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Escrever é uma pedra lançada no poço fundo. 

Clarice Lispector 
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Uma breve apresentação 

 

Escrever por ser preciso escrever. 

O texto aqui presente, volta-se para escrita enquanto arte e sua potência de criar. 

Apenas há escrita pelo escrever, a palavra se adianta, antes que o escritor tenha notícias. 

Algo escapa nos versos dos poetas, rasgando as barreiras e limites do já conhecido, criar 

transpassa o escritor. 

O escritor ao escrever, se faz escritor, não há dom prévio que o prepare para 

escrever; também não há gênios, é necessário sujar as mãos. Em períodos de não-escrita, 

o silêncio é necessário para haver palavras no papel novamente. 

Por entre filósofos como Nietzsche e Deleuze, artistas, poesias e canções entram 

nesta conversa, estando junto também a Blanchot por uma visão crítica e sensível da arte 

em sua potência de resistir aos tempos brutos e tiranos. A arte pode ser e é resistência. 

Buscamos trançar às escritas, em um plano onde faz-se os restos e fiapos do tecer 

na dimensão estética da escritura. 

 

Palavras-chave: arte, criação, escrita, estética 
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Prologo 

 

 

A caneta se esgota, as palavras já estão descarrilhadas no papel. Não há motivos 

para se demorar no que já foi feito. 

 Pensar na escrita desafia o próprio escrever: afinal, como falar do que apenas existe 

enquanto feito? A escrita quando literária acontece sobre o papel; ela se coloca, desde o 

início, até quando finda; enquanto arte, a utilidade não é uma questão, a arte se caracteriza 

por ela mesma, não está preocupada em ser útil - em servir a algo. O próprio da arte é o 

criar 

Na escrita, há criação quando outros sentidos são atribuídos, transpassando a língua. 

As dobras do sentido fazem das palavras soltas lado-a-lado a composição que vem a ser 

o espaço literário. 

O espaço literário é transitado pelo leitor e escritor, navegando nas turvas águas das 

escritas. O silêncio comporta a palavra ainda não conhecida; do bater das pedras, faísca - 

vez ou outra apenas; dos restos e ciscos, o desfrutar da palavra ao fim do peneirar de tudo 

que passa. 

Como se constitui o que ainda não há, mas sendo urgente que haja? A escrita apenas 

surge em seu próprio processo, o que permite pensar naquilo cuja causa está em seu 

próprio processar: imanência. A noção de talento ou dom, trazido por Maurice Blanchot 

(1907-2003), é entendido a partir do escrever; apenas escrevendo é possível o acesso ao 

talento. Enquanto isso, Nietzsche (1844-1900), destitui a genialidade em seus escritos, 

trazendo à luz as andanças do escritor. 

 Escrever range desafios; é do silêncio, do não escrito, que emerge o que borbulha 

na folha, antes em branco. No espaço onde as letras vão se trançando, o escritor nada tem 

de concreto antes de tomar a caneta, somente depois. A escrita torna-se ela mesma uma 

urdidura de tempo próprio. 

Pelos caminhos do sensível, a arte pode operar como resistência nos sedimentos, 

perfurando e fazendo transpassar; resistindo ao embrutecimento dos tempos. 
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{...} 

 

Escrever. Experenciar. Escrever. 

O que perpassa o escrever? Por quê? Para quê? 

Se o escrever estivesse escorado em ‘ter um propósito’, provavelmente não haveria 

mais o que ser escrito. Nada interessa à arte buscar saber de suas intenções. 

Encontramos, por exemplo, na crônica de Clarice Lispector um extrato de uma 

entrevista na qual, “(...)um jornalista me perguntou: Por que é que você escreve? Então 

eu lhe perguntei: Por que você bebe água? A honestidade é muitas vezes uma dor.” (1999, 

p. 156-57). 

Escrever nada tem a ver com razão. Algo escapa. 

É preciso desafiar; fazer caminhos não percorridos: o escritor não se assujeita ao 

conhecido. É uma onda que se alevantai nos restos e miúdos dos versos. 

O artista, em fuga de saberes prévios, coloca em matéria expressiva – dança, som, 

tela – escrita - o que está experienciando em outro plano. 

Nietzsche, em Humano, Demasiado Humano (1978), escreve: “Basta, eu vivo 

ainda; e a vida não foi inventada pela moral: ela quer engano, ela vive de engano... mas 

não é que já recomeço e faço o que sempre fiz, eu velho imoralista e passarinheiro.” 

(NIETZSCHE, 1978, §1, p.86). Ele traz os espíritos livres; seres que vivem e transitam a 

vida, mas que precisam perfurar a moral e se destituírem do que foram doutrinados a ser, 

rompendo com o antes impossível. Ainda agindo e vivendo pelos deveres e a tradição, 

permanecem presos; serão espíritos livres quando se afirmarem como tal, atravessando e 

desafiando os caminhos já conhecidos. O artista é imbuído a desbravar: é preciso sair de 

onde não se cabe, um casulo menor do que as mãos que tateiam. 

Um árduo processo lhe acomete, uma transmutação de si; rompendo com os ciclos 

de aprisionamento. De súbito, “um impulso e ímpeto reina e se torna senhor dela como 

um comando”; e então, “desperta uma vontade e desejo de ir avante, para onde for, a 

qualquer preço, uma impetuosa e rigorosa curiosidade por um mundo inexplorado se 

inflama e crepita em todos os seus sentidos.” (NIETZSCHE, 1978, p. 87). 
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É preciso tomar outro caminho - o caminho da liberdade, dos afetos. 

Assim como o espírito livre, o artista tem “[...]seu acontecimento decisivo em um 

grande livramento e, por isso mesmo, que era antes um espírito ainda mais prisioneiro e 

parecia acorrentado para sempre a seu canto e pilar.” (NIETZSCHE, §2, p. 86). Com o 

tempo, se reconhece como um andarilho que caminha sem ponto final; sua urgência está 

em partir. 

Depois de rasgar barreiras maciças, engendra-se a reconhecer o caminho que 

percorreu e os terremotos sob seus pés que tremeram a voz na garganta. O que lhe afligia 

antes, agora é lembrança. 

Como uma ave frágil que avoa no sertãoii, paira pelo seu caminho e desfruta do 

conhecimento do alçar depois de toda a penumbra. Virtudes e males não o ordenam mais, 

o que resta é ser livre: passando por tudo e estando na presença do que passa por si, 

“penetrando por toda parte, quase sem medo, não desdenhando nada, não perdendo nada, 

degustando tudo, tudo purificando e como que peneirando do acaso” (NIETZSCHE, 

1978, p. 90). 

 

(...)pergunto ao poeta, pergunto-lhe  

(numa esperança que não digo)  

para onde vai — a que angra serena,  

a que Pasárgada, a que abrigo? 

 

A palavra oscila no espaço 

um momento. Eis que, sibilino,  

entre as aparências sem rumo,  

responde o poeta: Ao meu destino.(...) 

(Carlos Drummond de Andrade, p.71)1 

 

É através de seu instrumento de batalhas que o artista se arrisca nos emaranhados 

de desespero. Seu instrumento, quando a escritura o apela, a caneta o conduz e desmorona 

sobre o papel, sendo o suficiente para que [ele] exista. O artista, frente à criação, pode se 

retirar, e ela é capaz de transitar por outros olhos, uma vez desgarrada. 

                                                 
1 O Chamado, 2002. 
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No seu livro, O espaço literário, Blanchot (1907-2003), diz que “escrever é entrar 

na afirmação da solidão onde o fascínio ameaça. É correr o risco da ausência de tempo, 

onde reina o eterno recomeço.” E continua, “(...) de forma desenhada sobre a ausência 

torna-se a presença informe dessa ausência, a abertura opaca e vazia sobre o que é quando 

não há mais ninguém, quando ainda não há ninguém.” (2011, p. 25-26) No solitário da 

escrita, o escritor não domina, ele dá passagem ao que vem, escrever se faz escrevendo. 

Escrever para manter-se escrevendo... 

 

Do que se tem notícias, Orfeu, filho de Calíope - musa da poesia épica - e do deus 

Apolo, foi o primeiro mortal a conseguir tocar um instrumento. O primeiro a vibrar as 

cordas da lira, nunca antes tocada. Orfeu, o músico e poeta, podia encantar coisa, animal, 

deuses e mortais com seu canto.  

Depois de sua viagem com os Argonautas, Orfeu casa-se com Eurídice. Porém, ao 

ser picada por uma cobra, Eurídice morre, sucumbindo ao reino de Hades. Sem aceitar a 

morte de sua amada e portando seu instrumento, Orfeu consegue ir até o deus dos mortos, 

onde nenhum outro mortal havia pisado. Mesmo com a fúria do deus por ver que um 

mortal penetrara em seu reino, ao ouvir a música de Orfeu, Hades decide atender o desejo 

do músico e lhe concede um trato: Eurídice poderia voltar com ele para a superfície, desde 

que Orfeu não olhasse para trás até que saíssem do submundo. Orfeu aceita e começa a 

tocar sua lira para sua amada. 

No entanto, Orfeu quebra o trato com Hades ao olhar para trás na suspeita, e em 

busca de Eurídice, ele a perde. Ele não olha para trás por Eurídice, mas pela dúvida. O 

desespero e a angústia do quase; o quase escrito, o quase manchado. A imensidão de 

tempo no decorrer e o correr de longos segundos até que a caneta se presta a convocar 

sua extensão - a mão de quem escreve - levá-la ao seu propósito: escrever. O escritor 

escreve pelo ato da escrita, sem outra intenção, a dúvida o impele a sobreviver à obra, 

porém, nesta condição, a obra desaparece diante do escritor. 

ao voltar-se para Eurídice, Orfeu arruína a obra, a obra desfaz-se 
imediatamente, e Eurídice retorna à sombra; a essência da noite, sob o seu 
olhar, revela-se como não essencial. Assim traiu ela a obra, Eurídice e a noite. 
[...] Foi somente isso o que Orfeu foi procurar no inferno. Toda a glória de sua 
obra, toda a potência de sua arte e o próprio desejo de uma vida feliz sob a bela 
claridade do dia são sacrificados a essa única preocupação. Olhar na noite o 
que a noite dissimula, a outra noite, a dissimulação que aparece. 
(BLANCHOT, 2011, p. 187). 
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Na arte não há o que conferir; ao tentar captura-la, as linhas enfraquecem; buscar 

doma-la para estar a serviço de quem escreve, retira os escritos de sua condição de arte, 

e portanto, o escritor o perde. É preciso dispor-se à obra e como um escriba, o escritor 

talha - cria - no papel algo que não pertence ao tempo dos homens. 

 

Euridice, dizer 

Que eu nasci antes de você nascer! 

Como é que pode ser? o que é que eu era 

Antes de Euridice? um feixe grande de ossos? 

Um bocado de carne e pele escura? 

Dois pés e duas maos? E o sentimento 

A ideia, o que eram? Nada! O nascimento 

De Orfeu foi quando Euridice nasceu! 

(Vinícius de Moraes - fragmento, p. 28)2 

 

Na ausência há a presença: ao perder Eurídice, Orfeu se encontra em sua ausência, 

e transforma, este acontecimento, em potência de canto. Sem Eurídice presente, Orfeu 

canta, e assim, sem cessar o que lhe faz cantar, ele cria por precisar criar agora que sua 

amada não está por perto. Dos restos de Orfeu, se faz obra; 

O erro de Orfeu parece estar, então, no desejo que o leva a ver e a possuir 
Eurídice, ele, cujo único destino é o de cantá-la. Ele só é Orfeu no canto, só 
pode ter relações com Eurídice no seio do hino, só tem vida e verdade após o 
poema e por este, e Eurídice não representa outra coisa senão essa dependência 
mágica que, fora do canto, faz Orfeu uma sombra e não o liberta, vive e 
soberano, senão no espaço da medida órfica. Sim, isso é verdade: somente o 
canto de Orfeu tem poder sobre Eurídice, mas também no canto, Eurídice já 
está perdida e o próprio Orfeu é o Orfeu disperso, o “infinitamente morto” que 
a força do canto faz dele, desde agora. Ele perde Eurídice e perde-se a si 
mesmo, mas esse desejo e Eurídice perdida e Orfeu disperso são necessário ao 
canto, tal como é necessária à obra a prova da ociosidade eterna. 
(BLANCHOT, p. 188, 2011). 

 

O olhar de Orfeu para Eurídice extingue a obra, impossibilitando a criação. A obra 

agora não pode vir a existir e Orfeu, vaga, vive sobre a terra sob a ausência do que era 

preciso perder para continuar cantando – que não como antes. 

E Orfeu leva o seu canto. 

                                                 
2 Orfeu da Conceição, 1956. 
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Criar é nadar em um mar revolto escoado às marés nas praias desabitadas; o breu 

dos mares quase engole, mas não aniquila. Para a criação, a dor é potência; só depois de 

ver a fera de olhos ensanguentados é que os dedos voltam a mexer-se, tamborilar na 

caneta. A inquietude que atravessa o artista, agora escorre pelos seus escritos, telas, 

cantos… 

É tempo de criar mais uma vez; depois de atravessar as turbulentas ondas e rasgar 

o peito para tecer as fibras, o artista, retorna. Retorna por estar vivo, pelo ímpeto de 

esboçar sobre o que se configura como essencial - tudo que tateia a vida. Criar por estar 

vivo quando tudo o que atravessa o artista o permite enfrentar o abismo do papel em 

branco. 

Os caminhos das andanças do espírito livre são solitários e ninguém ensina a ser só, 

ele parte pela urgência de conhecer o que há de mais verdadeiro. Depois de um período 

convalescente, o espírito livre – o artista - agora sai do período de torpor e caminha sobre 

suas próprias pernas, finalmente podendo degustar, “ele olha com gratidão para trás - 

grato a suas andanças, a sua dureza e estranhamento de si, a seu olhar à distância e a seu 

voo de pássaro em frias altitudes”. (NIETZSCHE, 1978, §5, p. 88). 

Para criar, a rede é estirada às ondas tubulares em mar aberto. “mesmo o homem 

mais racional precisa outra vez, de tempo em tempo, da natureza, isto é, de sua postura 

fundamental ilógica diante de todas as coisas” (NIETZSCHE, 1978, § 31, p. 96). 

A menina apareceu grávida de um gavião. 
Veio falou para mãe: O gavião me desmoçou. 
A mãe disse: Você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. 
E comeram goiaba. 
Naquele tempo de dantes não havia limites para ser. 
Se a gente encostava em ser ave ganhava o poder de alçar. 
Se a gente falasse a partir de um córrego a gente pegava murmúrios. 
Não havia comportamento de estar. 
Urubus conversavam sobre auroras. 
Pessoas viravam árvore. 
Pedras viravam rouxinóis. 
Depois veio a ordem das coisas 
e as pedras têm que rolar seu destino de pedras para o resto dos tempos. 
Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. 
As palavras continuam com os seus deslimites. 
(Manoel de Barros, 2010, p. 373) 
 
 

Os deslimites manoelescos nas veredas da vida… 

A experiência sensível se afeta de inumano. 
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Em referência a tudo o que está fora de nós, não há lugar para nenhuma 
conclusão de que algo será assim ou assim, terá de vir assim ou assim; o que 
é mais ou menos seguro, calculável, somos nós: o homem é a regra, a natureza 
é o desregramento (NIETZSCHE, 1978, §111, p. 100) 

 

E pela arte, a fuga e o fugir. 

Há algo que precisa sair, sem plena notoriedade do artista, e como o próprio escrito 

nos contou pelas mãos de Baudelaire, “todas essas coisas pensam por mim ou eu penso 

por elas (...); elas pensam, digo eu, mas musicalmente e pitorescamente sem perspicácias, 

sem silogismos, sem deduções.”iii
  

Blanchot abre seu último capítulo do livro A parte do fogo (1997) indagando a pena 

do escritor; provoca ao falar do vazio e do não-escrito em um traço de ausência, antes da 

presença; 

Um escritor que olha sua pena traçar letras teria o direito de erguê-la para lhe 
dizer: Pare! o que você sabe sobre si mesma? em vista de que está avançando? 
Porque não vê que sua tinta não deixa marcas, que você vai livremente para 
frente, mas no vazio, que, se não está encontrando obstáculo, é porque nunca 
deixou seu ponto de partida? E, no entanto, você escreve: escreve sem 
descanso, descobrindo-me o que eu lhe dito e me revelando o que sei; os outros 
ao ler, enriquecem-na do que lhe tomam e lhe dão o que lhe ensina. Agora, o 
que você não fez está feito; o que não escreveu está escrito; você está 
condenado ao indelével. (BLANCHOT, 1997, p. 291) 

 

Um tempo de trégua. 

O silêncio que tem a potência do compor. Pelo silêncio pode haver a escrita, o poeta 

nos contou “uso a palavra para compor meus silêncios.”iv 

O silêncio inquieta a criação. 

Assim como é preciso o retroceder do mar para haver ondas, só há música porque 

existe o espaço entre as notas - intermezzo3- para que ela possa ser ouvida como tal. 

Pela mudez, do silêncio, a palavra escrita pode surgir; 

Um escritor é aquele que impõe o silêncio a essa fala [que é a escrita], e uma 
obra literária é, para aquele que sabe penetrar nela, uma preciosa morada de 
silêncio, uma defesa firme e uma alta muralha contra essa imensidade falante 
que se dirige a nós, desviando-nos de nós. (BLANCHOT, 2005, p. 321) 

 

                                                 
3 Intervalo 
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O silêncio torna possível o compor das palavras até formar a trama do escrever.  

(...) entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam   

existe um intervalo de espaço,   

existe um sentir que é entre o sentir   

- nos interstícios da matéria primordial   

está a linha de mistério e fogo   

que é a respiração do mundo,   

e a respiração contínua do mundo   

é aquilo que ouvimos   

e chamamos de silêncio. 

(Clarice Lispector - fragmento, 1979 p. 94)4 

 

O ato do criar desmantela o que se sabe, despenetra o antes percorrido; escapa em 

brechas não delimitadas, como uma fera à espreita na selvav para saltar. Escrever é 

simular e dissimular; criar, dobrar a língua, fazê-la de outra coisa que não palavras soltas. 

Compor o contra-por. 

É preciso retirar a carcaça para criar. 

Escrever por ter que escrever e pela sua urgência. 

Criar pouco tem a ver com as desventuras e delícias que cobre a vida do artista. 

Embora tudo o que se conheceu e viveu o valha, não é o seu íntimo que esculpe a obra, é 

algo de outra ordem.  

 

Então acontece o ato criador; mas a obra, ao afetar a fina e delicada sensação, 

permitindo experienciar o que beira o inumano, por vezes, recai nos ombros do artista os 

moldes de “gênio”. No entanto, “só falam do gênio ali onde os efeitos do grande intelecto 

lhes são mais agradáveis, e eles, por sua vez, não querem sentir inveja. Denominar alguém 

“divino” quer dizer: ‘aqui não precisamos rivalizar’”. (NIETZSCHE, §162, p. 104). 

E assim racha-se um abismo entre nós e os artistas; não se encara os grandes, 

reverencia-os: “[...]tudo que está pronto, perfeito, é admirado, tudo o que vem a ser é 

                                                 
4 Dá-me a tua mão. 
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subestimado.” (NIETZSCHE, §162, p. 104). As obras tomam fôlego de mensura 

inatingível, nada que pudesse vir depois, poderia garantir semelhança, ou ainda, 

equalização. Decerto, ninguém está por detrás dos olhos do escritor acompanhando-o em 

sua jornada, sendo que, à distância, não são nítidos todos os seus passos e vivencias. 

Mas não há engano, não é fácil escrever. É duro quebrar rochas. Mas voam faíscas 

e lascas como aços espelhadosvi. 

O escritor escreve sem escapatória, esta é a única forma de se tornar escritor. Se 

houver alguma ressalva sobre um possível dom, entende-se que “quando se rema, não é 

o remar que move o navio, mas remar é somente um cerimonial mágico pelo qual se força 

um demônio a mover o navio.” (NIETZSCHE, 1978 p. 100). Um artista não se sustenta 

no que pode chamar de dom ou talento; é preciso fazer brotar a bruta flor do querervii. 

O dom se mostra através do próprio trançar da escrita. 

A obra existe porque alguém que não o escritor a lê e a vê como possibilidade. Caso 

contrário não haveria nem escritos, nem escritor. O leitor se constitui como plano em que 

a obra se faz possível, enquanto o escritor torna-se escritor por meio da escrita, antes dela 

não há possibilidade de sua existência. Enquanto o escritor escreve, torna-se escritor, e 

assim, a obra se forma diante dele. “ele é o poema, se este pudesse tornar-se poeta” 

(BLANCHOT, 2011, p. 153); Imanência5 pura. 

Para os que estão na potência da arte como Guinga6, que nos disse uma vez "não 

me sinto um instrumentista. O violão (...) é uma extensão do meu braço", não há dedos, 

nem violão, ou cordas... há o dedilhar, vibrar, soar… 

 

Baden Powell7 nos contou a história de Samba em Prelúdio, e que Vinicius de 

Moraes o acusou de plágio, dizendo que era uma obra de Chopin o que ele havia tocado. 

Baden afirmou a composição e se manteve discordante do poeta. Somente depois de 

certificar com sua companheira Lucinha que a música não havia sido composta por 

Chopin, Vinícius deparou-se com o indescritível; constatou “então Chopin esqueceu de 

fazer esse!” 

                                                 
5 De acordo com o que Deleuze, “A imanência absoluta é em si mesma: não está em alguma coisa, 

não é imanência a alguma coisa, não depende de um objeto e não pertence a um sujeito.” (2003) 
6 Compositor e violonista. 
7 Violonista. 
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Aquele prelúdio só poderia ter sido composto por Baden Powell; não há 

pertencimento utilitário da obra, ela é o que é. A identidade do artista não compete a obra; 

dela, o nome do artista serve apenas para designar referências, nada mais. Embora tudo o 

que se conheceu e viveu o valha, não é o íntimo do artista que esculpe a obra, é algo de 

outra ordem. Suas experiências o fazem sensível para acolher o que lhe é acometido ao 

criar. 

Blanchot traz Valery para falar da obra na qual vem a constituir-se como tal, 

dizendo que 

qualquer obra é obra das circunstâncias: isto quer dizer simplesmente que essa 
obra teve início, que começou no tempo que esse momento do tempo faz parte 
da obra, já que, sem ele, ela só teria sido um problema insuperável, nada mais 
do que a impossibilidade de escrever. (BLANCHOT, 1997, p. 295) 

 

E a arte persiste. Persiste e resiste ao tempo e à morte, transpassando o artista. Ela 

permanece, suspende o tempo a sua volta e os minutos não se adiantam, não há expiração 

para a arte; ela “é a única coisa que resiste à morte. [...] O que resiste à morte? Basta ver 

uma estátua de três mil anos antes de nossa era para achar que a resposta de Malraux8 é 

uma boa resposta” (DELEUZE, 2003, p. 397). 

Em tempos embrutecidos, a arte “é o que resiste, ainda que não seja a única coisa 

que resiste." e ainda, “nem todo o ato de resistência é uma obra de arte, ainda que de certo 

modo, ele seja. Nem toda obra de arte é um ato de resistência e, entretanto, de certo modo, 

ela é.” (DELEUZE, 2003, p. 397) 

A resistência da arte se faz presente mesmo nas asperezas do chão havendo o temer 

do pisar de botinas tiranas. E ainda podemos nos lembrar “como se ali onde o homem 

fraqueja a literatura tomasse o seu impulso, como se ali onde a existência se torna 

temerosa a poesia se tornasse intrépida.” (BLANCHOT, 1997, p. 132). 

Há potência de mudança na arte pelo viés da criação; esta que produz movimento, 

não repete ou se paralisa frente ao já edificado; ela borra os limites impostos, faz do 

inexistente, possível. Como Klee bem escreveu, “as obras de arte não só reproduzem com 

vivacidade o que é visto, mas também tornam visível o que é vislumbrado em segredo.” 

(KLEE, 1987, p. 66);  

                                                 
8 André Malraux, escritor e diretor francês, 1901-1976. 
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Não é preciso concessão para a arte adentrar; ela inunda, percorre todos os cantos, 

trafegando por todas as entradas. As sensações invadem e o corpo, os órgão são 

enganados e suas funções naturais são - agora - regidas pela experiência com arte; e sente 

na superfície das peles a poesia: arrepios, lágrimas e suores são provocados. Se a arte 

transmuta nossas sensações, faz tremer sob os pés, garganta e os dedos, ela nos ensina a 

passarviii. 
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Breve despedida para novos tempos porvir... 

 

Das letras, o escrever; 

O silêncio e a espera... 

Depois de longos percursos, a avalanche no papel: escritor e escritura em um 

mesmo compasso, experimenta-se o criar. O escapulir das palavras, trançam os restos e 

versos, embaralham o desembaralhar; o tempo para quando a arte se faz presente. 

A língua se dobra à poesia; mesmas palavras, mas que no plano da arte, costuram-

se em novo sentido, desafiando e fazendo vibrar o que antes se findava no marasmo da 

vida; e assim, o artista, desveste-se das roupagens de gênio e propõe em deixar-se ir pelos 

traços que a arte tropeça. 

A arte resiste ao vento, ao tempo, à morte... 

Resiste também ao impossível; ao abismo do antes de escrever. 

Em tempos em que as mantas do trançar se encontram em estado de fio solto, pelo 

embrutecimento dos tempos, a arte permanece, e se cria por entre as estalactites. A 

dimensão estética desafia a produção excessiva, faz curva; criam-se outros percursos. 

Por isso, mas também pelo gosto que a arte faz-se por experienciar, a vontade de 

compor salta às mãos. Tudo em uma textura porosa, tal como apenas assim possível, uma 

vez que os ciscos e fiapos fazem urdir. 

Com isso, resistamos, mas pela dimensão porosa da poesia. 
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