delas, surgiu um fascínio disfarçado.
Éramos quietos e solitários. Observamo-nos muito antes da
aproximação.
Os dois no passado..
Vamos lá, retorne!
Daniels, agora você está aqui, tem trabalho para fazer, os
fatos estão caminhando como se tivessem sido
organizadamente elaborados.
Novas grandes histórias acontecerão.
Você atrai!

95. Avatares
Vejo o corpo das pessoas envelhecendo, perdendo sua
vitalidade, a tristeza invade minha alma.
Avatares! Urgente!
Depois, surgirão outros "problemas". É intrínseco à nossa
vida carnal.
Animais sociais.
O amor. O desejo, que resulta na procriação e na
continuidade da espécie é a grande intersecção nas
individualidades?
Gastei, ganhei ou ambos, em seis anos, escrevendo um livro
que tratava disto: desejos.
Em uma linguagem clara: antes do big bang aconteceu um
"desejo", e o universo começou a expansão. O verbo, a ação
(o Alan pode pensar isto: "nem sempre é motivado pelo

desejo") tem uma origem. Pensem, o desejo faz parte das leis
da natureza.
Não conheço outra existência, apenas os sábios, ou os
presunçosos, falam com convicção sobre ela, portanto
segundo as leis da natureza, os tagarelas dirão: “É assim,
assim... É assado...”. E ponto final.
A questão é que esse ponto final não existe.
Existe o tempo que passa, mas não termina. Começa
novamente.
Eu, meu. Conseguiria condicionar-se sem os pronomes
pessoais?
Nossa vida é vestir um personagem.
E as roupas (o corpo) vão se acabando, junto com o
personagem. Ele fica descaracterizado, e não vive sem o
estereótipo que criou de si. Não conhece outra existência.
Somos "Walter Keane".
Cronologia da evolução das estruturas a partir do Big Bang. Fonte:
TURNER, M. S. A Origem do Universo. Scientific American Brasil.
Edição especial, nº 41, 2010

96. É sobre miscelânea

Os melhores CDs sempre foram as miscelâneas.
No final, tudo faz parte de tudo.
Amiga: “Vão servir de material para outras obras, aliás, para
outros trabalhos.”
Outra amiga: “Sem dúvida, falou bem.”

O espírito está no cérebro, em uma parte dele.
Leandro, o livro "As Poesias Perdidas" é um romance
convencional (até certo ponto), com personagens bem
definidos psicologicamente, linha cronológica bem visível e
com um assunto central. Os "desejos". O que é isso que gera
o interesse de procriação e acarreta na continuidade da
espécie. O que é isso que os líderes sentem pelo poder?
Enfim, o texto tem algumas inovações, como, por exemplo,
a inserção ao longo da prosa, de poesias (as tais) que escrevi
e conservei em disquete quando tinha em torno de 16 anos.

O livro atual é uma história autobiográfica, eu relato meu
dia a dia, insiro conversas reais, pensamentos (muitos sobre
a situação atual, o que está acontecendo no mundo).
Pretendo terminar em dez dias com o fim da estação. E não
sei se vou escrever outro, acalme-se!
O texto foi escrito em capítulos diários, com fotos e música.
A grande inovação é que muitos desses capítulos foram
postados na rede social, gerando comentários, diálogos, que
estão inseridos na obra. Algumas pessoas pediram

anonimato, outras aceitaram a citação dos seus nomes.
No que diz respeito a você ficar "perdido"..
Cada um tem suas preferências, você gosta de tocar, eu de
escrever, eu gosto de CDs miscelâneas. Talvez você prefira
álbuns de um artista só.
"Tudo faz parte de tudo". Existe correlação entre todas as
coisas.
Mais tempo e um olhar mais atento podem abrir essa janela.
Eu não tenho pretensão artística alguma, sei muito bem das
limitações do meu conhecimento técnico do idioma.
Pode parecer que eu sou o porquinho que fica cantando
enquanto os outros constroem a casa para se proteger do
lobo. Pode realmente ser bem isso.
Mas eu vou ter que voltar para o trabalho assalariado, tenho
plena consciência disso.
A foto no jóquei que o chocou é o seguinte: todas segundas e
terças, vou tomar uma cervejinha lá.
Brincadeira.
Por ocasião da vinda do meu amigo, eu levei-o até o centro,
tirei fotos de quase todos os pontos, inclusive do jóquei, que
tem um arquitetura interessante.
Abraço,
Denis

97.
Eu, o eu, minhas histórias, histórias, amores, dia a dia,
noites, ideias, outras pessoas, pensamentos, conversas,
petrolão, cinema, amor, desejo, temporalidade, Bill Gates,
pesquisas, músicas, metafísica, etc, etc, etc, etc, etc.
Existe alguma relação? Nenhuma? Difícil de compreender o
que escrevo?
Amigo: "São fragmentos de sua vida que lhe acometem
através da memória, partes que não tem em si uma relação
de tema ou assunto, sendo o elo entre as mesmas o fato de
serem suas memórias postas de maneira cronológica, ao
passo que retrata também o tempo atual. Junta o gênero
textual "Diário" com o gênero textual "Autobiografia"
Amigo: "Quanto ao entendimento do texto, ao menos à
minha visão, é de fácil compreensão, não usa de uma
linguagem rebuscada nem segue a norma formal"
Amigo: "Para além de falar de sua vida apresenta nos
"versículos" valor informacional relevante, seja com
indicações de músicas, livros, filmes ou apresentação de
resumos sucintos sobre temas diversos."
Amigo: "Ser poeta não depende de educação acadêmica,
depende de amor e dedicação contínua à leitura e à pratica
da escrita, regando tudo isso à uma constante exposição à
novos saberes e experiencias"
Um analfabeto pode ser poeta?

Amigo: "Um analfabeto pode certamente ser poeta, basta
que tenha um domínio mínimo da língua falada e entenda o
processo de rima, ritmo."
Uma pessoa que se considera poeta, poderia não sê-lo?
Amigo: "Sim"
Ontem eu li algo bem rasteiro que pretendia ser grande.
Ainda bem que repito sempre: "Eu sei que não sei!"
Apenas escrevo.
Saiba o quanto foi importante na história, e vejo em você um
talento incrível com as palavras, será reconhecido amigo.
Sua poesia toca no coração!
Amigo: “Amor é a essência humana, a válvula pela qual
tudo o mais ganha significado, aquilo de que quando se vê
ausente a alma enfim se finda voluntariamente. É para ele e
por ele que vivemos”
É exatamente o que eu penso.
Está muito acima das disputas, do orgulho e da raiva.

Música
“Penny Lane” - Beatles
https://www.youtube.com/watch?v=jd-oLhJQne0

98. Jardim
Nós (alguns alunos da UNESP) tínhamos uma casa em uma
das ruas principais do centro. Era uma bela casa, com três
quartos, uma ampla sala e um jardim enorme, com plantas e
piscina. Cinco estudantes moravam nela. Outros quatro,
como eu, ajudavam com uma quantia para pagar o aluguel e
estávamos sempre por lá. Eu na realidade tinha duas casas,
ficava na maior parte do tempo na minha, um pequeno ap., e
o resto nesse espaço.
Além de nós, havia sempre a presença de amigos nossos,
outros estudantes, artistas, músicos, profissionais liberais,
funcionários públicos, etc, etc. Era um caldeirão de idéias.
Os melhores momentos eram no jardim. Todo dia tinha
alguém tocando algo massa ali. E altos papos.

Romances!
Em um canto o astro era o “ponche”, que tinha uma receita
incomum: para cada litro de suco de laranja um quarto de
Lucy in the Sky with Diamonds. Havia nessa área happenings
que consistiam na leitura de poemas e textos, improvisava-se
sons e os convidados caíam na farra.
Cristovão Colombo, o pai do realismo mágico, comia pérolas
negras.
Na noite, com véus negrejantes, encobrindo os céus, a Folia,
indócil, saltitante, concedia seu amor a dedos muito ágeis,
brincalhões, que afagam, entre outras coisas, violões.
Duas pessoas se encontraram e o amor foi grande.
Um dia daqueles conversei um pouco com o pessoal no
jardim, fui para o quarto, e acabei dormindo por dois dias.
Quando acordei ela não estava mais lá.
Eu não procurei os dias, deixando as noites, acompanhado-a
em sua fuga. Ela vinha comentando que aquele lugar já não
era tão bacana, como pareceu ser no princípio. "Deveríamos
partir".
“Não percebe que você não consegue ficar no mínimo? Quer
sempre ficar no máximo, no limite, como se algo maravilhoso
e extraordinário fosse acontecer. Sim acontece, você sabe
como é o fim. Mas mesmo assim elas te impulsionam,
transcendendo o discernimento."
Daí em diante, nada foi como antes. Eu passei e me isolar em
um mundo particular, e tudo aquilo pareceu-me enfadonho,
repetitivo..

Pouco tempo depois, me desliguei da UNESP, mudei para
outra cidade..

Música
“Sweet Jane” - Lou Reed
http://www.sunrisemusics.com/musicas/sweet_jane.mp3

. Rock
Em que época e onde gostaria de estar vivendo hoje?
Eduardo Macedo: "Final dos anos 50, Rio de Janeiro"
O que você definiria como rock´n roll?
Eduardo Macedo: "Um mantra agressivo, com letras que
buscam desafiar tudo que está estabelecido”
Eduardo Macedo: "Jim Morrison pela sua sinceridade”
“Jimmy Hendrix por sua postura”

“Jimmy Page por sua magia ancestral”
“Keith Richards por inalar 24 horas o espirito do rock”
“John Lennon por toda sua responsabilidade e como guia
revolucionário”

Músicas
“Foxey Lady” - Jimi Hendrix Experience
https://www.youtube.com/watch?v=_PVjcIO4MT4

“White Summer/Black Mountain Side” - Led Zeppelin

https://www.youtube.com/watch?v=wrvfMSYNqBg

Entrevista
Great Keith Richards Interviews
https://www.youtube.com/watch?v=aD8EfcvGTeI
Documentário
“Revelações: John Lennon”
https://www.youtube.com/watch?v=iVCclRUZ2JM

99. Chuva, chuva, chuva

Chuva, chuva, chuva
Acalme a turma.
Protestos, "guerra civil",
Um cheiro de baby, e um hálito de beijo
Não vou ficar com riminha, é muita coisinha..
Menos, menos..
Comprei 2 ingressos para o show da Maria Rita, paguei 30
conto e ainda fiquei pensando se compensava. Tem show
dela direto. E gastei mais 100 em “valeconsumação. Depois
que gastei toda essa grana, bateu o arrependimento.
Isso é um bom sinal, significa que vamos curtir muito. Rs.
Ela é incrível, carismática, não faremos comparações,
porque não dá, mas compensará!
Na bilheteria me dei conta,

Parece que passou um tufão na vida das pessoas que eu
conheço. E toda a empolgação ficou para trás. É como se
soubéssemos que não temos nada a dizer. Nossas
fisionomias em algum momento retratam todo o horror que
vivenciamos.
Silêncio.
_________________
Canto..
"Tô abafado, me dá licençaaa, vê se sai da minha frente
Tenho miopia, sou hipotenso, meu pé tá sempre dormente,
Amsterdan via Paris, acho que é nesse que eu vou
Mudei o corte do meu cabelo, já nem sei como eu sou."
Aconteceu muita coisa. Sobraram poucos.
Essa veio de outro lugar há três meses, não sabe o valor dos
seus pés.
Lágrimas e satisfação.
Beleza maior que o corpo. Está linha é sua!
Eu olho, olho novamente, mais uma olhada, novamente..
Olho, olho, olho de novo, meus olhos não se cansam..
Cada detalhe.
Foto: Maria Rita

Música
“Novo Amor” - Maria Rita
https://www.youtube.com/watch?v=5IWZvFIpDfw

100. Estradas
Fui com o irmão dela até sua casa. Eu não sou mais daquele
lugar, tudo ficou para trás, a festa acabou, a luz apagou e o
povo sumiu.
Voltei muito cansado, curtindo “Cheap Thrills”, Janis Joplin,
no celular.
Música sacra.
Eu me envolvo em cada situação, estou em uma
encruzilhada de várias estradas. Um coração me espera em
cada uma.
Certa placa diz: "Beleza extrema, juventude, felicidade."

Os dias desses escritos estão acabando, juntamente com o
verão.
Uma semana.
Para mim, foi lindo, maravilhoso.
"Mano, face não é a plataforma pra isso!"
Risos múltiplos!!
Ainda bem que não é!
"Só vejo preconceito. E a sua roupa nova. É só uma roupa
nova. Você não tem ideias para acompanhar a moda,
tratando as meninas como se fossem lixo ou então espécie
rara que só a você pertence, ou então uma espécie rara que
você não respeita.”
“Ou então uma espécie rara que é só um objeto
Pra usar e jogar fora depois de ter prazer.
Você é tão moderno, se acha tão moderno, mas é igual a seus
pais
É só questão de idade, passando dessa fase
Tanto fez e tanto faz."
________________________
Outro naipe:
8 de agosto de 1967
Parque da Golden Gate, em São Francisco.
Uma multidão calculada em 30 mil pessoas se reuniu para
uma das manifestações mais amplas e democráticas de todos
os tempos, o Human Be-In, criando não apenas um evento
político-cultural, mas também dando forma ao que depois
seria conhecido como happening- e, que se transformaria
num símbolo de todos os protestos.

O caráter anárquico fez com que, num mesmo local,
estivessem reunidos representantes das tribos mais distintas:
dos motoqueiros durões do Hells Angels ao pacifismo dos
flower-power, havia espaço ainda para os que defendiam o
despertar de uma nova consciência ecológica, o uso de
drogas como forma de expansão da mente ou o
aprofundamento de uma política voltada mais para o
coletivo e menos para o individual.
Com lideranças como o poeta beat Allen Ginsberg, o evento
foi uma ousada e inteligente operação de marketing.
Combinando energia psíquica e orientalismos zen budistas,
os participantes se propunham a fazer levitar o Pentágono,
entoando por horas seguidas a sílaba mágica "Om".
A plateia daquele encontro da tarde-noite de um sábado
californiano seria o retrato de uma época em que ninguém
poderia ser alienado e também uma prévia do que se
convencionou chamar de "Verão do Amor", revelando para o
público atos e expressões como contracultura e psicodelia.
Timothy Leary, o papa do LSD, estava lá e pregou: "Turn on,
tune in, drop out".
Foto
George Harrison, a member of the British pop group, the Beatles, pays a surprise
visit to San Francisco's famed Haight-Ashbury hippy district, on Aug. 8, 1967

Músicas
“Cheap Thrills” - Big Brother and the Holding Company
https://www.youtube.com/watch?v=NZdz-lXoi6Q
“Savoy Truffle” - Beatles
https://www.youtube.com/watch?v=LYD4_TinAz4

102.
Terminado o livro, vou me concentrar na candidatura ao
Pulitzer e batalhar uma transferência no trabalho.
Eu não consigo imaginar, morando aí novamente.
Bate um desespero.
Amigo: "Você não precisa passar por isso de novo. Não
merece."
Alguém me entende. Obrigado, "parça"!
Amigo: "Na minha sincera opinião, você merece morar na
Europa, mas na ausência momentânea dessa possibilidade,

acho que deve morar aí, junto com sua família, que te adora,
ter acesso a uma educação de altíssimo nível vinculada ao
lado social cativante, pelas pessoas mente aberta e
entendidas que há por aí."
Compreende! Isso é um alívio, porque pode-se gostar, sem
adquirir o implícito.
Tive bons momentos, conheci pessoas que nunca vou
esquecer, como você, por exemplo, o Dú está aí, o
Guilherme, a Maga, Só para Loucos, Eric, Aninha, Felipe,
Larissa, Betina, André, Caio, Cleiton, Gabriel, Lucas, Luísa,
Tiago, Klewerton, Nádia, Panta, Carli, Claudia, Dermigo,
Rafael, Gilson, Hugo, Daniele, Juan, pô é muita gente... Vou
cometer esquecimentos..
Enfim, foi massa, mas é hora de eu seguir o caminho. Essas
mudanças são transformantes, revigorantes, parece que o
mundo está aberto. E eu não posso ficar parado.
Lógico que vou voltar muitas vezes, minha família tem
imóveis, minha mãe adora a ilha. Fala sempre de mudar-se
de vez.
Tem um lado triste, a falta que vou sentir das pessoas, da
natureza, todavia meu trampo é muito pesado, tenho que
estar concentrado o dia todo. Em breve reassumo meu posto,
espero que já aqui em SP.
Bem, um abraço!! Eu amo todos vocês e esse lugar
maravilhoso.
Imagem
Ilha/Rita Maria - Praia e trapiche - Anos 50

Leandro: “A carta de despedida é p/ despedidas, porém acho
que continuaremos pela eternidade, creio nisso.”

103.
Vamos em frente!
Acabo de ver uma foto sua, senhor Eduardo Macedo, com o
pessoal, na Armação. Vocês são apaixonantes! Saudades!
Carisma como o seu brota muito de vez em quando.
Como George Harrison, é um homem corajoso.
Mudando de assunto.
Concluindo esse minha jornada literária, vão surgindo
pontos de interrogação.
Indagações.

O normal na nossa galáxia é a existência de duas ou três
estrelas reunidas em proximidade. O caso do nosso sol é
uma exceção.
Será?
Por que a cada 26 milhões de anos ocorre um chuva de
asteroides, acarretando duas vezes a destruição de quase
todas as espécies (como os dinossauros)?
Uma segunda estrela?
Nêmesis, a estrela da morte?
Como sobreviverão os avatares?
É pouco provável.
.
Deixa pra lá. Go.
Gim com limão.
Está muito rápida a viagem.
O trem está tão agradável que estamos sem pressa.
Pode enrolar uma pouco, motorista, ou melhor, maquinista.
Cada um escolhe uma música! (O que fui inventar!!)
AAAAAAAAAAAAAAAAA Essa da Whitney não!
Será que não dá para respeitar?
(Risos Múltiplos.)
Faremos diferente. Cada um escolhe cinco músicas seguidas.
Postarei as minhas (e depois cairei fora... rs... Muito
dramática essa música " 'I Will Always Love You".)
As minhas são baseadas no verão do amor de 67, em San
Francisco.
Composta por John Phillips, da banda The Mamas and The
Papas, ''San Francisco'' se transformou, de forma espontânea
e por consenso popular, no hino do movimento do amor livre
e também de toda uma geração.

Sua letra termina com ''For those who come to San
Francisco / Be sure to wear some flowers in your hair / If
you come to San Francisco / Summertime will be a love-in
there'' (''Para aqueles que forem a San Francisco / Certifiquese de levar flores no cabelo / Se vai a San Francisco / Verão
é o momento do amor''), ou seja, uma verdadeira declaração
de amor a uma cidade e a um momento no qual o amor livre,
a paz e a psicodelia marcavam as ruas dessa metrópole.
O movimento beat, que já proclamava a revolução sexual, a
paz e a liberdade e, ao que pertenciam escritores como Jack
Kerouac e Allen Ginsberg, assentaram em San Francisco as
bases para que essa cidade se transformasse, anos depois, na
Meca do movimento.
Ali, milhares de pessoas se concentraram no verão de 1967,
o chamado ''Verão do amor'', que transformou a cidade na
capital mundial da música e da contracultura. Nesse
contexto, a canção composta por Phillips e interpretada por
McKenzie era um hino particular.
________________________________________________
Nêmesis, dentro da astronomia teórica, seria uma provável
estrela companheira do Sol, fazendo do Sistema Solar um
sistema binário de estrelas. Ao passo de que ainda não foi
observada diretamente, Nêmesis seria uma estrela escura e
pequena, talvez uma anã vermelha, com uma órbita dezenas,
centenas ou até milhares de vezes mais distante que a de
Plutão.
Uma outra hipótese levantada a respeito de Nêmesis é que a
sua órbita ao redor do Sol dure algo em torno de 26 milhões
de anos e que, em determinado momento, a estrela atravessa
a Nuvem de Oort e arremessa bilhões de asteroides e
cometas para todos os lados, muitos dos quais acabam vindo
para o Sistema Solar e atingindo a Terra, causando, assim,

grandes extinções da vida no planeta, como, por exemplo, a
extinção KT que ocorreu há 65 milhões de anos.
Imagem
Distrito Haight Ashbury, São Francisco, 1967

Músicas
“San Francisco” - Scott McKenzie
https://www.youtube.com/watch?v=8TmY3ELCgYM

“A Flute Thing” - The Blues Project
https://www.youtube.com/watch?v=1oIE95Ro9Ms

“Sunshine of your Love” - Cream
https://www.youtube.com/watch?v=IDZqmF3zS04

“San Francisco Nights” - The Animals
https://www.youtube.com/watch?v=8hv0M5etXFA

“A Day in the Life” - Beatles
https://www.youtube.com/watch?v=P-Q9D4dcYng

Documentário
“George Harrison Living In The Material World 2 [1 de 3]”
Directed by Martin Scorsese
https://www.youtube.com/watch?v=VrYRflEkWG4&feature=youtu.be

104. Brasil
Novas eleições!
Duzentos mil na Paulista, esse governo caiu!
Maior manifestação desde as Diretas!
Alan Insólito: "Vendo na Globo, Terra e Record? Desconfie"
Será que o senhor não enxerga? Tem uma multidão
gigantesca, basta olhar a Paulista inteira.
Alan Insólito: "Dênis, já tem um bom tempo que só tens
aparecido para encher o saco"
Suas palavras combinam com sua ideias, é esse Brasil que
não dá certo.
Alan Insólito: "Sinceramente, Dênis, evite o contato."
Tenho pena dos seus alunos. Sempre com o discursinho sem
argumento pronto ao ataque, fugindo do diálogo e da
realidade.

Conversas com pessoas racionais:
Duquesa: "Vai escrever cartazes anticomunistas?"
Não, Alteza, eu sou a favor de um governo de esquerda
totalmente desvinculado do PT.
Duquesa: "Mas estou bem preocupada com a construção
simbólica anticomunista. O PT nem é comunista, e nunca
pretendeu ser, mas a direita usa dele para associar corrupção
com esquerda"
Duquesa: "Odeio a Dilma, Lula e PC do B que se vestiram
de socialistas sem nunca o serem. Queimaram a esquerda,
que hoje é associada a corrupção.."
Faz sentido, Alteza, mas esse protesto histórico minou
qualquer possibilidade de continuarmos nesse
presidencialismo de arranjos.. E o PT foi banido, não é
esquerda, nem direita, é grupo criminoso.
Se abrirmos precedentes, todos acharão que é permitida a
corrupção, o povo do bem quer Justiça.
E, como administradores, são pífios, medíocres.
O Brasil, com nosso potencial, crescer 1%?
Apenas em São Paulo, 250 mil manifestantes fecharam a Avenida
Paulista, segundo números Datafolha. É o maior do país. Muitos
manifestantes seguram bandeiras, vuvuzelas, cartazes e faixas de
repúdio à corrupção com as palavras "Basta", "Vem pra Rua", "Fora
Dilma", "Vamos Dar Um basta Nisso" e usam nariz de palhaço. O ato
segue pacífico e reúne jovens, idosos e famílias com crianças.

105. Pensamentos
Dr Jamil:
“Não consigo ver caos na vida. Somos um aglomerado de
células, trabalhando sob a mais rígida ordem. Uma célula
depende da outra. Qualquer desequilíbrio, é o fim da vida.
Faltou oxigênio, morremos. E se faltar amor, adoecemos.
Viver é uma oportunidade mágica. Quando penso o que é a
vida, sei que a resposta está lá naquele copo amargo que é o
chá de cogumelo”

Erikaus diz:
“Estive pensando um pouco e logo me perdi em recônditos
intrigantes de minha opinião sobre espaço/tempo, pessoas
vivas que admiro, receitas de sobrevivência..fui pega!”
“Estou sempre mudando, procurando, descobrindo!
Romanceando um pouco adoraria viver em uma tribo celta.
Em contato místico com a natureza. Sentir a energia pura
que emana das verdades da Terra. É interessante pensar que

esta seria minha resposta romanceada, afinal é o que tento
fazer atualmente. Risos”

106. Segunda

Três horas, segunda-feira, as ruas do bairro estão desertas. A
cidade dorme, algum burburinho nos bares e nas casas
noturnas.
A polêmica do domingo: manifestações.
Incrível! Mais de duzentas mil pessoas foram para as ruas de
São Paulo, temos fotos, vídeos, testemunhas, uma multidão
tomou a Paulista. Se fossem 50 mil pessoas, já seria
bombástico.
Incrível mesmo é que há indivíduos incomodados com o fato
do povo ser contra esse governo corrupto e incompetente.
Em último caso, roube, mas faça!
É aquele velho lenga lenga implantado pelo PT: "PSDB fez
isso, fez aquilo..Aécio blá blá blá, e não sei quem.. blá blá e
história de elite branca, golpe militar."
Eu quero que o PSDB e o Aécio vão pro inferno. Nunca
votei neles e nunca votarei.
Se a elite agora é contra a ladroagem e a administração pífia,
que esses podres saibam que tudo vai mudar, inclusive
injustiças, sistema bancário...
Golpe militar? Isso é gente do próprio PT, infiltrada, esse
partido é capaz de tudo, matou dois prefeitos, criaram falsos
dossiês, caso dos dólares encontrados escondidos na cueca!
(Sério, aconteceu isso!), etc, etc. O que custaria mandar dez
militantes criarem faixas e se vestirem de preto?

Na minha opinião, é necessária, urgentemente, uma reforma
constitucional. A começar pela reforma política.
Parlamentarismo. Perdeu a maioria como esse governo,
caiu.. Me desculpem os que odeiam o exterior, mas no
Canadá, na França, na Inglaterra, na Austrália, qual o
sistema?
O Lulóquio não fingia que era contra os EUA? Mas então,
para que presidencialismo?
Muita gente cai em conversinha, e o PT é especialista nisso,
ele dominou todo o aparelho estatal, encheu as empresas
com filiados, e nas universidades angariou apoio com uns
pobres coitados que querem vestir camisetinha do Che
Guevara e usar o facebook, estão com os pés bem fora do
chão.
Eu sei que minhas palavras causam desconforto, pois muitos
sabem que existem verdades nelas, e mudar, nossa, como é
difícil!
Eu já fui petista de usar estrelinha. Mas meu compromisso é
com o meu bem estar e com o dos outros. Não sou
ganancioso, o que ganho trabalhando honestamente sustenta
minhas necessidades. Essa administração é da minha
responsabilidade, afeta minha vida e a das pessoas, no geral.
Para resumir, finalizando, em um curto parágrafo.
O PT vai ser banido porque houve escândalos generalizados
de corrupção em todos os seus governos, seus membros
mentiram o tempo todo, como administradores criticaram a
gestão anterior e utilizaram os mesmos métodos, e, para
finalizar, foram incompetentes no gerenciamento do Estado,
aparelhando-o com pessoas desqualificadas, sendo um
fracasso no que diz respeito à política econômica.
Bolsa-família é necessário, deve-se manter, mas não usarão
isso para perpetuar no poder um grupo criminoso(roubando
nossa credibilidade).

Imagem
Os repórteres da BBC Brasil, Luis Guilherme Barrucho e Camilla
Costa, estão a caminho da manifestação na Avenida Paulista. Eles
contam que diversos manifestantes vestidos com roupas trazendo as
cores do Brasil, lotam os trens, entoando gritos de guerra contra a
presidente Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores.

107.
Pupilas dilatadas, fiquei noites naquela cantina, até que
apareceu meu vizinho e amigo "punk", Glauber (irmão do
Raph). Fui convidado, com a minha família, para um evento
no Hotel Holliday In. Iríamos de barco.
Fomos até minha casa, onde encontrei uma bagunça sem
precedentes. A maioria das minhas roupas estavam sujas
e/ou amassadas. No armário, encontrei poucas camisas e
calças limpas.

Achei uma etro branca e um jeans gucci, intactos. Salve!
Depois de um bom banho, eu estava revigorado!
"Hoje tem PVT de uma grande amiga, demoro?"
Ele: "Sério? Quais os atrativos?"
Respondi: "Felizmente ou infelizmente, os mesmos de
sempre. Você já sabe a história, voltar para casa amanhã,
momentos de êxtase e deu. Tá querendo namorar?"
Entre gargalhadas, concluiu: "Eu sou rock roll! Tenho várias
namoradas. Vamos lá descolar outras!"
Isso faz muito tempo.
Hoje estive pensando.
Eu casei algumas vezes, mas meu grande casamento ainda
não aconteceu.
Parece uma barbárie? Um primata viveu novelinhas
mexicanas que às vezes lembraram filmes do Tarantino, e
agora se dá conta..
Cai, bati a cabeça e acordei!
Com o tempo, deduzi: "Vivia isolado nos remédios, agora
sarei, está no tempo de viver, com ardor!".
Cantei:
"Amar matou o medo. Uow!
Quando me olha com carinho e consola a minha dor
Eu sei aonde estou.
Nos nossos caminhos, meu amor"
"Me dê a mão, vamos indo. Uowl!"
Nos três meses dessa estação, elaboramos essa canção.
Acho que apesar de toda alegria, sou um pouco
neurastênico.
Brincadeira.
Não estou suportando riminhas, apenas isso.

Estação com canção..
A não ser que...
Panem et circenses
Ou melhor, Panis:
"Folhas de sonho no jardim do solar
As folhas sabem procurar pelo sol
E as raízes procurar, procurar"
Nos encontramos!
___________________
O verão de 67, conhecido como ‘Summer of Love’, foi um
acontecimento que mudou o mundo. O evento teve origem
numa passeata pela paz no dia 18 de abril de 1967, em Nova
York, e reuniu centenas de milhares de participantes – a
maior manifestação popular realizada nos Estados Unidos,
até então.

Imagem
“Summer of Love”, 1967

Música
“Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band “ - Beatles
https://www.youtube.com/watch?v=7gwg_d3XZ5A

108. Dilma
Jornalista: “Ela incorre em estelionato eleitoral, pois
prometeu um mandato de políticas progressistas em sua
campanha à reeleição e, até agora, adotou apenas uma
cartilha conservadora. As medidas econômicas que seu
ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tem tomado poderiam
muito bem ter sido adotadas por Armínio Fraga, que seria
ministro de Aécio Neves, ou pela “turma do Itaú'', como sua
campanha se referia ao grupo de Marina Silva.

“Parlamentares representantes do agronegócio, por exemplo,
tomaram litros de cafezinho com Dilma, enquanto lideranças
indígenas eram atendidas apenas por alguns ministros.”
Esse partido é um sarro!
Jornalista: “O governo não tinha o direito de, depois dos
eventos, colocar dois ministros com posições
diametralmente opostas. Um deles pregando democracia e
respeito às facções e o outro dizendo claramente que o
movimento era só de pessoas que não tinham votado em
Dilma. Isso tira a credibilidade de qualquer iniciativa que o
governo venha a querer tomar e que satisfaça aquilo que é a
exigência do povo brasileiro. Ou Dilma acorda ou o povo
vai acordar Dilma.”

109. Fim do verão
Em poucos dias terminarão o verão e estes escritos.
A princípio, viam-se pessoas empolgadas, inúmeras fotos de
praia, a Globo sabe manipular bem, carnaval, ano novo,
natal, o povo vai na onda.
No momento, as controvérsias políticas. Não temos muito o
que discutir. A quadrilha que afundou o país na crise
econômica tem que sair. Roubo mal sucedido, foi
descoberto..
Direitistas antidemocráticos, PSDB, burguesia egoísta, eles
não vão sobressair! Podem contar com minha voz, contra!

O que ocorre é o seguinte: é tão nojenta essa burguesia que,
em qualquer ato que aparecerem, eles acabarão por queimálo.
Entretanto, professor de História da UFSC ("História"),
repetindo argumentos de bandidos fantasiados de políticos, é
preocupante!
Contra as evidências não se luta, como o Doutor Jamil
sabiamente observou:
"Não tem jeito. O comunismo sempre vai chegar ao mesmo
lugar: Repressão! Observem a semelhança do discurso atual,
com os discursos da URSS, Alemanha Oriental, Coreia do
Norte e Venezuela.
Mídia Golpista: Sugere censura.
Abaixo a igreja: Sugere o fim da liberdade religiosa.
Interesses estrangeiros na Petrobras: Sempre buscam
culpados externos da própria incompetência para desviar a
atenção, como em 1984.
Elite branca: ajuda a criar conflitos internos, novamente
desviando a atenção. É mais fácil ter o bem e o mau, e assim
aparecer o governo para ajudar os oprimidos.
Falta pouco. Logo teremos a Polícia Popular para prender os
que são contra o povo, como a Volks Polizei, na Alemanha,
"Inteligência coletiva", como a KGB, e muitas outras siglas,
em nome do "coletivo popular".
Consegui uma proeza: fiquei no meio do tiroteio entre os
dois lados.
Deixando de lado essas disputas, volto para a senda "Peace
and Love".
Hoje, aqueles beijos frenéticos no hall do prédio, selaram
uma imagem.
Escrevi, mas não disse nada, não sei o que dizer. É o
passado, dez anos, voltou e ficou para trás.
Estou caminhando, o que vem pela frente é mais forte.

"Caminhos sem trilhos não tem onde apontar
Então por que perder tempo em planejar?
Se a única escolha tende a deixar rolar"
Melhor é andar ao invés de correr.
"I'm dancing the music of life, come with me now
I am singing the music of life, sing with me now
Let us sing to the rainbow of love all together
Yes, singing the music of life, we are all one"
___________________________________
Imagem
Spencer Dryden, Marty Balin and Paul Kantner of Jefferson Airplane
performing at the Fantasy Fair, early June 1967

Músicas
“Surrealistic Pillow” (Album) - Jefferson Airplane
https://www.youtube.com/watch?v=DwPbutRFzxI

“Ah Um” - Mingus

https://www.youtube.com/watch?v=BOLeRpWV-VY

110. Amor
Ontem um casal de bons amigos vociferou contra os
"cristãos".
Depois que falaram, falaram, e falaram, eu completei
dizendo que amava Jesus.
Ficaram espantadíssimos!
Eu amo. Pronto.
A palavra "amor" é a cara de Jesus.
Jesus transforma a água em vinho (S. João 2-9). O primeiro
milagre do Mestre.
Acho que era alegre, tinha uma boa saúde, comia ótimos
peixes e tomava um vinho moderadamente.
A "Igreja", religião, é destruição! Matou, torturou, alterou
traduções, omitiu livros.
Padres Políticos!
Mas o "cristianismo" primitivo é pouco conhecido.
Com a descoberta dos evangelhos de Tomé, Maria
Madalena, Judas, e outros, aparecem outras visões.
"Aproveite essa vida aqui! Não a desperdice esperando
outra!"
A Igreja omitiu!
Dinheiro e luxo prevaleceram.
Entretanto, escondidos no deserto do Egito, papiros nos
apresentam verdades.
Eu não poderia negar nunca, amo o Mestre.

Os anos que passou viajando pela Índia, Pérsia, Egito,
acumularam-no de diversos conhecimentos.
No final, chegou à conclusão: "O amor é tudo!".
_____________________________________________
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Nazaré, a cerca de 25 km do Mar da Galileia

Estudo
“Arte & Religião”
Pequeno estudo indagativo da História da Arte, UFSC 2009, no
contexto da forma e expressão.
https://www.youtube.com/watch?v=EG47nKNb-pU

101. Fim
Foi uma semana memorável, mar, praia, esportes, happy
hour (acreditem, existem seres que não sabem o que é isso),
festas, luaus, aconteceu muita coisa naquele verão em clubehotel do litoral sul de São Paulo.
Todavia, a semana estava chegando ao fim, sábado teria que
partir.
Voltei pelo saguão do restaurante, exaurido, notando a
chegada de uma nova leva de hóspedes.
E entre eles, dois grandes irmãos. Todos que chegavam
pareciam bem animados, o dia estava lindo, ensolarado, que
bela sexta.
O Diogo convidou-nos para formamos time de futebol
society no fim de tarde.
Ganhei fôlego, no quarto, depois de dormir a tarde toda,
liguei para a recepção pedindo para estenderem a minha
permanência em mais uma semana.
"Impossível, as reservas já estão esgotadas há meses, e tem
fila de espera.."
Não seria possível mais dois ou três dias?
"Segundo as regras do clube, os sócios tem direito a 7 dias
anuais. Não mais que isso"
Só queria ficar mais um pouco.
É dessa forma que ocorre na vida. Chega-se aos 96 anos e
apesar de fragilizados e sem energia, pedimos "mais um
pouco, mais um pouco".
Não perderei mais nenhuma linha escrevendo sobre
temporalidade.
Fim do verão. Fim do livrete.

Limão e vinagrete.
Risos múltiplos.
Concederei aos "risos" a última palavra.
Quem ri por último, ri melhor!
Ditadinho infame, rir de tudo é desespero.
.
.
Poesia perdida:
"Pensar, Pensar, Pensar
Penso em mim e em você
Penso em nós e nos outros
Penso nisto e naquilo
Pensamentos distorcivos que
me jogam no passado
no presente e no futuro
Receio pelo que pensam de mim
quando estava entusiasmado e pensava assim.
Neste momento penso
em algo que descreva
o que penso agora
Talvez seja
Pensamento sem fim" (1995)
.
.
.
Vamos encher mais um pouco de linguiça?
Alto aí.
Não é necessário contar que é uma piada. Explicar piada?
Olhe, isto é uma tragicomédia, blá blá blá..
Apenas, um romance com fotos e músicas. Histórias e
pensamentos.

Faltam alguns dias, depois criarei, pessoalmente, novas
histórias.
Nada está perdido, nem ganho.
Ainda tenho um pouco de gasolina.
_____________________
Imagem
Clube, no litoral sul de SP

Música
“It Ain't Over Til It's Over” - Lenny Kravitz
https://www.youtube.com/watch?v=TmENMZFUU_0

102.
O amigo gritou "é uma bosta, é uma bosta".

Outro diz: "Me espanta o fato da audácia de fazê-lo no
Facebook."
Jack: Nego, never more.
Quando aparecer alguém fazendo isso, me chamem,
admirarei.
Amigo: "Como você eh dramático"
Jack: Devo ser,
exagerado
enquanto houver amor nessa vida.
Risos.
Amigo "Por que tem que ser?"
Jack: Não tenho como escapar da minha essência.
Penso no moço da merda, queria que ele gostasse.
Bastava eu colocar aspas e intitular: "James Joyce", nossa!
Teria declarado juras de amor. E estaria feliz e não nervoso.
Precisa de que a crítica reconheça antes.
Repetia: "eu não entendo nada!"
Fiz um pequeno, confessarei, um pequeno esforço para
tornar compreensíveis minhas aventuras.
Entretanto é uma diversão, não tenho pretensão literária,
afirmei de início.
Não consigo escrever claramente, quanto mais fujo da
penumbra, mais me distancio do "eu" É um estilo, uma
coerência.
Perdi a vergonha há muito tempo, foi saboroso montar esse
mosaico.
No mínimo estou treinando o inusitado.
E, no máximo, revivendo experiências, que para mim são
marcantes.
Se outras pessoas sentirão a fagulha da energia..?

...
Imagem
“Obra Dois" Pinturas a óleo

103. Último dia do verão
Preciso ficar acordado, fui dormir às 4, acordei às 11, faltou
uma hora. Números, números..
Último dia do verão. Encerramento das publicações nas
redes sociais, adeus amigos, eu os amo.
Se a qualidade dos meus escritos, músicas e fotos é
questionável, imagem o que tive que suportar vendo outras
postagens.
E, no momento, essa polêmica política. Uma opinião mais
absurda que a outra.

Vida particular, estou por dentro de detalhes, gostos, estilos,
dia a dia de muitas pessoas.
Facebook é exposição na certa, por esse motivo eu usei a
ferramenta para criar uma interação com o leitor.
Nesse quesito não tive muito sucesso, é um iniciativa muito
inusitada, e escrevo de forma metafórica.
Vamos indo.
A tarde nos veremos.
Chopp no shopping.
The show must go on
The show must go on, yeah
Inside my heart is breaking
My make - up may be flaking
But my smile still stays on
Whatever happens, I'll leave it all to chance
Another heartache, another failed romance
On and on, does anybody know what we are living for ?

104. Aprender, diminuir o ego, amar e ser alegre
Percalços? Faz parte.
Fim do verão, mas..
amanhã é sexta-feira!
Uhuhuhu
Certo isolamento é essencial, mas o convívio ensina
também.
Desfrutar o material.
Prazeres.
Às vezes despencar pelos envaidecimentos, vão orgulho.
Quedas bruscas! Fênix aprenderá.
A matéria prima foi o "amor", o serviço bruto é o "serviço
bruto".
Palavras.
Nomes citados e encaixados com cuidado.
Moral da história? Resumo da ópera?
Sem moralismos, descortinou-se.
É bastante difícil um indivíduo praticar muito e não
aprender.
(Hit the road, Jack and don't you come back no more
no more, no more, no more)
(Hit the road, Jack and don't you come back no more)
Noite tranquila, 21 graus, chuva fina.
Em certa paz, diferente de quando começou.

Música
“Hit the Road Jack” - Ray Charles
https://www.youtube.com/watch?v=CyVuYAHiZb8

105.
00:56, estou no Outono.
Fecho o livro e parto para outras histórias.
Farei-as. Talvez as escreva.
Não será aqui.
Estarei por aí, preciso andar.
Assistir ao sol nascer.
Muitas portas estão abertas. Comecei três meses atrás, bem
magro, sem alguns dentes, andando com dificuldade.
Terça-feira corri na chuva, voltando do dentista.
Sorria.

Nunca serei o mesmo, todavia muitas portas continuaram
abertas.
Aprendi com a dor, mas tenho certeza que aprendi muito
pouco.
Falta um longo caminho.
"Peace and Love" é nessa estrada que tenho andado, e estou
disposto a continuar..

Música
"Give Me Love (Give Me Peace On Earth)” - George Harrison
https://www.youtube.com/watch?v=Ori0Yrskpjo

