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I 
Hoje é sábado... 
E, relembrando Vinicius 
Cantarolando o ♫♪“Dia da Criação  
Porque hoje é sábado...”♪♫ 
Rio de Janeiro, 1946... 
E, pedindo licença ao parafraseá-lo  
Num modo um tanto curioso... tosco  
Sem ‘cronos’...sem eira, nem beira  
Ou, simplesmente, de ponta cabeça 
Insiste-se em repetir no aqui e agora 
Da súbita atualidade: 
♫♪“...Hoje é sábado, amanhã é domingo 
Amanhã não gosta de ver ninguém bem... 
O dia é sábado... 
...Impossível fugir a essa dura realidade... 
...Há a sensação angustiante... 
...E há uma tensão inusitada 
...Porque hoje é sábado... 
...E há um grande espírito de porco  
...Há um piquenique de políticos 
...Porque hoje é sábado... 
...E há um grande acréscimo de sífilis 
PARÊNTESIS 
(Ops! diz-se, de COVID!... E indaga-se:  
Alerta... Predição... Quimera?  
Ou coincidência mera?) 
...Porque hoje é sábado... 
...E há uma profunda discordância...”♪♫ 
 
II 
Mundo, 2021.1! 
Semestre subjugado ao ditame Social 
Em O Mal-estar na Civilização, 1929... 
Freud já refletia sobre a subjetividade  
Conectada ao momento social  
Pelas exigências culturais  
Que a sociedade representava 
Emergindo o sofrimento sem igual...  
...e, por vezes formando sintomas... 
...como contraponto aos seus desejos 
...e possibilidades de realizações do Sujeito! 
Semestre dominado pelo mal-estar avassalado 
Na Saúde... Economia... Política... 
Justiça... Segurança e Educação... 
E, o Sujeito mais que dividido? À duras penas, então! 
2020 igual... igual!!! 
Mórbido... Moribundo nas vidas em vão! 



Mas, também quase Aventurado  
Com a ciência lado a lado 
Haja Vacinação... 
Se não fosse a farsa e a corrupção! 
 
III 
Lá nos tempos idos 
Também já fora aclamado  
Semestre Afortunado  
Venturoso e festivo 
Com os dois bem nascidos: 
Sigmund Schlomo Freud, em 6 de maio de 1856  
Pai da Psicanálise foi considerado  
E, Jacques-Marie Émile Lacan 
Em 13 de abril de 1901 
Seguidor freudiano auto-intitulado! 
 
IV 
Como são atuais 
Seus conceitos e preceitos!!! 
“A peste está lançada”, anuncia Freud! 
"O real é o impossível", "não cessa de não se inscrever" 
‘Aforisma’, Lacan! 
Semelhança com Vinicius de Moraes? 
Cada um, em seu estilo 
Prediz a casa do sem jeito 
Maldito... mal-dito tilinta  
Sua “parte maldita” 
Com Lacan ao infinito!  
 
V 
Como transparentes estão  
Nos versos de Vinicius, não? 
Desde o tempo da Criação, profecia: 
♫♪“...Descansasse o Senhor e simplesmente não existiríamos... 
... Não sofreríamos males 
Seria a indizível beleza e harmonia... 
...do plano verde das terras...  
...e das águas em núpcias... 
Ao revés... Precisamos encarar o problema das colocações morais e estéticas 
Ser sociais, cultivar hábitos...etc... etc... etc...”♪♫ 
 
VI 
E, em Lacan ecoa:  
O Real toca naquilo que no sujeito é o "improdutivo" 
Já que é "aquilo que não serve para nada" 
Resto inassimilável, o gozo  
Que desde Mais Além do Princípio do Prazer 
Freud começou a tecer! 
 
VII 
E, Vinicius, poetizando 



Entre notas e acordes vibrando 
Consonante e avante: 
♫♪“......Na verdade, o homem não era necessário 
Nem tu, mulher, ser vegetal dona do abismo...  
...que queres como as plantas, imovelmente e nunca saciada 
Tu que carregas no meio de ti o vórtice supremo da paixão.”♪♫ 
Revisita-se o Sec. XI? 
Com o amor cortês, seus cantores e trovadores? 
Por Lacan tão lapidado 
Na ética da psicanálise, O Seminário? 
 
VIII 
Entoando, Vinicius afirma: 
♫♪“...Tudo isso porque o Senhor cismou em não descansar no Sexto Dia...  
Resolveu fazer o homem à sua imagem e semelhança... 
Possivelmente, isto é, muito provavelmente 
Porque era sábado.”♪♫  
 
IX 
Hoje é sábado... 
Neste junho outonal 
É dia de JORNADINHA, Pessoal!  
Além de ser Dia dos Namorados 
♫♪“...Todos os namorados estão de mãos entrelaçadas... 
...Todos os maridos estão funcionando regularmente... 
...Porque hoje é sábado...”♪♫ 
Trova “o capitão do mato”  
Como se autoriza no “Samba da Bênção” 
O “Poeta e diplomata”, en-cantando: 
♫♪“É melhor ser alegre que ser triste  
Alegria é a melhor coisa que existe  
É assim como a luz no coração... 
Mas pra fazer um samba com beleza  
É preciso um bocado de tristeza 
Senão, não se faz um samba não... 
...A tristeza tem sempre uma esperança  
De um dia não ser mais triste não...”♪♫  
Ooohhh, reles Utopia!!!  
Gozo à vista! Não tarda... vem a galopes saltitantes!!! 
 
X 
Assim... Vai-se vivendo! 
De doce ilusão à sublimação!!!  
Mas hoje é sábado, 12 de junho 
Dia do coração 
E não só dos namorados 
Mas também dos entes viventes... ‘Enamorados’... 
Pela vida... pelo viver... pelo existir...  
Pelo estudar... pelo analisar... 
Pelo produzir... pelo assistir... 
Por manejar a transferência... 



Por ocupar lugar de objeto... 
E ver corar entre chistes... 
Como Sujeito Suposto Saber 
O emergir do falasser  
Nos atos falhos surgir...  
Ou nos seus sonhos a ouvir! 
Argúi-se, então, como inocente pilheriar: 
Porque não se instituir  
Dia dos Amantes da Psicanálise?  
Não é à toa estarmos todos aqui!!! 
 
XI 
E ‘basculando’ de uma trilha a outra 
Entre nós e enodamentos 
Toro ou fita moebiana 
Furo... vazio e bordas 
De um teórico a outro 
Sem intenção nem pretensão 
Em mais um ‘brincar com palavras’ 
 “...essa forma de sublimação que se criou num momento da história da poesia...” 
Comenta Lacan, sinalizando: 
“...tomem apenas seu emprego metafórico.” 
“...Pois trata-se do sujeito como devendo padecer do significante.” 
“Aquilo que se diz é sempre menos do que se quer dizer...” 
 
XII 
Ressoando, Vinicius proseia: 
♫♪“...E dando os trâmites por findos 
Porque hoje é sábado... 
...Foi muita bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo 
Mas por via das dúvidas livrai-nos Deus, de todo mal...”♪♫  
♫♪“...Saravá! A bênção, que eu vou partir”♪♫ 
 
XIII 
E, entre ateístas e psicanalistas 
♫♪“... É tarde eu já vou indo”♪♫ 
E tem-se mesmo que ir!!! 
Limite... castração... limite... castração... 
Não é mole não! Não é mole não! 
 
XIV 
♫♪“... Mal procedeu o Senhor em não descansar os dois últimos dias...  
PARÊNTESIS 
(Tudo permeado pela morte do Pai... pelo Édipo estruturante... mais Repetição... 
Repetição... E repete-se Vinicius) 
♫♪“......Porque hoje é sábado... 
...Há um renovar-se de esperanças...”♪♫ 
Vislumbra o Poetinha  
Com seu violão dedilhando... e seu cigarro fumando! 
Por aqui se vai ficando! 
 


