
 noite chega de mansinho no inverno tropical, agradável, acolhedor. E sonhos vêm com 
ela. Para os conturbados do espírito, é antessala do inferno de mil demônios, região de 

fantasmas errantes com o seu arrastar de correntes e gemidos lamentosos perdidos na solidão 
psíquica dos abandonados da razão, sem vida, sem morte. Para os aquietados do espírito, belezas 
aladas cruzam-na, suaves, mãos dadas com os mais delicados anseios, repouso e desvelo,  antevisão
de esperanças, prelúdio de dias docemente ensolarados. A luz, gerada nas entranhas das noites 
sonhadas, é parida nas manhãs promitentes dos iluminados do bem para celebrar o amor, mesmo 
se projetado em imagens indistintas, fugidias, dessas cujos beijos, ansiados, nunca dados, 
perderam-se por haverem sido beijos anelados, não beijados.

A

Há que se amar essas sombras, promessas de amor, afagar-lhes os cabelos virtuais esvoaçantes à 
brisa noturna, contornar-lhes os imaginários olhos repletos de adoráveis expectativas com o toque 
amorável do amante seduzido, prostrado de amor, como a redesenhá-los, tocar-lhes os 
indistinguíveis lábios, promessas de dádivas, a se convolarem beijos táteis. E se há de amá-las até a 
exaustão dos sonhos, porque o deles desistir é morte em vida que nos faz cadáveres insepultos, 
como os que não sonham, nunca sonharam, são pragmáticos, pessoas “sérias”, como se à 
seriedade fosse negado o inato pendor dos espíritos alados para a imensidão do belo ínsito aos 
humanos capazes de ternuras, do amor, tantas vezes soterrado por montanhas de rotina e 
banalidades.

Não se há de renunciar à luz perene gerada nas noites suaves dos sonhos sonhados pelos espíritos 
venturosos. É fundamental quererem-se eternidades, vagarem-se interseções temporais em busca 
até mesmo de uma sombra. O vazio do amor é algo enlouquecedor, uma agonia. Por que a vida, 
para que existências senão para vivê-lo com entrega e cumplicidade?

-
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Embeber-se de vida é viver o amor, sorvê-lo pelosEmbeber-se de vida é viver o amor, sorvê-lo pelos
poros, pelos olhos, pelos sentidos, no momentoporos, pelos olhos, pelos sentidos, no momento
glorioso do gozo arrebatante e encharcado,glorioso do gozo arrebatante e encharcado,
ensopado de ternura, mãos entrelaçadas no beijoensopado de ternura, mãos entrelaçadas no beijo
ultimo que funde mulher e homem numa sóultimo que funde mulher e homem numa só
criatura em assimilação cúmplice e êxtase total.criatura em assimilação cúmplice e êxtase total.



Depois, bem..., esse foguetório para começar a semana; é bom deixar a fumaça dissipar-se.

Numa visão ampla e categórica, não há razão para tudo do ponto de vista das energias, em 
constante mutação e combinação de estados intermediários, o toque evolutivo de organismos 
superiores em permanente aperfeiçoamento, descartado o aleatório em sua acepção absoluta, 
inviável a perpetuação de estados intermediários, uma grosseira agressão ao processo seletivo que 
orienta, pela seleção natural, a evolução e o alcançamento dos modelos ideais possíveis. A 
excelência não se ocupa de quantidades, mas da qualidade; certas coisas existem por serem da 
substância do todo, do conjunto de organismos que se deve desenvolver na direção apontada por 
sua gênese, logo, sua razão de existir, o norte para o qual foi concebido à inspiração do propósito 
geral, universal, sistêmico, criador e mantenedor das forças que o sustentam. Seu equilíbrio 
decorre do balanço entre as forças positivas, da relação evolutiva entre elas e suas 'anti', do ponto 
de encontro entre tese e antítese, uma verdade da Física aplicada à Sociedade dos conjuntos de 
energia; se prevalecessem os antiquarks não teríamos os delicados fios do tecido universal 
finamente produzidos por urdidura e trama pelas lançadeiras cósmicas surgidas do abismo, da 
escuridão pré-universal, tecido universal esse em cujas dobras fomos produzidos e vivemos, antes 
nosso Universo seria formado por uma pasta grosseira e disforme, qualquer coisa, menos o orbe 
harmônico que faz possível a vida e as condições que a sustentam como as conhecemos. As 
'antiforças' não prevalecem, não podem prevalecer, a ordem impõe-se, tem de ser assim, sobre as 
energias estáticas, retrógradas e estéreis em seu movimento nivelador para baixo, revertendo o 
ciclo natural e retraindo a vida para estágios inferiores em negação final dos patamares evolutivos 
alcançados.

[Trecho do post de 01 de Agosto de 2016]

A nação precisa de informações básicas sobre a Previdência a partir dos montantes recebidos e 
pagos nos últimos 5 (cinco) anos, sendo certo que tais informações deverão sujeitar-se a auditorias
independentes a serem decididas pelos vários segmentos profissionais. Além disso, é 
absolutamente necessário que gráficos sejam elaborados para fornecer uma visão de plano dos 
percentuais de sua participação nas despesas públicas globais. Outras informações são 
necessárias, estas, porém, são básicas. Sem isso, não deverá ser permitido à Administração inovar 
na matéria, mexer em qualquer coisa que lhe diga respeito. Antes é preciso saber qual é a situação 
real. Em números certos e provados. O assunto é sério demais para sujeitar-se a meras alegações; 
que se exibam dados concretos, colocados no papel e sujeitos a verificações.

[Último parágrafo do post de 01 de Agosto de 2016]



De onde saiu essa ideia inoportuna, inadequada e exótica de parar o Brasil e só voltar a crescer 
quando ele estiver consertado? Isso é utopia, eufemismo para mistérios não revelados ou sabe lá 
Deus o que mais possa ser!... Dependendo das forças em ação e dos interesses dominantes, o país 
não consertará em vinte anos, nem em período de tempo nenhum. Eu escrevi aqui anteriormente 
neste sentido, queira ver. De qualquer modo, para efeito de raciocínio, quando acabar de consertar
— o que pode ser apenas uma maneira de dizer —, não mais haverá condições para crescer porque
as fontes potenciais de crescimento terão sido drenadas, inviabilizando os meios de crescer. 
Enquanto se perderiam vinte anos nessa “esquisita miopia”, os outros continuarão crescendo e o 
Brasil terá sido “absorvido”. E pronto!... O bonde da história terá sido perdido em um 
Empreendimento Estado mediocrizado por esquisitices e povoado por uma imensidade de 
coitadinhos. Se não explodir antes, o que é mais provável, ensejando medidas de força pela 
“necessidade” de controlar as “badernas” em que a propaganda oficial transformará justas 
reivindicações e gritos de desespero.

[Quarto parágrafo do post de 10 de Outubro de 2016]

O Brasil é bem, bem mais do que os salões perfumados, os holofotes e as câmeras de televisão, os 
elegantes bairros de classe média alta e rica e seus habitantes desconectados do país. A base da 
pirâmide é enorme, absurdamente desproporcional aos demais segmentos, e está ficando cada vez 
mais distante, para baixo. Dizia-se nos bons velhos tempos que a moça rica tinha de aprender os 
serviços de casa para, uma vez casada, saber administrá-la. Um país é, além de um 
Empreendimento, de certo modo uma grande casa, uma grande família. Tem de ser como as moças
ricas casadoiras que caçavam os bons partidos. Se não se conhecem os serviços da grande casa e as 
realidades da grande família, ou, conhecidas, ignoradas, como será possível administrá-las, cuida-
las? 

[Sexto parágrafo do post de 27 de Fevereiro de 2017]

 Na ultima sexta-feira para sábado eu sonhei com víboras — falo serio —, muitas víboras, por todos 
os lados. Eu prefiro sonhar com e falar de flores. Elas não tiveram eleições, por isso, e por causa 
disso, estiveram naturalmente protegidas. Em termos! Não pagaram micos de alturas 
estratosféricas, nem cometeram irresponsabilidades monumentais. As flores, mesmo agrestes, 
como a do mandacaru e a do xique-xique, têm um “quê” de espontaneidade e força; a seu modo 
enfeitam o mundo, enquanto humanos o enfeiam. 

Eu prefiro falar de flores! Elas sugerem nobrezas, têm vocação para permanências, não convolam 
pequenezas; flores são para os olhos de ver, adivinhadores de grandezas, alheias a sedições e 
desagregamentos, intrigas. 

Eu prefiro falar de flores! Elas sabem o que são, não fingem ser, têm consciência de eternidades 
nos passos dos raios de sol, não são produto das sombras, do desamor. Bem ao contrario! A feiúra 
existencial cansa, a malícia grosseira entedia, a prática da prestidigitação aborrece. 



Enquanto a fumaça não se dissipa, eu prefiro falar de flores! 

---


