
C’est un poème qui a été écrit par moi dans un moment 

touché par la dureté de l’intraduisible car l’art 

est toujours le génie capable de saisir les moindres 

nuances de ce qui échappe à la rationalité de la 

bête humaine! 

J'en profite pour vous dire que l’art et le féminin 

sont la prochaine étape de l’évolution humaine! 

Que la poésie nous sauve! 

Elle vous parle à travers ma voix: 

 

 

 

Sexta-feira 13 D'um 13 de Novembro 

 

 

Eu não quero muitas ou poucas palavras 

Desejo o silêncio que a elas escapa 

 

Eu vos relato: 

 

A morte era forte 

A morte era grande 

 

A morte era estrangeira,  

Não tinha foice nem meia maneira 



 

A morte tinha lá sua solução 

Eu não ia diferente em minha pobre razão 

A morte usava automóvel                         

 [Não era ela dada a pensar em poluição 

 

A morte falava idioma de difícil tradução 

A morte cuspia fogo em nossa direção 

Num soluço Num rojão          

 

Nem deu para soltar uma última respiração 

Lançávamo-nos numa só propulsão 

A morte ria um largo riso louco     

    [Lembrava-me certos filmes de televisão 

 

A morte chegava vestida                                            

E era indumentária de terrorista                               

A morte era performática 

E fazia do absurdo distante       

      [colado em casa!  

                                                        

A morte tentava nos abraçar                                            

E era rindo como os mocinhos                                         

Que me divertiam em dias de domingo                                          

Tempo inocente d’eu menino                                                 



A pimenta que tanto caía nos olhos dos outros 

Caiu hoje, em noite de sexta, nos olhos de nós 

todos                   

Sem mania de inocência, veem estes olhos de plebeu                                    

Faz tempo que até os Deuses desejam dizer: somos 

ateus! 

 

A morte se afastava e ficava                                            

Nas sirenes fortes - desesperadas 

A morte tinha seus mistérios e velocidade 

A madrugada corria acelerada 

O inferno nos tragava neste ódio amargo 

De matar e matar: algozes e vítimas estilhaçados  

 

 

 

Numa sexta-feira 13 num 13 de novembro 

Tudo era dor                                                           

Tudo era reflexão calada 

Tudo era incompreensão                                                               

Tudo era errado 

Os sentimentos vinham nublados 

Congelados e sem atenção – enguiçados!  

As palavras de espanto e indignação 

Iam perdendo o poder de adjetivação  

A cabeça seguia fisgada!                                                      



Ela se salvara 

No fino fio de vida que nos guarda. 

Toda minha alma desesperava 

A bala capturada pela mão                                 

Foi lá arte da salvação!   

                                                               

Mas o eco dos gritos Amigos 

Digeria todo o meu coração                                                     

E tudo parecia ficção                       

O desespero empalidecia do espírito à cara 

Vem uma cerveja gelada  

Dada!  

Que poderia ter feito a serveuse 

Que esperava a ligação do primo 

Também perdido em meio às balas? 

O tempo lentamente passava                                                              

A humanidade seguia desumanizada                                                     

As AKs insistiam em achar novas almas 

Destroçando-as como banais carcaças  

Arre. Silêncio de mortas palavras                                                  

A ligação não chegava!                                              

Cidade sitiada!                                                             

A madrugada nos estrangulava! 

 

A manhã chegou completamente ensanguentada!                      

A adrenalina nos sustentava 

Lotávamos a sala de espera 



Do hospital - Da terra 

Tudo vinha em turvo 

Fragmentando tal humano absurdo                                              

Estapafúrdio! 

Todos sujos de dor de culpa de mundo. 

E agora que de casa tudo isto fala 

Ainda só encontro palavras 

Que não dizem nada. 

Porém, confiante grita o Amor 

Que se fortalece mesmo em meio ao terror! 

 

Resilientes Existimos                                                 

Que nos julguem inocentes e ideários 

O diuturno lema não nos deixará desamparado                         

Axé e Pensamento Positivo!                                              

Camila, minha amiga, nós exaltamos sua força humana 

de mulher brava, exemplo e garra! Viva ao seu 

renascimento sempre! Nós estamos juntos! 

 

Axé! 

 

Je t’aime, mãinha! 

 

Grand Merci! 

Adrião Filho 


