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— Onde você está aí, dentro da sua cabeça?

É a melhor coisa que “ouvi” ultimamente. Segundo a publicação na qual li
a frase, o garoto que fez a pergunta estava tentando conversar com um 
amiguinho. Dessas pessoas diferenciadas, embora, não imaginou — ou 
imaginou? Exceções são exceções — a extensão do seu questionamento, 
bem mais do que uma simples pergunta. Nós moramos nas nossas casas, 
trabalhamos em nossos endereços profissionais ou funcionais, vadiamos 
em nossos lugares de vadiagem, mas viver, mesmo, nós vivemos dentro de 
nossas cabeças. Podemos mudar de residência, trocar de emprego ou de 
lugar onde atendemos nossos clientes, mudar de pouso na vadiagem, mas 
o que trazemos na cabeça e formata nossas vidas está sempre no mesmo 
lugar, na cabeça, e está presente por onde quer andemos.

Há cabeças multicompartimentadas, umas são vivendas médias, outras são
como apartamentos de dois quartos; há os de apenas um quarto, e os 
quitinetes, há simples tendas, fáceis de mudar de lugar, existem os 
pardieiros, como existem as pequenas casas simples, agradáveis, 
cheirosas e felizes, sem traumas e sem ansiedades. E existem aquelas 
como esgotos, cheias de baratas, ratos, muita sujeira, podridão e 
fedentina. Todas têm um “andar” de baixo, quase nunca percebido, que 
“irradia” os sinais instrumentados no andar de cima, às vezes já 
fortalecidos, a lhe permitirem mudar a “frequência” dos sinais, mudar de 
vida, a vida.

As cabeças multicompartimentadas têm lugar para tudo, são verdadeiras 
armadilhas, fáceis de se converterem em maria-vai-com as outras; as de 
vivendas médias são excelentes quando bem divididas e  arrumadas de 
forma a não deixar espaço para “ratos” e “baratas”, ou desvãos escuros 

para fantasmas. As de dois quartos são espécie de facas de dois gumes, 
além de algo como não-sei-se-fico-ou-se-vou. Quando de um quarto, 
tendem a se cristalizar, radicalizar, “sectarizar”, são difíceis de arrumar, 
de mudar, um perigo mesmo se a ambiência é boa porque só enxergam 
em uma direção. Quitinetes são espécies de antessalas da perplexidade; 
os bons ambientes possíveis se foram, deixando-as dependentes de tudo 
e de todos, manipuláveis, capazes de iniquidades, birutas a se 
movimentarem de acordo com a direção do vento e justificando tudo 
com a alegação de que precisam sobreviver. Afaste-as de você, são o 
princípio dos pardieiros mentais. As tendas não são confiáveis; 
portáveis, mudam com muita facilidade, basta divisarem um lugar mais 
fresquinho ou mais quentinho, dependendo das circunstâncias, uma 
vizinhança que proporcione vantagens ou satisfaça aspirações cuja 
realização está além de suas aptidões naturais, morais e éticas. E existem
as cabeças como pequenas casas simples, agradáveis, cheirosa e felizes, 
sem traumas e sem ansiedades. Se você souber onde tem uma, por favor, 
me avise; elas me atraem naturalmente, são as cabeças junto das quais 
minha cabeça gostaria de sempre estar e viver.

 
Afinal, fique longe, não dê chance aos “esgotos” infestados 
de “ratos” e “baratas”, cheios de sujeira, podridão e 
pestilência; afaste-as se elas tentarem se aproximar da sua 
cabeça. Na maioria encimam corpos limpos, bem vestidos, 
preocupados com a aparência, com a moda, com as grifes, 
com o dinheiro, sua fixação, sedentas de prestígio, não de 
respeito, porque não sabem o que é isso, impossível 
reconhecer algo que sua natureza não abriga, não identifica e
repele. É nessas cabeças, nesses lugares onde vive a banda 
podre das Sociedades, que realmente mora o perigo.
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Você já deve ter lido sobre, ou ouvido falar
daquele momento mágico do encontro do �m de
um dia luminoso com o início azul profundo da
noite inspiradora de ternura, amor e sonhos. Se
nunca o viveu venha a Icaraí vivê-lo e senti-lo no
seu pôr-do-sol, uma aquarela. É inesquecível.
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Alguns elementos mudarão, a lombada será equilibrada e a
imagem estilizada representativa da energia receberá tratamento
fotográfico. O texto da capa anterior será melhor ajustado e
seguido de referência ao trecho do livro onde aparece.


