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sentido e a verdadeira significação. O meu sacrifício, o meu suicídio em estado de homem-bomba, aconteceu porque eu aceitei
a bondade da presença da tragédia e dei a tristeza para o mundo
se curar.
Louvados sejam os nossos demônios.

O HOMEM SEM LIMITES
Me lembro bem da época em que eu sabia falar. Tudo estava
em ordem. Tudo era completo. O mundo era feito da unidade
de coisas, fatos e massas vivas. No meio do conjunto de massas
vivas estavam as pessoas – e no meio das pessoas, sujeitos como
eu, confiantes em dar a sua própria contribuição ao mundo. Sim,
porque nós, humanos, massas vivas e imaginárias, tínhamos a
suposição de um poder: o poder de contribuir com a criação. E
como supúnhamos criar? Dando nomes para as coisas e para as
pessoas, e inventando explicações aos fatos. Os nomes e as explicações eram as nossas principais crias – e como isso nos deixava
orgulhosos. Agíamos assim porque, graças à capacidade de explicar, nos cobríamos com uma camada a mais de acolhimento.
Ao dizer, tínhamos a sensação de entender e de nos alegrar.
E eu era professor disso. Eu ensinava a usar palavras.
Naquele tempo, o tempo da comunicação, tudo fazia sentido.
Todos nós falávamos. Cada palavra que eu dissesse se identificava
ao que existia. As palavras só existiam em função da realidade, que por elas podia ser comunicada. Toda explicação que
déssemos sobre o mundo era verdadeira. Vivíamos e nos entendíamos como que num idioma universal. Tínhamos a certeza de
que, antes de serem explicadas, as coisas eram confusas e caóticas. Mas, a partir do momento em que alguém as definia, tudo
ficava calmo, familiar, lúcido, e aí podíamos aceitar. Por isso, pode-se dizer que, quando falávamos, era por vontade de paz.
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Eu também falava. E falava muito. Não foi à toa que me tornei

Sem as palavras eu não poderia viver. Sem elas não existiria

professor de comunicação. Não foram à toa todos aqueles troféus

força, calma, acolhimento. Sem as palavras ninguém seria capaz

que eu mantinha na sala antes do silêncio. Refiro-me ao silêncio
que me atravessou e devastou minhas verdades e levou todas as
minhas palavras junto com o apego a elas. O furacão da liberdade, o furacão da constatação da impossibilidade.
Mas estou me adiantando.
Ainda antes eu dizia meus pensamentos com fluência e ouvia
o dos outros com atenção. Eu entendia o mundo pelas palavras
e gostava de entender. Acreditava em tudo o que me falavam
porque achava que havia honestidade no que se dizia. Porque
achava que, entre as palavras e as coisas, não havia brechas para
nada. As palavras tinham assim o poder implacável de convencimento, de cuja força um homem não pode escapar. Afinal, é
quando somos convencidos que tomamos algo como verdadeiro. E é somente por acreditar numa verdade que podemos
prosseguir.
Então, se me diziam Eu te amo!, eu experimentava esse amor
porque ele me era verdadeiro. Ou se me diziam, A terra é redonda
e há vácuo no espaço!, eu tomava isso como um travesseiro
sobre o qual minha cabeça, aliviada com uma explicação para o
mistério, podia descansar. Além do mais, algumas explicações vinham carregadas de beleza.
As palavras eram donas da verdade. E os homens, donos das palavras. Então os homens eram imediatos. Mesmo quando diziam
coisas inexatas ou quando contavam mentiras, eu sabia que até
essas palavras de imaginação vinham do lugar de onde todas as
palavras vêm, e que por isso tudo era honesto.
Por isso eu considerava as palavras fundamentais. Para me
sentir humano e descansar, eu precisava delas.
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de ir além de si e, no delírio da comunicação, ficar menos só.
Desde criança eu pude ver as pessoas usufruindo das palavras,
errando e acertando, dizendo e desdizendo, e então eu tomei para
mim essa brincadeira de dominar o mundo por dizê-lo. Nós humanos tínhamos domínio sobre o mundo & as sensações porque
criávamos explicações. E explicações nos davam a sensação de
saber. E saber significava domínio, por si só um delírio.
Era impressionante como toda a gente se sentia especial assim,
recolhendo certezas na busca de entender. Essas vitórias por
cima das dúvidas eram muito arriscadas, porque podíamos tirar
conclusões desesperadoras sobre o mundo. Ao mesmo tempo,
éramos incapazes de interromper nossa ambição de transformar
imaginação em realidade e de desvendar as nossas zonas mais
sombrias.
Eu percebi que para nós, humanos, era importante se sentir especial. E essa sensação vinha da posse das palavras, que resultava
em certezas, que resultavam em conforto. Então eu participei. Eu
me amparei na prepotência da verdade. E só pude me considerar
humano quando tomei para mim a ilusão de saber.
Eu andava pelos lugares e dizia o nome dos objetos, dos fatos,
das pessoas. Mãe, a rosa é rosa!, Pai, o mar é azul e verde e às vezes
amarelo! Eu descrevia tudo com atributos precisos: A boca é de
onde sai a fala, mas os dedos podem falar por escrito. É por isso que
a comunicação está no pensamento, e o resto do corpo vira instrumento para o pensamento vir ao mundo. O corpo é a zona em que
o mundo não físico entra no mundo físico. Aí existimos além de
existir.
Toda explicação correspondia a uma coisa. Todo nome apontava com nitidez para a realidade nomeada. De alguma forma,
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isso me deixava feliz: eu também era humano, eu também acre-

ainda: caí de encanto pela palavra e tomei a fala como ourive-

ditava nesse esforço. Isso me dava a sensação de certeza e de

saria. Estudei profundamente. Estudei a superfície inteira da

participação. Eu podia sorrir. E o meu sorriso se refletia no sor-

linguagem. Recebi prêmios. Conquistei vagas para dar aulas. Meu

riso dos outros. Como toda criança, fui alegre por inocência. Fui

ganha-pão era, cada vez mais, achar o ouro, dividir minhas cer-

ingênuo por ignorância.

tezas e argumentar a favor delas. O tempo inteiro eu queria dizer.

Aconteceu, aos poucos, que, para dizer com exatidão as coisas
que eu queria dizer, usar só um nome ia deixando de ser su-

Eu queria feito todo homem que quer: eu queria sem saber exatamente por quê.

ficiente. Tudo pedia explicações mais detalhadas, descrições
cuidadosas, relatos precisos: A minha casa é azul e faz frio entre

Foi justamente aí que algo aconteceu. Na estabilidade dessa

maio e outubro. A minha casa está em reforma. A minha casa foi

convicção eu me deparei com um ponto cego: a pergunta se

construída há meio século. Tem 56 m . Nada disso bastava para de-

voltou para si e se perguntou: Por quê? Sem saber como, eu me dei

finir a casa e explicar por que razão podíamos dizer: A casa existe

conta da estranheza dessa vontade de dizer: eu me dei conta es-

e fica diferente quando estou alegre e quando estou triste. Então

pecialmente de que essa vontade não se concluía nunca, porque

eu reunia um amontoado de outras palavras que cercassem cada

havia sempre uma brecha que fazia com que algo não tivesse sido

coisa e a fizessem aparecer. Nasciam daí as frases, os discursos, as

dito com perfeição. Os nomes, nas minhas declarações, sempre

convicções. Aprendi essa mecânica e a ela me apeguei. Fiz disso a

podiam ser mais exatos. O que eu havia dito sempre poderia ter

minha vocação. Tentei entender os fenômenos – trovões, mares, a

sido dito de um jeito mais claro, mais completo. Como se tudo

arquitetura das montanhas –, declarei hipóteses e sentimentos e

carregasse em si uma espiral de fragmentação e desgaste para

me convenci a não declarar outros: nutri o meu corpo com pala-

a qual poderíamos desenvolver explicações inesgotáveis. No que

vras e valores.

quer que eu dissesse, haveria sempre uma falta. Faltava algo para

2

Construí uma vida assim. Convivi. Ganhei rugas. Acordei e

atingir o perfeito a que eu chamava de verdade. Uma palavra a

adormeci. Disse muito. Fiz inúmeros discursos. Convenci meus

menos ou uma frase pensada já tarde demais era o suficiente para

amigos a se apaixonarem pelo tremor da verdade. Desprezei e me

me provocar a sensação de frustração e fracasso. Eu percebi assim

desapeguei de quem não quis minhas certezas – tomei como ig-

que queria ser exato mesmo nunca sendo capaz de sê-lo, porque

norantes aqueles que não concordavam comigo, e na arrogância

ser exato é o mesmo que ser perfeito, e isto é o mesmo que ser

os aceitei incapazes. Entrei em universidades. Fiz amigos. Fiz gra-

impossível. Eu não sabia por que insistia tanto em buscar o inatin-

duações e pós-graduações. Ganhei bolsas e depois ganhei pupilos,

gível. Eu não sabia por que não desistia e descansava, por que não

passei a lecionar. Eu me considerava atravessador de um apren-

gozava da brevidade das coisas e passava a viver sem a ambição

dizado. Angariei amantes da minha lábia que acreditavam na

de tocar o que não muda.

minha busca e se dedicavam a mim, oferecendo-me a sua jo-

A falta de explicação para o meu desejo de explicação, impulso

vialidade e a sua beleza. Tinha a comunicação a meu favor. Mais

que me movia à revelia do meu clamor por entendê-lo, fez com

20
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que o próprio desejo de explicação se mostrasse indizível. Estava

calou, o que isto significa? Mas era por não significar que eu me

dado o meu enigma.

continha. Era porque estava convivendo com a falta de significado

Aí, a contradição me espantou e me provocou a mudez. Foi
como se a minha capacidade de engendrar explicações se olhasse
num espelho e não se enxergasse.
Então eu pude me compreender feito de furacão. Como se eu
jamais pudesse saber de mim mesmo por completo, a vontade

que eu me calava.
Sem conseguir me explicar, passei a aceitar que as palavras
eram, apesar de tudo, perfeitas por natureza, e que o errado
era eu, que não achava os nomes exatos e as combinações mais
justas, e preferia aceitar e desistir. O silêncio estava em mim.

que eu tinha de dizer não sabia, ela mesma, aonde queria chegar.

A natureza, pensei, é tão completa que produz até suas próprias

E esta busca por dizer e ser exato não sabia, ela mesma, dizer o

imperfeições, e nós somos os sortudos animais que carregamos a

que a constituía nem por que existia e buscava.

bênção da falha. Somos errantes e enigmáticos por talento, e é por

Sem ânimo porque sem entendimento e sem enxergar um fim,

isso que eu nunca consigo concluir a explicação do mundo. E é por

comecei a hesitar com as palavras. Comecei a ter fastio na fala.

isso que tenho insistido tanto. Porque erro. Porque sou limite com

As palavras só me prometiam, nunca cumpriam. Em sala de aula,

vontade de deslimite.

olhava para os meus alunos e não tinha mais o que dizer. Me fal-

Então, por aceitação do erro como a minha própria natureza,

tava vontade. Eu estava desistindo. Agora eu me interessava pelo

retomei o discurso e, após semanas de aulas silenciosas e alunos

silêncio. Porque eu sabia que haveria sempre um ponto inalcan-

constrangidos, passei a dizer. Dizer mais. Muito mais. Fazia isso

çável: eu tinha a sensação de que a matéria do meu enigma era

por excesso de apego a um ideal sobre o qual eu me acostumara

a mesma do silêncio. Matéria anterior. Pré-matéria. Mas isso sig-

a apoiar a consciência intranquila? Também, a essa altura, o que

nificava que eu não queria mais ser o que eu tinha sido, o que eu

teria eu a perder? Tudo já era delírio e não me interessava deixar

era, o que eu havia me tornado: uma coisa viva que pensa e fala.

de imaginar. Antes, me interessava agradecer e desfrutar o que

Eu não queria mais me comunicar. As explicações para tudo me

me era dado.

levavam de volta a mim, mas em mim eu jamais encontrava um
ponto-final, e tudo me empurrava para o silêncio.
Por que eu havia passado tanto tempo me deixando levar pela

Os alunos adoraram o meu retorno à voz. Parecia que eu estava
derramando verdades que tinha acumulado por todas aquelas semanas de quietude. Minha fama só aumentou.

fluidez daquela vontade de me comunicar, se sabia que as von-

Dizia, dizia, dizia. E quando já havia dito tudo o que queria, eu

tades só nos deixam exaustos e famintos, enquanto o silêncio é a

buscava fendas entre as coisas já ditas e tentava dizê-las ainda

própria saciedade antecipada? Ou eu nunca me dera conta disso

mais exatamente. Quanto mais eu dizia, mais percebia que podia

e errava por ignorância?

dizer melhor aquilo que eu tinha acabado de dizer. E agora já não

Mas agora eu era o silêncio.

importava que eu nunca conseguisse completar o mundo por ja-

Eu ouvia comentários nos corredores do departamento, os

mais contorná-lo numa definição completa. Era divertido fazer da

alunos cochichavam e olhavam para mim. O homem da fala se

compreensão de tudo uma alucinação. Eu via que meus alunos
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me entendiam e me aceitavam. Eles adotavam para si o meu pró-

agonia, as pessoas fluíam na agonia com intervalos de encontro.

prio pensamento. O mundo era um delírio em comunhão: um

Elas conseguiam dormir, envelhecer, fazer filhos. Mesmo os meus

delírio feito da beleza impossível do que nos atravessa de uns aos

alunos mais queridos. Tudo continuava igual. Cada um seguia seu

outros.

rumo. Eu era incapaz. Um idealizador.

Ao observar quais pontos eram mais confusos para as pes-

No fim das contas, pensei, as palavras não são o lugar do en-

soas, sobre os quais eu poderia me aprofundar e explicar, eu

contro definitivo, elas são antes embarcações que construímos

notava a busca de todo mundo por um amparo para as suas

para nos levar até nossas cavernas mais íntimas; mas, ao che-

inquietações. É que as pessoas, exatamente como eu, queriam

garmos à boca das cavernas, precisamos abandonar o barco e

aceitar em vez de lutar para sempre, e a aceitação só é possível

ficar sendo apenas o nosso próprio corpo, pois a entrada para a

passando pelo entendimento de que é preciso conviver com o

intimidade do encontro é tão estreita que só cabe silêncio e medi-

alheio. A humanidade parecia pedir a ajuda de sujeitos capazes

tação. E aí ninguém pode ajudar.

de engendrar explicações para todas as obscuridades numa es-

Será que meu erro foi achar que as minhas palavras tinham o

pécie de manual perfeito através do qual pudéssemos aceitar e

poder de modificar as pessoas? Será que o curso do mundo é inal-

conviver com satisfação perene. E lá estava eu, feliz e orgulhoso

terável? Será que o que eu vejo e aprendo só serve a mim?

em ser um dos ajudantes que levariam os homens à sonhada
palavra SIM.

E eu continuava. Era tudo o que eu podia fazer: havia em mim
esta ordem de continuidade. Retomei o vício da busca pelo en-

A humanidade, delirava eu, pedia a minha ajuda para criar um

contro definitivo. Quanto mais eu me prolongava, mais me sentia

tratado definitivo sobre tudo; e eu, na ilusão do poder, doutor em

aproximar, e quanto mais eu me aproximava, mais sabia que

palavras e mestre no dizer, me achei capaz. Até porque nós, hu-

podia chegar ainda mais perto.

manos, sempre empurramos o mundo com a esperança como

E aí a falta de compreensão da vontade de dizer me deixava no-

combustível, e eu, também por esperança, quis colaborar. Havia

vamente perplexo a ponto de paralisar a minha dicção. No meio

em mim a convicção de que isso nos permitiria viver melhor. Eu

das aulas, diante de turmas de cinquenta, sessenta alunos ba-

era mais ou menos como todo mundo: tinha a ganância de me

bando por conhecimento, eu, entediado e perplexo, emudecia em

realizar atingindo os outros e me expandindo neles.

espanto e crise: começava uma frase e:

O estranho é que ninguém se convencia a mudar seu próprio

.

comportamento pelo que eu lhes mostrava, ninguém se dis-

Minhas crises de silêncio retornavam e eram como um ponto

punha a mudar. As pessoas se emocionavam, se identificavam,

fraco, como um buraco pelo qual eu passava e me machucava

encontravam a si mesmas nas minhas palavras, me davam pa-

em um nascimento a todo instante: o mesmo buraco, o mesmo

rabéns, me agradeciam, mas era só isso: ninguém saía do lugar

ponto inicial, a mesma área escura cuja fonte de luz está sempre

em que sempre tinha estado, ninguém nem sequer agonizava

longe demais para ser revelada. Eu estava preso a esse movi-

como eu. Enquanto eu me inquietava na busca por aniquilar toda

mento mesmo não me divertindo mais.
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De onde vinha tanta inquietação e necessidade de encontro
com o definitivo? Aonde eu queria chegar? O que eu faria depois
de entender e de convencer tanta gente? E por que eu queria entender até a vontade de entender? Por que não seguia na busca
sem questionar a própria busca?
Eu tinha sentimentos bonitos que não me deixavam parar, tais

as palavras e seríamos o inteiro. Aí, o sorriso se transformaria na
nossa expressão definitiva.
Isso tudo não era um grande delírio inútil? Minha vida uma
perda de tempo?
Exausto por não chegar nunca ao ponto-final, eu tinha pesadelos em que perguntas perturbadoras me visitavam:

como fé, vontade, força e ânimo. Eu tinha a inocência de acre-

Existirá o ponto-final?

ditar que o mundo era capaz de se perpetuar no reflexo das

Eu me aproximo mesmo de alguma superação que seja bon-

definições mais bonitas e nunca mais surpreender. Como se
os acontecimentos e as sensações pudessem saltar do ciclo do
tempo para ficar perfeitos, paralisados, totalmente compreendidos por nós.

dade e me faça sentir prazer?
A razão é uma busca legítima?
Eu posso confiar que o sorriso de realização, este pequeno esforço muscular, é de fato a meta a ser buscada, em vez dos lábios

Explicar, explicar tudo. Expelir o mundo numa cosmogonia gra-

ora alegres ora tristes de quem não carrega em si a ambição de

tuita e bela distribuída pelo pensamento, me ver compreendido e

controlar o que lhe afeta, mas, ao contrário, aceita a oscilação

ver todos nós compreendidos a um só tempo. O meu ideal, como

como fado?

toda crença, era sedutor demais para que eu pudesse desistir. Ele
significava acolhimento. Sem buscá-lo, eu me veria em desam-

Mas o que eu pensava das palavras era uma falácia. Porque

paro por não saber e não ser capaz. Sem buscá-lo, eu me daria

eu esperava alguma coisa mais do que o que elas já me davam,

conta do desamparo em que as coisas vivas ficam soltas, como

que era exatamente o que podiam me dar. Eu esperava uma con-

se estivessem em queda. Inclusive eu. Àquela altura eu tomava a

clusão. Eu esperava abocanhar o futuro. Eu queria dar um salto

minha crise como um perigo, e não como a possibilidade de um

para fora das palavras e ainda assim usá-las. Mas não é da na-

recomeço.

tureza da razão encontrar uma completude. As palavras não são

Afinal, quem é que não requer certezas aonde se apoiar e se
desenvolver? Quem é que pode crescer, se nutrir, caminhar em

feitas para calar. O silêncio só se alcança pela humildade de não
se esforçar em se concluir.

busca do alimento e do riso sem ter antes estabelecido para si um
apego, uma identidade, uma certeza, uma importância?

Eu me amparava na crença de que os homens, dotados da lin-

Aceitação era o nome da minha falta. Eu não aceitava o que

guagem verbal e da capacidade de elaborar entendimento, eram

era? Eu acreditava que, falando e conversando, ia contribuir para

capazes de englobar as coisas penetrando-as com sua língua de

que nos aproximássemos ainda mais das coisas, para que enca-

saliva translúcida até deslocar o mundo para uma nova órbita

rássemos a explosão do mundo com integridade e abertura, até

gelatinosa, em que a luz do sol seria ainda mais venerada e sua

que tudo se transfigurasse em satisfação. Aí, abandonaríamos

temperatura mais prazerosa porque compreendida.
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Mas aí, no ideal delirante disfarçado de razão, eu não me deixava ser o que já era: a contradição.

crises, mas nada é tão definitivo quanto o nosso medo nos faz
cogitar.
Foi só o amadurecimento à prestação que me levou à apro-

Ao contrário do meu gesto de estudar a mecânica do que me

ximação do terreno de poucas palavras, terreno bem mais

escapasse e de procurar novas linhas de dimensão por entre a

satisfatório do que o denso pântano da comunicação ansiosa.

realidade que lhe desse sustento, ninguém dava muita energia

É isto comedimento? É isto equilíbrio? Que nome poderíamos

para encontrar com o próprio corpo o que eu queria encontrar.

adotar por enquanto? Permissão para ter as mesmas ausências

Não seria a minha busca uma distração ela mesma? Por que eu

que todo mundo? Sim. Tudo isso. Um caminho demorado, sofrido,

escapava tanto do júbilo dos acontecimentos e me escondia na

errante, esse que me trouxe até aqui. Um caminho escorregadio

observação da escuridão na espera de que dela surgisse um re-

em que os desastres serviram de combustível não por roman-

cém-nascido pensamento a explicar tudo?

tismo, mas por desespero e reciclagem.

Mas, afinal, haveria uma opção, um percurso de vida sem pa-

Foi o cansaço que me proporcionou o desapego à urgência

lavras? Seríamos capazes de estabelecer o império do silêncio

do entendimento. Tomei o silêncio como uma espécie de uni-

contra o monopólio da fala? E como poderíamos escolher esse

dade de terapia intensiva da qual eu saía sempre que sentia

regime, se chegamos a um mundo amparado na anatomia do

vontade de voltar ao comum por me sentir agradecido pelo

alfabeto, alimentados da multiplicação das notícias, educados

amparo das coisas múltiplas. Chegar aí foi como adquirir uma

na argamassa das opiniões, das equações, das estatísticas e

espécie de nudez só alcançável depois de décadas me en-

das teorias sem que ninguém nos dê a chance de um mundo

cobrindo com um milhão de equívocos e toda sorte de ação

não preenchido e mesmo assim completo, em que o vazio fosse

vinculada à arrogância de ser aquele que sabe o que importa.

afirmado?

Eu deixei de me tomar como aquele que duvida porque tem

Já não era hora de lamentar. Eu era um homem maduro e não

razão, como aquele que apavora por lucidez, aquele que reflete

tinha tempo para isso. Havia contas a pagar, planos de viagem,

porque sabe que a reflexão é o único amparo. Eu me diminuí,

sexo, esportes, refeições, noites de sono a serem desfrutadas. Me-

aceitei o desamparo e passei a me exercitar em caminhadas

lhor seria agir com o que eu tinha me tornado, aceitar que eu era

tranquilas no silêncio.

a minha própria invenção.

Por quanto tempo busquei? Quanta energia tive que gastar?

Porque eu me cansei. Uma hora a gente se cansa, desiste de

Por quantos anos agonizei? Mas, sem o erro da busca pelo êx-

ambicionar e resolve viver com o que tem, resolve tornar-se o que

tase da compreensão do mundo, teria eu chegado à lucidez do

se é. Aí, eu decidi exercitar o convívio com a minha ausência: com

enigma reconhecido? Teria eu vivido o êxtase da escuridão, da

a falta de clareza.

queda e do júbilo? E digo isso não como alguém que agora sorri

Ao finalmente me cansar, aceitei a dúvida e a incapacidade

e aceita, mas como quem, incapaz de se controlar, faz do si-

da verdade, e aceitei também que a gente fraqueja e entra em

lêncio um exercício esporádico. Como alguém que já sabe que
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a alegria é breve e que o desamparo também é breve, mas que
cada um deles quer ficar um pouco mais e por isso cada um domina o seu momento,
e que as sensações humanas,
nascidas do inócuo,
dançam
e reinam
diante da nossa vontade
de controle.

UMA BALEIA ENCALHADA
Veja que vergonha a minha. Mais uma vez estou presa a um
lugar ao qual não pertenço. Tenho por obsessão me meter aonde
não caibo. E por me ver agonizar tantas vezes, como se fosse eu o
meu próprio predador, os pescadores se compadecem de mim e
dizem que eu só vou me soltar quando me apegar mais às coisas
que me são dadas e menos à minha vontade de expansão, este
mistério a me insistir. Por “coisas que me são dadas” os pescadores entendem aquilo que a vastidão marítima em que vivo
me oferece. E por “vontade de expansão” eles entendem a minha
mania de querer chegar mais perto das coisas que me são desconhecidas e que só imagino existirem bem longe de onde habito,
pra lá da praia, terra adentro.
Os pescadores gostam de me explicar.
Eles me contam que quando eu parar de pensar no que existe
além de onde habito e me conformar em viver onde me foi dado
viver, eu vou conseguir me soltar do banco de areia e, de fato,
viver livremente. Mas é justamente isso que me traz e me prende
a essa prisão, a vontade de liberdade. A liberdade mesma, ela me
é essencialmente inquieta. Porque não me foi dado, até agora,
aceitar. E sem aceitar, voltarei sempre a encalhar.
Estou presa. Isto dói. É horrível. Mas nunca deixarei de voltar
e me atolar em minha própria ambição. É impossível desistir. Eu
estou presa à busca da liberdade.
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