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Objetivo deste livro
Falar de coisas simples, que sentimos ou que
pensamos e que de alguma forma gostaríamos de
expressar. E outras que temos muita vontade de criticar.
Tem coisas que se tornam inevitáveis em nossas vidas,
como o ‘Computador e a Internet’, por exemplo, mas que
muitos como eu tem dificuldades de lidar.
Tentar falar através de poesias, dos grandes sucessos
e homenagear alguns dos grandes nomes do cinema
nacional e internacional. E também relembrar algumas
coisas sobre a nossa música e outras artes. E sobre os
clamores da nossa gente sofrida, como se calar diante da
podridão que é a nossa política? E o que dizer das
mediocridades da nossa televisão?
E como suportar essas religiões, doutrinas e ateus?
‘Ismos e Egoísmos’ e muitas vaidades e interesses pessoais
com brigas, baixarias, contendas e confusões nas televisões
e na internet, entre ‘Carismáticos, Iluminados, Espíritos de
Luz e os que se dizem ‘Além dos homens, Super Homens’.
E para separar o ‘Joio do Trigo’ eu pergunto: O que ‘Deus,
a Bíblia e o Cristo’ tem a ver com tudo ‘Isto’? O que ‘Deus’
tem a ver com esses que deturpam totalmente as ‘Palavras
Sagradas da Bíblia’, dos que se enriquem em nome dele e
usam o nome de ‘Cristo’. O que ‘Deus’ tem a ver com as
imundices dos homens? E quem disse que não existem as
forças ocultas do mal? ...
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Capítulo 1
O Ponto

Tudo parte de um ponto.
Pontos de fuga, pontos de vistas,
Opiniões, acasos ...
Mas existem outros pontos:
Podemos até pensar assim,
Também existem os parágrafos,
As vírgulas, as reticências ...
As exclamações!!!
E também as interrogações???
Mas enfim: é o ponto que
Nos acompanha até o fim.
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O Ponto
Em que ponto nós estamos? ...
O Ponto
Qual é o ponto?
Podemos até não refletir,
Não entender, ou não compreender.
Se por ignorância,
Ou se damos alguma importância!
Não sabemos até que ponto ...
Talvez uma pequena pista? Não sei!
Mas todos têm o seu ponto de vista,
O ponto existe e é inquestionável!
Certamente é inevitável, persiste e não desiste.
Retas e curvas, paralelas ou não, hifens e travessões.
Linhas quebradas, ‘Percalços e Tropeções’? ...
Tudo bem! Mas há pontos de considerações
Bastante significativos e razoáveis,
Que até busca compreender as nossas razões
Mas que nos levam às situações muito prováveis,
Existem os inesperados, os imponderáveis.
Na pior das hipóteses, existe o ‘Se’,
E pode facilmente, confundir- ‘Se’
Nas mais intrigante das dúvidas e não é de hoje
Entre o ‘é ou não é’, o ‘Ser e o não Ser’.
Eis aí, a grande questão ...
Mas enfim! Fora isso podemos ficar tranquilos,
Todos os pontos levam-nos até o fim.
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Com-puta-dor
Se você se acha tão ruim assim no
computador! ...
Pois não se vanglorie! Por que sempre
Haverá alguém pior que você ...
‘Eu’ ... O quê! Você dúvida? ...
Pois então, compute-aí-as-ações,
Com-puta-ação e as poesias ...
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