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Palavras iniciais:

Vícios de Imanência, lançado em 2018, é o quarto livro
de Paulo Ferraz. Nele, o rigor, o projeto poético que questiona os limites do poema enquanto objeto estético em tensão com a experiência, sobretudo urbana, dão continuidade
à obra anterior do poeta 1, como tão bem apontam Tarso de
Melo, na orelha, e Renan Nuernberger, no belíssimo posfácio que situa o livro no conjunto da obra do poeta e, ao mesmo tempo, por meio de uma leitura atenta e escuta sensível
dos versos de Ferraz, dá a ver a envergadura do livro, tanto
pelo que carrega das cicatrizes da história, reabrindo feridas, ou impedindo-nos do esquecimento, quanto pela forte presença da cena citadina, conforme eu também já havia mencionado em ensaio anterior, à propósito de De novo
nada (TONETO, 2011a).

¹ Constatação do óbvio (1999); Evidências Pedestres (2007) e De novo nada (2007).

O leitor trafega por momentos líricos, reunidos, em
especial, na segunda parte, que passam a compor nessa
mesma experiência, as memórias, as madeleines que preenchem de delicadeza e inusitadas formas a história subjetiva,
plasmando-a à vida coletiva em São Paulo, Paris, ou qualquer cidade, numa obra em que a cidade é ela mesma uma
jeune fille, por mais velha que seja. Aos olhos deste poeta,
a cidade é sempre como uma mulher a ser acolhida, pelo
abrigo dos versos, pelo agasalho da metalinguagem, mesmo
considerando tudo o que a urbe moderna em sua violência
e iniquidade também mobiliza na obra de Paulo Ferraz, aspectos que são denunciados. Ou seja, a cidade é uma musa
que a despeito de medusar, seduz, inspira. Eu poderia dizer
que é paradoxal essa articulação se ela se apresentasse como
contraditória, porém, não é assim que a poesia urbana de
Ferraz se coloca em relação à cidade, toma-a, antes, em sua
integridade e habita-a até as últimas consequências, da denúncia à festa dos afetos, do abjeto à exaltação da beleza, em
suma: a cidade é pele que habita o poeta; não uma cidade em
específico, mas tantas, numa só derme.
A segunda seção, denominada, justamente, jeune fille,
tem oito poemas que pulsam no interior de Vícios de Imanência, de modo a nos lembrar de que também da vida em si, em
sua leveza e multiplicidade, não se pode esquecer. É uma seção

bem menor que a anterior e a posterior, porém, em seus oito
poemas a poesia inverte seu sinal de ruínas, é descontinuada
por um outro tom sem que este soe, entretanto, como ruptura.
Os vícios de imanência convertem-se na imanência
do vício da linguagem, da vida que pulsa e reivindica os
afetos, as descontinuidades. Imanência não mais da forma
em si, mas a do sujeito poético, este é seu vício: a intensidade, em seus diferentes matizes, a paixão e a compaixão,
a denúncia e a indignação, a delicadeza do capacho frente o
amargo da tortura. O eu-poético alcança momentos de arrefecimento em sobre a sombra (a sombra guarda bem mais
que a/memória [...]) ou sweet suíte (Que durma no capacho/
enquanto durmo em ti). A pacificação da temática, porém,
não deve iludir o leitor, já que do ponto de vista formal os
elementos que são caros ao poeta, como a crítica da metáfora, a construção dos versos, seu encadeamento sintático,
entre outros aspectos, se fazem presentes tanto quanto nos
demais momentos do livro.
Além desses oito poemas, os outros 67 estão divididos em duas partes. Na primeira parte, “para não esquecer”,
29 poemas voltam-se sobretudo ao olhar das ruínas da história da ditatura, em movimento que vai do Brasil para o mundo e dele retorna ao Brasil. Aqui o poeta é o “Anjo de Klee”,
escova a história a contrapelo, benjaminianamente falando

(BENJAMIN, 1996, p. 226), olhando estarrecido para o esfacelamento da experiência, porém, em batalha incansável contra
o esvaziamento e a desilusão que ameaçam os relatos, a vida,
a transmissão do vivido em verbo. Os 29 poemas atravessam de
chofre o leitor que deles não poderá mais se separar. É impossível des-ver, mesmo que se recuse a visão.
Cada um dos versos de “para não esquecer” denuncia,
reivindica, rememora cobrando da história não só a reparação, mas como testemunho, o retorno à vida de tantos sobreviventes silenciados pelos fatos, pela dor, pelo imponderável.
O testemunho precisa ser compreendido em chave ética (SELIGMANN-SILVA,2008); é a volta à existência do sobrevivente, mesmo que este retorno seja dado pelos poemas de um poeta que não viveu essa experiência a não ser na carnadura da
sensibilidade e da memória coletiva do país.
A terceira parte, “andar de baixo”, composta por 38
poemas, dentre outros aspectos dá a ver o homem subterrâneo de Dostoiévski, revisitado pelos versos, o que sem
dúvida radicaliza a experiência de mergulho nos recônditos
do ser porque é no verso que as fissuras da alma ou do mundo ou ambas são expostas, por exemplo, em “Paulo Ferraz
decide se matar”, “And therefore I forbid my tears”, em
versos como “Amanheço com a esquina atravessada pelo
guapuvuru [...]) e o contundente “Poética”:

[...] Mas a poesia não é um
prédio de apartamentos é antes
uma ruína arqueológica, lemos apenas
a parte que sobreviveu, velhas paredes,
velhos alicerces, talvez uma janela
do que chamamos poema. Tudo o mais
devemos nós mesmos reconstruir
(FERRAZ, 2018, p. 81)

Enfim, muito há para dizer de Vícios de Imanência,
aqui, neste breve ensaio, escolhi privilegiar a leitura de um
poema que a mim parece abrir muitas possibilidades de leitura da poesia e deste mundo amputado dos sentidos que
nos irrompe do asfalto ou das pálpebras. Trata-se do poema de abertura do livro, “e se me amputassem a língua”,
dedicado ao amigo do poeta, Fabio Aristimunho Vargas.
Segundo relatou-me Paulo Ferraz, Fabio Aristimunho Vargas e ele começaram juntos a estudar catalão e em seguida,
Fabio seguiu para o basco. Numa das aulas, um senhor, de
setenta anos ou mais, diz ao grupo, “estou aqui porque sou
um mutilado de guerra”, “eu perdi a minha língua”.
O poema não está circunscrito a essa experiência, mas
o ponto de partida vem da perda de uma identidade, de um
desamparo, ou ainda, se quisermos, de um relato de trauma
que empobreceu as possibilidades de dizer(se) do mutilado.
A partir daí a linguagem (do poema) extrapola fronteiras e

a reflexão sobre a língua é também convertida em língua
da poesia. Como em João Cabral, a linguagem do objeto se
converte em objeto da linguagem (BARBOSA, 1974). A tensão entre a comunicação poética, aberta e transitiva, e a
composição poética, fechada em si, intransitiva, articula-se, na língua, corpo-linguagem-experiência, tal qual uma
trama. Em outras palavras, a linguagem é uma experiência
que começa também no corpo e a ele retorna inscrevendo
sentidos, que se entretecem na língua, atravessam o tempo, o espaço, nomeiam a experiência, recortam o mundo,
tangenciam corpo e linguagem.
Esse bordado não é, porém, algo harmônico, mas feito
de pontas por onde vazam a impossibilidade do dizer, os
sentimentos mais profundos e sua carga de imponderável,
amor, dor, gozo, choque. Menos uroboro e mais triangular, poder-se-ia dizer que essa trama entre imaginário e
simbólico ocupa um topos no Real, subvertendo aqui a proposição lacaniana de enlace dessas três instâncias, em um
movimento litorâneo, como no mar a borda rasura a areia,
bordando-a, bordejando-a, e vice-versa.
Tal movimento a poesia de Paulo Ferraz encena, fazendo litorâneas tessituras desde a cidade até a “decisão” de suicídio do
poeta, diga-se: de seu simulacro. Como ondas, a tentativa de isolar
(ou calar) tudo quanto seja trans-bordante, por exemplo, as me-

táforas, é levada às últimas consequências, para que no poema seja
lido apenas o que sobreviveu e quanto ao mais que seja reconstruído.

Real
corpo

linguagem
experiência

Não será a leitura sempre uma possibilidade, um castelo na areia? E o que se guarda dele – do poema lido – não
é o castelo ou suas ruínas à beira-mar, mas o percurso de
tê-lo construído, como se constrói uma linguagem própria,
em que o fazedor se converte na coisa feita? Leitor e poema
encontram uma língua em comum como se desfizessem
babel para depois perderem-se na rebabelização da própria
vida depois da experiência da leitura.

e se me amputassem a língua?

Este poema de abertura impacta grandemente o leitor.
Afinal, trata-se de um livro de poemas, em que o dizer e a
palavra são centrais, em que a língua em que se diz/escreve
também o é. De saída, portanto, o poema instaura uma tensão
que perpassará todo o livro – e se me amputassem a língua?
Esta que atravessa o corpo e invade o espaço que é exercício
de alteridade e identidade. Que língua é que se vai amputar?

FERRAZ, 2018, p.13

Dividido em dois blocos, dispostos diagonalmente,
o poema em prosa desafia não apenas os limites do verso,
mas os da poesia, o duplo estado da língua, órgão, corpo
solto na boca, corpo que se expande no espaço, língua instituída social e culturalmente, língua do antichoro: voz. A
língua que não pode ser amputada não é apresentada de início, mas antes aquela que carregada de adjetivações, quase
disfóricas, mostram que sua ausência seria transponível.
e se me amputassem a língua, não
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Neste primeiro trecho da primeira estrofe, o corte dos
versos impõe enjambements que figurativizam o gesto de amputar. De fato, talvez arriscasse propor que o enjambement é
um tipo de ameaça de amputação, mas o verso seguinte chega
a tempo de evitar o desastre, preenche o silêncio, protege a
língua do cadafalso. Conforme Giorgio Agamben:
O enjambement exibe uma não-coincidência e uma desconexão entre o elemento métrico e o elemento sintático, entre o ritmo sonoro e o sentido, como se, contrariamente a um preconceito muito generalizado, que vê

nela o lugar de encontro, de uma perfeita consonância
entre som e sentido, a poesia vivesse, pelo contrário,
apenas de sua íntima discórdia. [...] Neste mergulho de
cabeça sobre o abismo do sentido, a unidade puramente
sonora do verso transgride, com a sua medida, também
a sua identidade (AGAMBEN, 1999,p.32).

O enjambement no poema de Paulo Ferraz aponta para
essa transgressão, mais que do sentido, a da identidade, mais
que a da língua, a da poesia, mais que a da vida, a da ameaça
do emudecimento e da mutilação. É por isso que a língua que
é bandeirola, serpente e lesma, mãe da algaravia, músculo
quase bicho a se debater dentro da boca, entre dentes e palato. Esta língua poderia morrer, porque não é dela que vem
a poesia e, portanto, a existência, a nomeação da experiência.
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perderia a carne, o músculo, a bandeirola,
a serpente, a lesma, pois ela, a língua, a
minha língua, continuaria em mim, mas
e se me amputassem essa língua? Essa, a

Esta língua insubstituível, que proponho equivaler à
voz, comandante, detém a seiva da palavra. É capaz de colocar o mundo no campo do simbólico; língua pássaro que
é livre e liberta o bastante para extrair do vento a melodia;
é insubstituível porque é nela que a subjetividade se reconhece e por isso diz de uma política de estar no mundo,
trânsito entre o um e o outro; sem ela, tudo o mais seria
perdido ainda que permanecesse, carne, músculo, lesma,
bandeirola. Aqui a divisão “das línguas” é essencial.
Para além da função morfológica, a língua reivindicada é a que faz do sujeito o que ele é e, consequentemente,
define também, embora o poema não toque nesse ponto de
modo explícito, seu lugar – não apenas lugar de fala – mas
em si mesmo, língua seiva, que recorta a algaravia e faz as
sendas da solitude à outridade. “e se me amputassem essa
língua?” a pergunta reiterada leva, enfim, à definição mais
precisa do sentido da perda quando é esta língua que nomeia cada falta, cada falha e o desejo:
e se me amputassem essa língua? Essa, a
que é filha do meu primeiro choro, essa,
senhora de mim, oleira que me separou
do outro? E se me amputassem a língua,
se me roubassem o último suspiro em
minha língua,

meu antichoro? Como

morrer, se morto já estaria, amputado
de minha língua, amputado de mim?

Instaurada no nascimento, antes mesmo que a fala
fosse possível, essa língua, filha do primeiro choro é pré-linguagem, a oleira que moldará o verbo, aquela que estabelece a borda entre o sujeito e o outro fabricando do barro-choro, grito de chegada à vida – corpo, pele, lesma e
pássaro. O sujeito é, pois, o que a língua, sua senhora, faz
dele. Língua oleira demiurga que ao fim e ao cabo será também o antichoro. Como pré-linguagem, antecede o simbólico em sua potência invocante. É por isso que o sujeito
poético será um mutilado sem ela, amputado dela estará
amputado daquilo que o situa no mundo – a voz, antes e
depois da fala, voz como resto e como excesso. Não é a palavra que está em jogo, embora haja metalinguagem no poema, mas o silêncio e o grito; o choro e o antichoro.
Recordo aqui do conhecido poema de Blás de Otero,
em que a palavra é o recurso último do poeta:
EN EL PRINCIPIO
(Blas de Otero)
Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,

me queda la palabra.
Si he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio,
me queda la palabra.
Si abrí los labios para ver el rostro
puro y terrible de mi patria,
si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.

O poema de Ferraz vai além e está antes, porque a palavra talvez não alcance a língua-oleira. Não se trata, portanto, do verbo, mas da voz, de uma essencialidade que
parte do corpo e ocupa o espaço social e político – “Como
morrer, se morto já estaria, amputado/ de minha língua,
amputado de mim?” Não é lugar de fala, mas lugar em que
alguém, sendo quem é, na inteireza de sua oleira língua, é
livre. Se falar nos torna seres políticos, o nascimento é condição ontológica para esse exercício (ARENDT, 2018, p.44).
Ninguém pode ser livre e exercer uma vida pública participante amputado da sua voz e do seu silêncio, de sua condição ontológica para existir. Sobre a voz, assevera Baas:
O sujeito – o sujeito do sentido – não opera somente
no processo combinatório da fala, ele está também na

própria voz. Ele não é somente o autor do enunciado,
mas também a fonte da enunciação, seja ela sonora ou
silenciosa. A voz está ligada ao sujeito e o sujeito está
ligado à sua voz. Essa ligação é indefectível
(BAAS, apud LUCERO, 2015, p.215)

A voz, porém, escapa à simbolização, transborda,
como no diagrama que apresentei páginas atrás. Ou seja,
não basta a reivindicação da palavra, antes é preciso o direito e a liberdade para proferi-la. Ninguém é livre amputado de sua língua, desta que impede o medo e ultrapassa a
necessidade (ARENDT, op.cit.).

Sem lugar, sem voz: ecos e resistência

A raridade da poesia, para usar um termo de Lezama
Lima, é tocar alguma coisa de indizível ou de impossibilidade:
A poesia tem que aproximar ou cerzir o espaço da queda.
Daí a gravidade ou a exigência de sua impossibilidade.
Pois como conseguir este espaço de alento que aparece
entre as contrações de sua circunstância e o vazio de sua
identidade? Em toda substância poética parece haver
um ponto de dobradiça, como um sinal aderente a um
caudal que primeiro aclarou e fez possível a existência
do oculto detrás de sua dobradiça (LIMA, 1996, p. 180)

Em sua estrutura e versos, por entre imagens e recursos sonoros, metáforas, a língua é a dobradiça do poema de
Ferraz, profusão invocante que faz o acesso ao sentido, a
identidade do sujeito lírico. Ao contrário do poema, corpo
construído e fixado sobre a página, a leitura está no agora e
no devir tanto quanto no que a antecedeu, no corpo do sujeito leitor, no espaço indefinido da memória deste sujeito.
O enlace entre o fixo e o fugaz ajuda a compreender a
poesia como acesso ao sentido, nos termos de Nancy (2005),
um caminho a ser feito na medida em que se faz, pela escrita,
pela leitura, pelo nó-borromeu que se funda aí e em espiral
nos leva não ao sentido, mas ao eterno caminhar em torno
de uma borda cujo fim e início importam menos que a caminhada em si, como em A fita de moebus II de Escher:

Nesse poema, o eterno caminhar gira em torno da reiteração da pergunta que pulsa na leitura a partir da escrita:
“e se me amputassem a língua?” Ao contrário de outros poemas do livro, aqui as raras metáforas que enlaçam o significante “língua” encontram um lugar importante, sem
exacerbação ou banalização, mas atendendo às exigências
da forma, afinal é também o poeta, tanto quanto a língua,
um oleiro. Os significantes deslizam de um para outro topos
ao longo de uma cadeia, nos moldes indicados por Severo
Sarduy (1979, p.62), a propósito do barroco, quando por um
procedimento criativo do plano expressivo o significante
de um dado significado é obliterado, sendo substituído por
uma cadeia de significantes que progridem metononimicamente, e que termina “circunscrevendo o significante ausente, traçando uma órbita ao redor dele” (SARDUY, 1979,
p.62), órbita cuja leitura será radial em que o significante
final não terá lastro com o significado em si, mas apenas
porque o poema o propõe (língua=oleira).
Em outros termos, há uma proliferação do significado
de “língua” pela manifestação da função poética, que, como
sabemos, dado o princípio de projeção do eixo paradigmático sobre o sintagmático, faz metáfora e metonímia se
amalgamarem, ainda que cada uma dessas instâncias, evi-

dentemente, preserve sua singularidade (JAKOBSON, 1999).
No poema de Paulo Ferraz, as raras metáforas para língua
mantêm um lastro metonímico, um caminho de lesma ou
voo de pássaro, para usar as imagens que são apresentadas.
Nesse espectro, tem-se:

lesma absurda
(significante)

mãe da algaravia
(significante)

serpente
(significante)

língua/língua
(significado)

oleira

O poema encena a mesma algaravia a que remete,
com a interpolação sintática, obliterado o discurso poético, “forçando o leitor a escutar, em seus silêncios e versos
uma arqueografia da escrita que escreve o sujeito poético,
que se inscreve nele, como insígnia, como marca, como estilo a partir do que Lacan denomina constelação de insígnias” (TONETO, 2011b), para então recortar a algaravia e

chegar ao silêncio. Segundo Marcia Rosa:
Tratadas pela psicanálise como significantes imaginários, as insígnias designam as marcas distintivas de um
sujeito, os seus emblemas, os seus brasões. [...] com a
expressão –constelação de insígnias, Lacan indica que
esses significantes emblemáticos introduzem um modo
de identificação diferente daquele que é o agrupamento dos traços em cadeia significante. [...]Neste sentido,
eles operam como letra [...] e neste movimento, a própria hegemonia do simbólico, fundada no binarismo
significante, um dos fundamentos do estruturalismo, é
colocada em questão. (ROSA, 2009, p. 4).

Para além da língua em si, o que a constelação revela
é uma política da língua e da linguagem, que atravessa a experiência e o corpo, da algaravia à criação da oleira, na tensão entre a língua (músculo e mucosa) e a senhora do choro
e do antichoro, o que torna essa cadeia especialmente complexa, pois a língua-dobradiça opera em double bind, numa
tradução in-finita de si, articulada pelo choro, que mobiliza o músculo e a voz, as insígnias do sujeito, seu modo de
identificação, por isso sem a língua o sujeito morreria, amputado de si, dos seus emblemas. Porque está antes e depois
da linguagem, o choro faz “ressaca” nas bordas do real, o
invade, toma o litoral que a língua (langue) instauraria.
Com efeito, não se pode deixar de notar a importância

do choro no contexto do poema. Tanto do choro primeiro,
o do nascimento, que expande o ar dos pulmões, que faz o
sujeito ingressar no mundo, pela voz, quanto do antichoro,
o silêncio. A poética que o poema propõe não está na metalinguagem, ou não apenas, mas no vir a ser que extrapola os
limites do verbo e é constituinte da falta (em sentido psicanalítico) que nos enforma e no lugar do sujeito em si mesmo
e no mundo. Diz Eric Porge:
A nodulação entre gritos, silêncio e voz começa a entrar
em ação desde o nascimento. Recordemos que, segundo
Freud, é pelo grito que a criança, em sua desolação ou
em seu desamparo, acede ao acontecimento da satisfação, graças à ação específica da ajuda de um estranho
[...]. O grito é o limite da voz. Ele rasga a garganta. É ainda por meio do grito, através do encontro com o próximo (Nebenmensh) que a criança acede à Coisa (das Ding)
[...] O grito remete a das Ding, o primeiro estranho de si.
(PORGE, 2014, p.118-119).

O estranho que precisa ser compreendido em sentido
freudiano, é também familiar; no poema, o grito, o choro primevo, marca o reconhecimento do sujeito perante si
mesmo, é a descoberta dos limites da voz, por isso insisto numa política desta língua, como lugar de reivindicação
no/do espaço público, transbordamento litorâneo que o

grito atravessa no corpo, na experiência e na linguagem, já
que o grito transcende o íntimo, e ao mesmo tempo é forma
inicial de diálogo– a criança quando nasce tem apenas essa
forma de dialogar. Viver é endereçar-se ao outro, ao Outro;
como política, abrir-se à alteridade, às frustrações, recusas
e conquistas, cerzir enjambements. “E se me amputassem a
língua? Morto estaria amputado de mim”, acrescento: amputando-me ao outro.
Avançando, proponho que o poema tangencia o alegórico. A invocação também é a luta por um lugar de pertencimento e aqui é impossível não retomar a história do poema,
inclusive porque a dedicatória a impõe. Disse o sobrevivente
a Fabio Aristimunho Vargas que estava mutilado. No poema,
Paulo Ferraz reinstitui-lhe – e a todos os mutilados em suas
línguas – o direito ao choro, mas talvez, principalmente, a
contraparte do que a máquina oferta, o silêncio do antichoro, um além da linguagem, o que ecoa, reverbera.
Como um caleidoscópio, imagem que me é cara quando penso no feixe de articulações de um poema grandioso como este, o eu e o outro fundam-se na solidariedade
do gesto, por isso o poema alegoriza um modo de estar no
mundo, modo este em que a língua-oleira (faber) se torna a
máquina do mundo, uma máquina que não é exterior, mas
interiorizada no corpo convida-o às entranhas de si mes-

mo, (ou porões, como talvez propusesse Borges) num movimento aléfico, e o lança para fora de si, pelo choro, fazendo-o retornar a si – antichoro. Nesse movimento, o enlace
entre real, simbólico e imaginário se recoloca, desta vez, de
acordo com Lacan, sendo o centro do enlance o desejo (a),
marcado em laranja a seguir:

Amputar a língua seria amputar o desejo. O avesso da
vida, morte. Seria como se Orfeu olhasse para trás e mais do
que perder Eurídice, fosse ele mesmo tragado pelo Hades.
A senhora do primeiro choro sabe que ele é irreversível, é
uma ruptura. Tomando de empréstimo a noção lacaniana,
pode-se dizer que o primeiro choro é um ato: “O ato inaugura algo novo que não existia antes de seu acontecimento
e estabelece um corte entre o que veio antes e o depois. Em
um instante de corte – o ato tem sempre essa marca de ins-

tituir algo novo” (LEITE, 2011, p. 35).
Ao mesmo tempo, o antichoro é uma nova passagem
ao ato, entretanto, não é reverso como o prefixo anti faria
supor, mas diverso, choro e antichoro não são opostos, mas
dialeticamente constitutivos da língua, máquina do mundo
que se abre. Como lugar de ser para além de lugar de fala, é
na multiplicidade da passagem ao ato, em seu transbordamento do simbólico, que o lugar de identificação situa um
desejo (a), o desejo.
O confisco da língua pela guerra, pelo êxodo, pelo ostracismo anula a potencialidade que tem o sujeito de desejar e a partir daí nomear seu desejo, anula, ainda, a possibilidade de exercício da vida pública, livremente, a partir
do que o institui no mundo, por isso é sentido como uma
mutilação. Mas não será mutilação o roubo da poesia por
um contexto em que a ameaça do totalitarismo assola?
O poema de Paulo Ferraz também traz à tona, em
perspectiva mais ampla de reflexão, a essência do ato poético. Como diz Nina Leite: “A poesia caminha na contramão
da rede de inibições que constitui a língua. E para se fazer
necessita de um ato de transgressão, um ato no sentido estrito” (LEITE, 2001, p.37). Nesse sentido, o poema rompe
com um estado anterior e abre-se à contingência do múltiplo; a poesia é a oleira que num mundo sombrio e gris guar-

da nosso choro mais íntimo, nosso silêncio mais profundo
e preserva do emudecimento a nossa voz. A poesia fabrica
trajetos, seiva, melodias, o voo do pássaro. Se nos amputarem a poesia, mutilados serão nossos corpos e a liberdade
se tornará tão inatingível que no transbordamento litorâneo não restará nada a não ser a espuma dos homens, a espuma dos nomes, e os restos de tantas línguas amputadas.
Que o poema de Ferraz inspire seus leitores senão à
luta pela retificação das utopias, a uma aventura rumo à
máquina do mundo interior, pela via da linguagem, mas
também, para além dela, ou antes dela, por aquilo que só
choro e antichoro são capazes de dizer, o inaudível eco da
experiência a que a poesia, em ato, dá acesso.
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