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REVELAÇÃO                    

Um dia, dormi olhando para as estrelas, no céu do meu planeta, 

E vi um cometa passando. 

Havia um recado misterioso, em sua calda fumegante. 

Eram palavras, sobre o mundo que teríamos, dali para adiante. 

Um poema-revelação, sobre como seria meu novo “eu” e meu novo coração, 

Imerso em um furacão de mudanças. 

Silêncios... Distanciamentos... Danças sem música. 

Danças sem par. 

O céu se distanciando da terra, deixando no ar, 

Um ar de solidão, tomando conta de todo o universo. 

O tempo passou. 

E agora, cá estou, falando ao cometa poeta e suas palavras doídas, 

Como é minha nova e louca sobrevida: 

Agora, sempre parece haver um fim, dentro de cada início.  

Meu novo vício, é me acostumar com a não-normalidade, 

Porque o normal agora, é o não-momento.                                                                                         

O isolamento, é o pai do confinamento. 

Um Isolador de momentos.  

O confinamento, é o pai da paralisia. 

Um paralisador, que anestesia meus movimentos. 

Diante de tanto desalento, o meu pensamento, está deveras lento e confuso.  

No meu “con fuso” horário, hoje, sempre parece ser ontem, 

E ontem, sempre parece ser amanhã. 

Como ameixa, mas é uma maçã. 

Pela manhã, meu tempo parece ser regido por um relógio lunar.  

Para deixar o sol entrar, fecho a cortina. 

Varro a casa, com o cabo da vassoura.  

Uso a tesoura para brincar de ser borboleta e saio voando pela janela. 

Acordo e ao invés daquela espreguiçada, me encolho. 

Sempre escolho um chinelo de cada cor, 

E uma meia inteira e outra meia, meio cortada. 

Não tem mais cama arrumada.  

Toda lógica reinventada. 
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Cama arrumada para dormir e bem bagunçada durante o dia. 

No banheiro, finjo ligar a pia e lavo o rosto com o vento. 

Ao invés de tomar banho curto com água, tomo sem água e bem lento.  

Inverto o sistema do aspirador, e dele sai tanta poeira pela casa, que dá dó! 

Passo café sem pó. 

Vou para a varanda, com muitas pessoas no pensamento, mas estou só.  

Na xícara vazia, tomo um chá de ar.  

Assisto aos noticiários sem ligar a televisão. 

Entorto todos os quadros das paredes, do teto e do chão, 

Para vê-los entrando na minha louca sintonia.  

Sintonizo o rádio, com o radinho sem pilhas.  

Coloco roupa nova, sapato lustrado e vou até a porta, mesmo sabendo que não vou sair.  

Choro de tanto rir, por não ter do que rir. 

Rio de tanto chorar, vendo no espelho, como ficamos feios quando choramos. 

Fico achando estranho, achar estranho, esse íntimo lugar, onde moramos.  

Brinco de ser náufrago, nadando no chão e sinto as ondas afogarem meu pranto. 

Em cada canto, canto em silêncio,  

Para que o tempo passe como trem-bala, e não como carroça devagar.  

Que todos nós, possamos desembrulhar esse inusitado presente.  

E ao tirarmos a fita e o papel que o reveste,  

Percebamos felizes, que o presente, é aprender sobre a real liberdade. 

Para termos uma nova chance para nossa alma, corpo, espírito e mente.  

Uma nova realidade! 

A revelação do cometa, era de que, precisávamos sentir muita saudade! 

A revelação, de que a vida já é suficiente, quando podemos vivê-la plenamente. 

A revelação, de que a vida já é suficiente,  

Quando podemos renascer e tê-la de volta, simplesmente!  

Finalmente, a grande revelação de que, se você tiver que cometer acertos... 

Cometa!! 

 

                                                   (Pseudônimo: Santo) 

 


