
JORNADINHA DE VERÃO 2021 
 

Como está você?*  
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Entre o visível e o invisível 
Vencível e o invencível 
Entendimentos e desentendimentos 
Novos Saberes ou desSaberes 
Vive-se esse momento 
De tamanha convulsão astral 
Econômica, Política 
Na Saúde...  Natureza... 
Social... e  até Relacional!!! 
 
De todas, a que mais incomoda 
Interfere ... assusta e afeta 
Faz pensar... ou remoer 
A maior dor... é aquela que faz doer 
Mais doer... corroer 
O seu ‘lá dentrinho’...  
O mundinho do seu Ser! 
 
Como está você? 
Pensante... empático... meditativo... Espiritualizado? 
Ou 
Impulsivo... egoísta... irruptivo... cético... agnóstico? 
Ambos, reflexo.... “do cármico cósmico geracional”, dizem uns... 
 
Como está você? 
Entre idas e vindas atemporais 
Bi... tri... adimensionais ou multidimensionais 
Entre bordas internas e externas 
Não internas e não externas moebianas 
Em manejo resiliente... transformação...  constante erupção 
De novo savoire faire...  releituras... superação do falasser? 
Ou 
Estagnado... agrilhoado... amordaçado... em Inércia Existencial 
Angustiado... esgotado...  amedrontado... avassalado? 
Ambos, reflexo... “dos registros mnêmicos do indomável Inconsciente 
“Inconsciente estruturado como linguagem!”  
Entremeando o Sujeito mais que dividido e imbricado  
Na rede do enodado Simbólico/Imaginário/Real”, dizem outros... 
 
Como está você? 
Nu... surdo... mudo... cego... anósmico... sem gustação 
Descalço... estraçalhado... despedaçado 
Com sede... com fome... com frio... moribundo 
Um reles sobrevivente...?  
Reflexo... “da imersão na sarjeta do enlamaçado Social  



Atrelado nas artimanhas imundas... malandras 
Viciadas... desnudas... deshumanas 
Da Corrupção Global”, afirmam tantos outros! 
 
Como está você? 
Que, mesmo com tanto dissabor 
No Espírito... na Mente... no Corpo... no Amor 
Questionando-se até sobre a existência do Criador 
Ou sobre as tramas intransigentes do Inconsciente 
Ou sobre os Direitos Humanos Universais   
Permite-se ser Gente... 
...Gente que sente! 
Gente, que além de orar... 
Anda com as próprias pernas 
Sacode a poeira... dá a volta por cima 
Roda a baiana... sapateia... balança as cadeiras 
Emaranha-se em Significantes... troca as letras...  
Cora... chora nos chistes... atos falhos 
Repete... repete... repete... 
Gagueja... gorjeia...  tropeça... troveja! 
E, mesmo intermitente... inconstante 
Mas persistente... 
...Espanta o  DesEsperançado   
De ‘lá dentrinho’... do mundinho do seu Ser! 
Ainda respira... sorrir... e tagarela 
Sonha... vibra com a vida em si 
Alegrando com vigor o seu viver 
A cada amanhecer! 
E, se vier o sofrer 
Enfrenta... balança... expulsa-o da dança 
Pois, aposta em si... em si!  
E... na Justiça... Justiça? 
Divina... Divina da Fé! 
E... na Solidariedade... Solidariedade? 
Humana!!! Ops! mas... que estas apostas não estejam sob o pé! 
Ana Teresa. 
*Trabalho apresentado na JORNADINHA DE VERÃO do Espaço Moebius, em 20 de Março de 2021. 
 
 
 
 
 
 


