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“sonHo que se sonHa só é só um sonHo que se 
sonHa só, mas sonho que se sonha junto é 
realidade”. (raul seixas).

Prezados Associados 

Desculpem, mas vou inovar. Pensava no que escrever 

para a matéria mensal na Revista Pinheiros. É usual 

escrever sobre assuntos estritamente pinheirenses, 

porém nada me ocorria... 

Meu pensamento insistia em assombrar-me derivando, 

solto, para assuntos outros: sentimentais. Bem, acabei 

cedendo à minha invencível motivação interior. Todos 

sabemos que quando semelhante animação nos 

assalta não há escapatória, temos de nos submeter, 

afinal somos humanos.

Como pensar em algo diferente? 

Conto com a compreensão de todos. Isto, porém, 

também tem a ver com a alma pinheirense.

Lá vai.

O amor não faz sentido, nem poderia. O livre 

sentimento não se estabelece a partir de lógica 

sensata, não suporta demonstração concreta ou 

definição teórica. É expressão profunda da alma que 

impregna sentidos e comanda a vontade, com força 

irresistível. Não conhece limites: ainda que improvável 

e inadequado.

Traduz irracional motivação de vida que suplanta 

todos os desejos. 

É eterno porque não se submete ao tempo, sempre 

infinito, destituído de dimensão, começo e fim – não 

tem tamanho.

O Amor aparece não se planeja ou escolhe. Não se 

foge dele.

O amor aprisiona sem grades; prisão da qual não se 

quer sair – é maior que tudo, nada existe além: não 

se tem para onde ir. Na verdade, o amor liberta da 

clausura do nada.

O amor não tem exigências, é devoção incondicional.

O amor expõe ao máximo e causa medo. Medo do 

ridículo. Medo da incompreensão. Medo da falta de 

reciprocidade. Até medo de escrever o que não se 

possa ler.

Com amor e sem medo...!

“Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia eu fiz o 

cimento da minha poesia.” (Vinícius de Moraes).


