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Faculdade Nossa Senhora de Lourdes (FNSL/Porto Seguro)

Estou em casa, numa tentativa de fugir do vírus lá fora…
Também numa escapatória da dor que nos assola, tentativa sem êxito.
Porque a dor entra pela greta das portas e das janelas…
porque a dor entra pela TV, pelo celular, pelo jornal…
Porque a dor entra e se instala.
Mas a dor não entra de qualquer forma, ela invade casas e vidas...
Arrombando portas e corações.
Mas apesar de no momento a dor e o vírus estarem por toda parte…
O amparo a esta dor é seletivo.
Ele chega aos que antes já estavam amparados,
mas aqueles que estavam completamente desamparados se encontram ainda mais...
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Antes onde se encontravam vidas, agora há números...
Número de óbitos.
Mas não pense que esta distopia fez a gente parar.
Não!
A humanidade continua mesquinha e egoísta...
Encontro-me perplexa…
Pois no auge de minha juventude,
no lugar da esperança, dos sonhos, dos inúmeros planos jovens, de todo o meu ser,
só cabe algo:" A certeza de que a humanidade está destinada a um fim próximo."
E por que tanta certeza?
Simplesmente, porque sabotamos a nós mesmos…
E consciente ou não desta sabotagem,
escolhemos a inércia.
Ei, querida pessoa que lê minhas palavras...
Não sei em que circunstâncias você se encontra nessa distopia
Mas para você não sair desta poesia de mãos vazias…
Trata-se de texto premiado em concurso de poesias intitulado “Isolamento em Versos” (junho/2020), cujo certame literário
foi promovido pela equipe da Biblioteca IFBA/Campus Porto Seguro, nomeadamente, Aline Machado, Jakeline Vilela,
Márcia Alves, Roberta Garcia, Matheus Rocha, Yasminie Viana.
2 Elory Barbosa Barreiros tem 19 anos. É baiana, natural da cidade de Porto Seguro. Desde a mais tenra idade tem o sonho
de ser escritora e acredita ter encontrado seu lugar no mundo da poesia. Informalmente, desde os 11 ou 12 anos de idade,
escreve e ilustra suas próprias narrativas poéticas. Estudante de Pedagogia na Faculdade Nossa Senhora de Lourdes –
FNSL / Porto Seguro, pretende continuar escrevendo durante e após a formação. E-mail: elorybarbosa2017@gmail.com.
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Mesmo que estejamos envoltos pela dor…
Te deixarei algo: uma pontinha de esperança.
No dever de não ser mais inércia e colaborar de alguma forma para a mudança...
Para encontrar a esperança, procure o espelho mais próximo...
E lá ela estará!…
A esperança que faltava.
Sei, é brega, simples,
mas não é de maneira alguma trivial.
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