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Nota de um falecimento invisível 
 
 

(Adailton Almeida Barros) 
 

 
 

Deixar morrer lentamente com o ódio que guardou de si 

a esperança de dias melhores  

deixar morrer o sol que não nascerá nunca mais  

mergulhar nas trevas de si  

afundar no lodo  

morrer as horas  

morrer os dias estáticos  

morrer a chama  

morrer a todos quanto desejou amar 

e não amou porque nutriu ódios demais por si  

e não viveu porque morreu desde que nasceu 

morrer o tempo  

o ponto de chegada a lugar algum  

morrer deus, inútil câmera polivalente, telespectador de nossas dores  

morrer a beleza  

morrer o botão de flor 

morrer o corpo-dor  

morrer o mundo  

morrer as vezes  

os era uma vez  

morrer as primeiras, segundas, terceiras, as muitas primeiras vezes de qualquer coisa  

morrer os planos, a queda do pano  

morrer a vitória, a glória  

morrer a bondade  

morrer o espetáculo  

morrer o palhaço  
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morrer o sonho  

a vida seria tão melhor se pudéssemos morrer a qualquer súplica  

morrer a linha de chegada  

a reta tracejada, a curva inesperada  

morrer os homens, mulheres, crianças, todo tipo de serzinho quanto pode tomar 

contato  

morrer as lutas vãs que travou ingênuo de que lhe trariam ganho  

morrer a expectativa  

morrer a locomotiva  

morrer a plateia da sua necessidade de atenção mesquinha  

morrer a todos quantos necessitam do aplauso  

morrer o narcisismo  

morrer o espelho que te esconde a podridão  

morrer o amor  

amor materno, paterno, ágape, eros, patológico, psicopático, humano, amigo, platônico, 

sádico, masoquista, cristão... 

morrer todas as formas de amor  

morrer a inteligência  

a paciência, a ciência, a crença  

morrer o recém nascido  

nascituro, nascimaduro  

que todos natimortos  

morrer o pai, a mãe, os irmãos, a família  

morrer o lar  

que não haja lugar que voltar  

morrer a multidão  

a exatidão, a razão, emoção, ação  

morrer tudo quanto há  

tudo quanto o olho humano é capaz de ver  

morrer tudo quanto é possível sentir  

morrer tudo quanto é possível criar com as mãos ou mente 

morrer a memória  

morrer a história  

que a inexistência, a ausência seja o que exatamente são e não deem pista mim. 


