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Olá,  

Se você está lendo este prefácio é porque alguma coisa, sobre esse livro, não 

deu muito certo. 

 

Eu e alguns amigos somos os responsáveis pela edição, diagramação e 

divulgação dele. Porém, nenhum de nós é o autor. Os escritos aqui presentes 

pertencem ao meu melhor amigo que segundo boletim médico, teve um surto 

psicótico e foi levado as pressas para uma clinica de reabilitação. 

 

Ao visita-lo, tive a impressão de que a ala onde o colocaram me lembrava 

muito um hospício, desses que vemos nos filmes de terror. Entretanto era tudo 

muito limpo e novo, todos os funcionários que ali estavam eram frios e 

educados, dos médicos aos faxineiros.  

 

Ele, um escritor frustrado e alcoólatra, vivendo no limite do estresse e da 

depressão, causadas (em suas próprias palavras) pela merda da rotina e essa 

vida vazia e sem sentido, revisava seu livro de poemas e crônicas que seria 

lançado em breve, quando esse transtorno psicológico o levou a internação. 

 

Atendendo a um pedido dele, quando lá estive, levei até seu quarto (com a 

autorização de sua médica), seus escritos e um lápis para a última revisão e 

algumas notas de rodapé. 

Infelizmente a editora rejeitou seu trabalho. Então decidimos lançar por conta 

própria essa obra intitulada: 

 

“NOTAS DE UM LUNÁTICO”. 

 

Boa leitura e esperamos que gostem! 

Lucas Alberti Amaral 



1º DIA DE UM MÊS AVULSO EM UM ANO MARCADO 
OU 

NOTA DE UM LUNÁTICO (PARTE I) 
 

As pessoas falam e eu me entedio, ouço e observo, mas não absorvo. 
Talvez por isso, facilmente me irrite, pode ser, até porque, parece um rito. 

 
Idiotas reunidos, bebendo o próprio mijo, exalando masculinidade, sem deixar de se 

preocupar com a vaidade. Passam a noite vomitando constantemente seus conceitos 
inconstantes de egoísmos reprimidos. Eu me sinto perdido, procurando abrigo, longe do 
seu machismo, distante dos seus preconceitos eleitos por antepassados tão antiquados 

quanto aquele quadro que pede intervenção militar já! É hora de mudar, de acordar, vamos 
recordar a história ou esquecer tudo que já conquistamos até agora? 

 
(Era pra ser só mais uma poesia). 

 
A mesmice de sempre dita de forma mais eloquente ou travestida em uma bela roupa de 

festas não me conquista, não me excita e nem me convence. 
 

A apelação por vezes desnecessária, pouco me comove. 
 

Promove apenas e novamente o tédio, eu quero rir da minha loucura, experimentar o 
novo, enxergar diferente o que eu vejo todo santo e insano dia. 

 
Vocês são piadas para a minha assepsia, eu não me lavo com o lodo que escorre da pia. É 

fácil seguir a linha que já foi costurada, a estrada com muitos passos é mais larga, mas a 
cabeça que pensa sozinha, vai além das minhas toscas palavras, reviradas no baú de 

sentimentos, pensamentos, ensinamentos, momentos reticentes… 
 

A cada dia que passa, passo o dia em lentos passos, procurando espaço pra respirar nesse 
crepúsculo de aço! Sou um filosofo raso, buscando novidades em velhos ditados, me 

contradigo e repito, transito entre o medo de morrer e a eterna vontade de começar a 
viver. 

 
Vejo belas meninas me sorrindo e ainda assim, nada me seduz, nada me encanta, nem me 

cativa. Prisioneiro de sentimentos alheios, dono do meu próprio cativeiro. 
  

(E parágrafos longos são a minha anestesia). 
  

Eu não me importo com o que vocês pensam sobre mim, eu não fico triste por pecar pelo 
excesso, pela tentativa de ser diferente. 

 
Eu me orgulho sim dos elogios recebidos de quem tava ali comigo no dia a dia, na batalha, 
que sofreu e sorriu junto, que acreditou e que esperou algo do meu trabalho e recebeu mais 

ou menos, mas por esperar mais de mim, já me sinto satisfeito. Talvez isso não faça o 
menor sentido para você, mas para mim faz. (: 

 
Sou um lunático tentando voltar pra casa são, depois de um longo dia de cão. 

Tentando me comunicar com o mundo, deixar o meu recado, talvez eu seja lembrado, 
talvez não. 

 
Isso também é irrelevante, o que realmente importa é o meu legado para as gerações 

futuras que vierem me procurar no passado, então se você estiver lendo isso em 2095, 
saiba: 

Que eu quero que você se foda e que o mundo exploda todas as minhas mágoas bem no 
meio da tua cara! 

 
(Pra quem lê em 2016, desculpe a minha falta de cortesia). 

No caos me acalmo/no silêncio me afobo/me afogo no céu preto 

Eu sou só mais um louco (não balance a cabeça para concordar comigo). 
Você concorda com um louco? 
Nenhum louco acha que é louco, então, talvez eu seja mais são que você! 

Até ontem eu nem estava aqui era mais um cara normal das 8 às 18 esperando a hora de ir pro bar 



2º DIA DE UM MÊS ESQUECIDO NUM ANO DESCOBERTO 
OU 

TERRA DE VERA CRUZ 
 

No céu distante, um paraíso deslumbrante 
Eu vi grandes sombras relutantes, 

estrelas caindo, gigantes dormindo e anjos sorrindo. 
Tudo era lindo! 

 
Agora são apenas fogos de artifícios, 

brilhando e brigando por um motivo especifico: você. 
São medos explícitos de histórias implícitas, 

causando repetidas expectativas e declinando estatísticas. 
 

Somos uma histórica piada hipócrita, 
vomitada para uma plateia elitista e politicamente correta. 

É uma festa plagiada com um brinde falso moralista 
entre beijos traidores de Judas e senadores. 

 
É um sentimento tão piegas que cega, 

fomos embriagados e docemente enganados, 
aceitando a tudo e a todos como se estivesse tudo bem. 

Veja bem, vá além da novela, da novena, da favela e da miséria. 
 

Não temos aonde ir, temos medo de sair, de fugir, de sorrir 
Estamos arruinados sem nunca ter brilhado, 

somos o futuro de uma nação sem perspectivas 
que deposita seus réis numa instituição falida, 

essa juventude perdida ainda não teve sua alma corrompida, 
tivemos uma copa e em breve uma olimpíada 

 
Já somos os campeões da desordem, 

superfaturamento e frustrações. 
Somos nós cantando o hino, 

balbuciando palavras decoradas que não fazem sentido. 
Morremos todo dia por/em uma pátria vazia! 

 
Façam filmes, músicas e poesias em meu nome, 

o herói da vitória de um país sem memória. 
Vamos idolatrar os gringos, 

num lindo céu distante, vejo um paraíso deslumbrante, 
de demônios relutantes, crianças caindo, 
um povo dormindo e políticos sorrindo.  

Nada mais lindo! 

 

morrer 

sumir 

desaparecer 

nunca mais 

escrever. 

Poesias imaginárias declamadas pelas vozes da minha cabeça 
diante de uma plateia de livros sentados numa estante 
 



3º DIA DE UM MÊS ESQUIZOFRENICO EM UM ANO INEXISTENTE 
OU 

IMAGINÁRIO 
 

Me parece óbvio dizer que 
a solidão só dói em quem está só. 

E é estranho mesmo que 
o mundo esteja ao seu redor. 

 
É preciso encontrar o caminho onde 

haja paz para quem está sozinho. 
Ter fé no desconhecido, 

ser o estranho no ninho, 
é preciso ser solitário para então 
dar valor a uma boa companhia. 

 
É temerário viver sem alguém para 

chamar de seu, de meu amor. 
Mas, é quase raro achar 

o que valha a pena no fim do dia. 
 

Deixe ir o que espreme o coração. 
Volte ao começo de tudo, busque suas raízes, 

mas não seja engolido por elas, 
por meras consequências de um 
passado que não lhe pertence. 

Sinta o cheiro e o gosto das cores. 
 

Olhando ao redor, vendo tantas pessoas 
e ainda assim sentido dó de si mesmo? 

Invente novos amores. 
 

Não esqueça de regar as flores de plástico 
do seu jardim imaginário, 

trocar as lágrimas do aquário, 
ser a estrela que ilumina o planetário. 

 
Revirando sentimentos escondidos 

a sete chaves no escuro da memória. 
Tentando recolher as águas que deixou ir 

de encontro as mágoas não choradas 
de velhas e remoídas histórias. 

 
Historias não contadas, tão mal remuneradas 
e bem guardadas por toda uma dolorida vida. 

Vida de um coração perdido 
no mar da solidão revivida. 

 
 

estou cercado por uma neblina de egos. 
 

Escrevendo poemas para cegos 
 

 
esperando você voltar dos mortos 

 
 

 
olhando para eles e fingindo que me importo 

mas ainda insisto 

será que vale a pena gastar meu tempo 
registrando doses de loucuras diárias?  
 



4º DIA DE UM MÊS MORTO EM UM ANO IMORTAL 
OU 

SOBRE TODOS E SOBRE NINGUÉM 
  

Eu sou tudo 
Vindo do nada 

Destruidor de mundos 
Sou puro e imundo 

 
Eu sou muda 

A dor mais profunda 
Trago paz, lágrimas e dor 

Sou flores, lembranças e amor 
 

Eu sou imortal 
Sou individual e plural 

Sou a mais velha e atual 
Sou a bússola indicando o norte 

 
Você me conhece, 

Meu primeiro, último 
E único nome 

Muito prazer sou 
Morte 

 
 

Eu bebo todo dia 
uma dose de melancolia 
(mirtazapina) 
com dois dedos de agonia 
(clomipramina) 

Não quero céu, muito menos inferno 
quero paz, esquecer, nem saber, sono eterno 
não mais sonhar. 
Deus, deuses e deusas. Uísque, orações e cocaína pra me matar 
lentamente (covarde), ter fé e sorrir pra porra da rotina.  
(Talvez por isso não me deixam sair daqui) 
  

+18 



5º DIA DE UM MÊS PLEBEU EM UM ANO DE ESCRAVIDÃO 
OU 

REIS 
  

Acumulei egoísmos, me tornei superior 
por conquistas mesquinhas, covardes e mentirosas. 

Assassinei a todos que diziam o contrário, 
oprimi, reprimi e então fui exaltado, adorado, idolatrado, 

amém. 
  

Inventei histórias para não parecer tão 
mau quanto realmente gostava de ser. 

Eu criei deuses e anjos, inventei demônios e sonhos. 
O meu Deus feito minha imagem e semelhança. 

  
Armei o palco e esperei aplausos de mãos ocas, 

escravizei amigos e inimigos, ri e chorei. 
Incendiei o circo, a cidade, as almas. 
Amei a mim mesmo como ninguém. 

  
Profetizei:  

“serei sua voz aqui nesse mundo 
perdido em pecados, vivendo de misérias, 

mergulhado em dúvidas.” 
  

Vou impor leis e religiões e quem não aceitar 
será eternamente torturado. 

  
Atormentando em vida, até que concorde 

fingir ser um dos meus, acreditando no que eu duvido. 
Nasci nos primórdios e meu espírito é 

passado e multiplicado de geração em geração. 
  

Não sou mais rei, somos reis e rainhas, 
desse mundo imundo que você carrega cego 

e assim será até o seu fim. 
  

Eu não morrerei jamais, 
estamos em todos os lugares, 

matando, roubando e destruindo. 
Fingindo ser bom para vocês! 

 
 

Não tenho medo de morrer, o foda é estar aqui 
 

E NÃ
O VIVER

! 



6º DIA DE UM MÊS SUICIDA EM UM ANO ASSASSINO 
OU 

NARCOLEPSIA 
  

Suicidas depressivos invadem os céus, eu os vejo caindo 
Lágrimas molharam minha janela, eu estava dormindo 

Volte para casa. Talvez essa não seja uma boa ideia 
De noite é tudo tão triste, repense, espere amanhecer 

  
Sonhos mutilados invadem o seu pequeno coração 

Os olhos molhados não aceitam mais uma desilusão 
Os remédios não controlam mais o medo nem a apneia 

De noite é tudo tão frio, vamos esperar o sol nascer 
  

Eu vejo homens tristes me sorrindo “fingidamente” 
Eu sinto as mulheres se entregando frigidamente 

Mas a culpa não é sua, tenha calma tente se manter 
De noite é difícil ver e tão mais fácil não viver, sofrer 

  
O sentido da vida as vezes é um grito da alma 
Num choro sincero deixe ir tudo e se acalme 
A morte é apenas o pleno cansaço do espírito 

As vezes a morte deixa a vida bem mais simples 
Quase sempre a morte deixa a vida mais triste 

 
 

É a primeira vez que ouço vozes fora da minha cabeça, deve ser por isso que riem de felicidade 

increscunt animi, virescit volnere virtus 



7º DIA DE UM MÊS CÉTICO EM UM ANO PROFÉTICO 
OU 

SOBRE ADONAI PALET 
  

“Deus está morto” 

  F. Nietzsche 

 

“Deus não está morto” 

 Autor disposto a vender muitos livros  

                                                      (virou até filme) 

  

“Deus não está morto, apenas adormeceu 

Deus não está morto, apenas me esqueceu 

Deus não está morto, só tem coisas mais 

importantes do que eu.” 

     Um lunático qualquer 

 
 
 

1º “Pah, perdoe-me, pohs não seh o que faço”  
                                                          Lucas 23:34 

3º “Mulger ehs aí teu fhlgo; olga aí a tua mãe” 
                        
João 19:26-27 

4º “Elh, Elh iama sabachthani?“ 
(Deus, meu Deus porque me abandonaste?) 
                              Mateus 27:46 



8° DIA DE UM MÊS ATERRORIZANTE EM UM ANO 
QUALQUER 

OU 
MEDOS DE UMA NOITE ETERNA 

SOBRE O TERROR DO SONO  
  

QUANDO A NOITE DORME 
MEUS PESADELOS ACORDAM 
A ESCURIDÃO ME CONSOME 

E REVELA MEDOS DISFORMES 
  

MEUS OLHOS SE CALAM 
MEU PEITO SE ABRE 

O MAL ACONTECE E NINGUÉM SABE 
GRITO, MAS NÃO HÁ QUEM ME SALVE 

ME TORNO REFÉM DO TERROR DO SONO 
 
 
 

Pesadelos assim são sonhos que morreram dentro de mim 
buscam vingança contra seu deus e aniquilador 
 



9º DIA DE UM MÊS QUENTE EM UM ANO FRIO 
OU  

SOBRE A NOITE 
 

Viver, 
Viver é sorte 

Sorte de quem não morreu. 
 

Viver, 
Viver é morte 

Morte pra quem pouco viveu. 
 

Viver, 
Viver é muito pra quem 

Muito lutou, muito sofreu 
E aos poucos, devagar percebeu 

Que o tempo voou 
O medo do fim chegou 

E não se viveu. 
 

Viver, 
Viver é sentir que tudo se foi  

e apenas a solidão ficou 
E dentro da vida de olhos abertos 

Corpo cansado, compreendeu  
Que os poucos sonhos e amores 

com lágrimas perdeu. 
 

Agora, 
Agora é tarde, é noite 

é o fim 
Agora morreu. 

 
 
 

Teu amor me segue de perto, me 
abraça forte, me faz querer morrer 

viver!  



10º DIA DE UM MÊS PRAGMÁTICO EM UM ANO INSANO 
OU  

NOTAS DE UM LUNÁTICO (PARTE II) 
 

Prefiro passar despercebido a ser notado pelos meus erros. 
Tem tanta gente que já abriu muito a boca, mas nunca a 

cabeça.  
Eu prefiro ir à contra mão da sua alienação, 

eu imagino um mundo de prazeres ainda inexistentes, 
sonhos abstratos, “nonsense”, 

e vou transformando tudo em uma realidade surreal. 
Não quero que digam que não posso ser como sou. 

 
Vocês querem ser diferentes, imitando uns aos outros, 

seguindo a moda. 
Vocês tem a mesma cara, no mesmo corpo vazio de alma. 

Posam para as fotografias com as mesmas poses, 
é um quadro estupido sendo pintado por máquinas de cópias, 

deixando para a memória da posteridade um exército de 
corpos sem vida. 

 
Eu assisto a tudo sem animo algum, não consigo mudar o 

canal. 
Eu não sei mais em que acredito, eu nem sei se acredito, 
estou cansado de ser ludibriado, o descaso é revoltante, 

mas a revolta é preguiçosa, eu vou lutar por quem? 
 

Eles dormem embriagados de fracasso e acordam 
achando que a noite passada foi um sucesso. 

Eu prefiro continuar contra a cegueira proposital, 
nos meus sonhos surreais tudo é tão real. 

Meus dias aqui estão se acabando / 
não quero ficar / mas não tenho para 

onde ir (Humberto ou eu?) 

Eu sonhei tanto com você, mas agora que acordei não vejo ninguém 

Os médicos me tratam como um produto e os aparelhos eletrônicos me 
ouvem e dão atenção! (Acho que meu plano de internet é melhor que meu 
plano de saúde) 



11° DIA DE UM MÊS ESTRANHO NUM ANO ESQUISITO 
OU 

???????????????????????* 
 

Se não houvesse lógica, haveria loucura? 
Se não houvesse doença, haveria cura? 

Um dia muito longo, numa vida muito curta 
Um grito muito alto de uma voz quase muda 

 
E se a coragem rompesse a barreira do medo? 

E se as bocas não guardassem os segredo? 
O mundo se manteria vivo? Manter-se-ia seguro? 

Ou nosso passado se tornaria o nosso futuro? 
 

Repetir os passos dos outros é independência? 
Fugir sem se arrepender? Ou implorar clemência? 

Se não houvesse lógica, haveria loucura? 
Se não houvesse doença, haveria cura? 

 
As grades da janela tornam a vida mais segura? 
Se um dia eu voltar e contradizer meu passado? 

Terei eu, então, traído o movimento “neopós-meu”? 
Se a minha coragem rompesse a barreira do medo? 

 
O medo não mais existiria? Para onde iria minha adrenalina? 

Pra onde eu iria? E sem meu medo o que mais eu seria? 
Sem perguntas como eu viveria? Sem minha curiosidade? 

Eu morreria, mas continuaria a viver sorrindo, preso na rotina. 
 
 

* 

Até hoje eu fui sempre ontem! 



12° DIA DE UM MÊS LONGO EM UM ANO GIGANTE 
OU  

SOBRE QUANDO AMEI NA DISTÂNCIA DA SAUDADE 
 

LONGE 
É 

UMA PEQUENA PALAVRA 
DE UMA DISTÂNCIA 

 

 

Hoje me lembrei dela, estou mais 
calmo, talvez sejam os remédios 
que eles me deram, talvez seja a 
paz que a proximidade do fim 
traz. 

I 

M 

E 

N 

S 

A 

“O Brashl é uma 
Republica Federativa 
cheia de árvores e gente 
dizendo adeus” 
O. de Andrade 
 

O silêncio do quarto é tão só e ensurdecedor quanto o barulho das multidões. 

A saudade nunca vai embora 
ela substitui o lugar de quem 
nos deixou. 
 Que merda ela voltou bem agora 
que meu uísque acabou! 



13º DIA DE UM MÊS DURO EM UM ANO MISERÁVEL 
OU 

DESIGUAL 
 

Eu ouço vocês, mas vocês não dizem nada.  
São só palavras jogadas, vomitadas. 
Sempre tão vazias, tão mal faladas.  

Querendo chamar a atenção na hora errada. 
 

São tantas mãos digitando palavras de amor  
e tão pouco contato real! Nada parece real. 
Narcisistas, nazistas do terceiro mundo,  

mundo imundo, egos inflamados e corações deformados. 
 

Bebendo, dançando e sorrindo para as fotos  
com seus lindos corpos vazios de alma. 

Amando cegamente qualquer ídolo pré-moldado, 
 enriquecendo enquanto vocês batem palma. 

 
Idolatrando vampiros que mais parecem borboletas, 

 não sabem ler, mas adoram falar. 
Conectados a milhares de amigos virtuais  
trancados sozinhos em seus quartos reais. 
A solidão já é normal, o medo é disfarçado  
com grades e vícios. A divisão é desigual. 

 
Revoltados com o fim da novela,  

esperando que a felicidade entre pela janela. 
Tomamos as dores de personagens  

e atravessamos a rua ao ver o mendigo de corpo sujo. 
 

Alma maltratada do terceiro mundo, mundo imundo,  
palavras de amor virtual, nada parece real. 

A podridão no coração já é normal,  
o medo é disfarçado com grades e vícios.  

E a divisão é sempre desigual. 

 

                    Resumo: Os homens são anjos mortos apodrecidos por dentro  
 
OBS: Eu ouço os médicos conversando, ouço gritos dos outros internos, parece uma rebelião. (dos meus 
pensamentos? )As vozes da minha cabeça não deixam me concentrar no que está acontecendo lá fora, ao meu 
redor. Elas grhtam: “fuia, daquh!” sussurram: “vá embora, se mate agora”.  
Meus compangehros de loucura das outras celas, dhzem: “vamos nessa, porra!” “É só um muro que nos separa dos 
loucos lá de fora!” 

Até  hoje  eu  fui  sempre  ontem! 

A solidão dói 
 

O orgulho te corrói 
 

 
A alma pouco a pouco se destrói 

 



14° DIA DE UM MÊS RISCADO NUM ANO QUE NINGUÉM 
SE IMPORTA 

OU 
DELÍRIO COTIDIANO 

 

Enquanto mulheres vendem seus corpos nas minhas esquinas, almas são 
compradas nas suas igrejas. 

Ninguém quer ouvir o que incomoda, é um ultraje contradizer o que nunca foi 
dito ou comprovado, porém é infinita e estupidamente explorado. 

É sórdido e às vezes até cruel. 
 

Eu acreditei em mim mesmo, no que me disseram, no que disseram sobre mim e 
o que sobrou para mim? O que sobrou de mim? Sobras e sombras de um infinito 

que teve fim. 
 

Enfim: 
Eu fui a voz de uma geração que nunca existiu, meus argumentos estão 

morrendo, logo serão extintos. 
Minhas palavras foram discursadas num deserto imaginário, para uma 

multidão de almas mentirosas e o vento fez delas pouco mais que descaso ou 
mero esquecimento. 

 
Guardei magoas, guardei fichas que hoje não valem mais,  

esperei achando que o mundo me esperaria também. 
Gritei achando que todos o fariam também, ri dos segredos que nunca contei a 

ninguém.  
Eu tenho 24 anos e só, não tenho porra nenhuma para chamar de meu! 

 
Eu moro em um país abandonado, acostumado a ser campeão de fome, futebol e 

corrupção. 
E é tudo tão lindo, nossas praias e mendigos, seus olhos me sorrindo, continuo 

preso àquele sonho onde estou sempre caindo, acordado ou dormindo. 
 

Eu queria mais uma chance para provar a mim mesmo que todos os sacrifícios 
realmente valeram a pena. 

Eu olho para trás e nada vejo, sem planos com medo e um gosto de amargos 
desejos. 

 
E em meio a isso tudo eu me encontro, eu encontro você. 

Toco suas mãos estendidas, sinto você me salvando de um mar de solidão,  
rindo, chorando, me fazendo viver e ainda sem saber se acordado ou 

adormecido. 
Eu queria dizer mais, mas não acho as palavras, ainda falta muito. 

 
E muito é sempre pouco pra quem nada quis e teve tudo. 

Com você, não vivo morrendo aos poucos, simplesmente vivo. 
Faz sentido. 

Mas o que eu faço com todo o resto do tempo perdido? 
 
 Vocês não sabem o que acontece aqui (dentro de mim e 

fora também) eu tô rindo numa calma que só o desespero 
traz. 

”Eles me perguntam: porque tanto ódio? 
Eu me respondo, por que não?” 

Gosto da minha solidão, mas é importante ter alguém no fim do 
dia pra quem ligar, pra abraçar quando quiser chorar 

As coisas que vem do coração nos libertam mesmo que sejam por poucos instantes 



APENAS O 15° DIA  
OU 

O ÚLTIMO DIA 

Adeus vida vazia, 
a sua ou a minha?  

 
 
 
 

Passei a vida inteira procurando nos outros 
o que estava dentro do meu peito, 

sufocado por sonhos que não sonhei 
 

Quando chega o silêncio da noite 
posso ouvir meu espírito sussurrar inquieto, 

se revirando em mim, eu sinto sede que não consigo 
saciar. 

 
Fecho os olhos e não durmo, 

meus pensamentos estão em guerras 
com arrependimentos que não quero chorar. 

 
Tento enganar uma alma morta mas, 

cheia de feridas vivas que insistem em não cicatrizar. 
É tudo tão rápido, em um passo o desespero 

se apossa do que era a mais serena paz, 
e então não há desculpas, não adianta tentar andar para 

trás. 
 

Vamos menosprezar tudo o que já conquistamos, 
para mostrar aos outros que não nos importamos, 

que não foi sacrifício, que foi até fácil demais, porque 
somos foda. Vamos negar amor a quem merece e 

prestigiar festas cheias de ilusão que esvaziam aos 
poucos o salão, os olhos, a boca e o coração. 

 
Quando foi que aprendi a me apegar aos 

objetos de maior valor? 
E não a quem me presenteou? 

Assim fechei as mãos e aprendi a andar armado, 
olhos baixos, punhos cerrados. 

 
Num mundo imundo que não merece meus cuidados, 

ingratidão eterna, desconfie de todos 
e deixe que sua vida passe ou passe uma corda no 

pescoço 
e faça como eu, diga adeus. 

Enquanto o dia clareia, minha alma escurece. 
O sol invade a sala vazia e o ar me falta, coragem não. 

 
Mais um dia! O último dia, 

deixo um maço de cigarros, 
algumas magoas e uma carta 

dedicada a minha solidão. 

 
 

Hoje tudo é muito e  
muito é tão pouco 
tão pouco que não cabe no contexto 
e não é pretexto para essa situação 

Sonhos que não eram meus 

A vida parece um eterno purgatório 

Um brinde a soberba 
beba, beba e esqueça 

Amargura 
Armadura 
do Coração 

Hey, você! 
Muito obrigado 
pela companhia 



Olá, de novo! 

E ai, gostaram do livro? Espero que sim. Provavelmente nosso amigo jamais saberá. 

 

Vinte dias após a internação, voltei a clínica para visita-lo e então levar os escritos a 

editora. Uma recepcionista me recebeu e quando eu disse a ela o quarto que gostaria de ir, 

me pediu para aguardar ali mesmo que voltaria em breve.  

 

Fiquei esperando por uns cinco minutos e logo a vi voltando com a mesma médica que 

anteriormente havia autorizado a minha visita dias antes. Ambas me acompanharam até a 

ala em que ele estava. Um segurança nos aguardava em frente a uma porta branca e 

grande, depois de abri-la também seguiu atrás de nós. Para a minha surpresa, era realmente 

um cenário de filme de terror! O lugar estava complemente abandonado, sujo e 

empoeirado, quase vazio, os poucos móveis que restavam estavam velhos e comidos pelo 

tempo, goteiras e vazamentos ecoavam pelo ar pesado e úmido com um cheiro de mofo 

forte e até meio familiar.  

 

A médica me informou que essa clínica havia sido um hospital psiquiátrico que fechou as 

portas há mais ou menos uns vinte anos, devido a uma “epidemia” de suicídios que se 

iniciou com os internos dessa ala passando pelos funcionários, incluindo até dois ou três 

médicos. Pouco antes do hospital fechar as portas, todos os pacientes remanescentes foram 

encaminhados as suas famílias ou transferidos a outras instituições psiquiátricas. Ela me 

disse também que a clinica havia comprado o imóvel e o usavam desde aquela época, 

porém essa ala nunca foi “reinaugurada”. 

 

Pedi para ver o quarto dele, ela autorizou com um balançar de cabeça, antes de me virar na 

direção do corredor que levava aos quartos, senti a pena no olhar dos três. Segui sozinho e 

preocupado sem entender coisa alguma. Meus passos ecoavam pelo corredor amplamente 

iluminado pela luz solar que invadia o lugar pelos buracos no telhado, passei por algumas 

portas entreabertas e outras ainda trancadas por cadeados velhos ou correntes enferrujadas, 

mesmo curioso, continuei fielmente rumo ao quarto que visitara poucos dias atrás, muito 

mais num espanto ilusório de tudo que acontecia agora do que na esperança de realmente 

encontra-lo. Empurrei a porta, e graças a luz que ainda me seguia, avistei no fundo do 

cômodo de um chão sujo um punhado de folhas seguradas por uma garrafa de uísque vazia 

que fazia peso para que não voassem.  

 

Era a porra do livro! Cheio de anotações feitas a lápis. Ao lado de um colchão sem lençóis 

e alguns cigarros e suas cinzas. Poderia ser mais um mero delírio da minha mente confusa, 

mas consegui sentir o cheiro de uma fumaça insistente e até meio doce. Talvez recente. 

 

Num último suspiro de esperança de que algo ali fizesse algum sentido mínimo, revirei o 

quarto e encontrei um bilhete: 

 

“Eu sempre estive em você ou será que foi você quem nunca saiu de mim?” 
                                                                                                

                        Ass.: Eu ou você? 



Referências 

 

TEXTO 6 - 6º DIA DE UM MÊS SUICIDA EM UM ANO ASSASSINO OU 

NARCOLEPSIA 

Increscunt animi, virescit volnere virtus (“Os espíritos crescem e a força 

viceja quando são feridos.”) - Verso do poeta Fúrio de Âncio citado pelo 

gramático Aulo Gélio em Noites áticas, 18, 11, 4. Também no prefacio de “O 

Crepúsculo dos Ídolos” de Friedrich Nietzsche. 

 

TEXTO 9 - 9º DIA DE UM MÊS QUENTE EM UM ANO FRIO OU SOBRE A 

NOITE 

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum tu 

estás comigo! - Salmo 23:4 

 

TEXTO 12 - 12° DIA DE UM MÊS LONGO EM UM ANO GIGANTE OU 

SOBRE QUANDO AMEI NA DISTÂNCIA DA SAUDADE 

“life’s too short to even care at all oh I’m losing my mind, losing my mind, 

losing control” - Cough Syrup , Young the Giant 

 

TEXTO 15 - APENAS O 15° DIA OU O ÚLTIMO DIA 

“Maybe I should kill myself” - Sail , Awolnation 



Caso tenha interesse em adquirir esse livro na versão física ou queira conversar com 

o autor sobre o livro, entre em contato pelo e-mail alberti.amaral@gmail.com. 

 

Facebook: Lucas Alberti Amaral 

Instagram: @badau  

Twitter: @albertiamaral 

 

Muito obrigado a você que dedicou seu tempo e atenção para ler essa obra de um 

lunático qualquer! 

Sobre o Autor 

Lucas Alberti Amaral, 28 anos é formado em 

Publicidade e Propaganda, mas escreve 

amadora e apaixonadamente desde os 16. Por 

culpa do excesso de ócio criativo e longos anos 

de procrastinação abundante, só agora lança 

gratuitamente seu primeiro e-book "Notas de 

Um Lunático". Trabalha a passos lentos em seu 

primeiro romance, "A Cidade dos Mortos" que 

pode ou não sair em breve. 

 

Para ler mais do autor acesse: 

quaseinedito.wordpress.com 

 

Curta!  

facebook.com/quaseinedito 

Siga!  

Instagram: @quaseinedito 
 

Twitter: @quaseineditoqi 
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