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“Tudo quanto vive,  
vive porque muda;  
muda porque passa; 
e, porque passa, 
morre.” 
 
— Fernando Pessoa





A todos os viajantes 
que exploram a vida e o mundo –  
meramente passageiros 
em longo e incompreensível 
movimento,  
dedico.

À minha família –  
sou imensamente grato por tudo;
À Silbene Rapozeiras,  
minha professora de Literatura – 
seus ensinamentos  
me inspiraram a escrever;
À minha editora 
Maria Teresa Carrión Carracedo – 
pelo incentivo à publicação 
deste livro... 
agradeço.









[ Missiva do poeta ]

Fábio Guimarães*

Li o Thiago. Muito promissor os escritos do jovem 
poeta. Especialmente, gostei do poema “A Tarde”.

Como ele próprio diz, há forte influência dos poe-
tas ditos “malditos”.

Interessante sua construção ou observação das 
‘agonias’ que a vida nos entrega.

Há traços do Pessoa. Mas com uma impressão pró-
pria – e isso é uma virtude (porque é complicado você 
escrever “depois” dos grandes poetas: sempre existe o 
risco de algo parecido com plágio...).

Thiago tem uma escrita muito ‘pessoal’.
São poemas vigorosos. Surpreendente, de fato.
... um trabalho muito bom.
É, em apertada síntese, minhas considerações sobre 

o livro do Thiago.
Desculpe-me a demora. (Dizem que no parto, 

minha mãe sofreu, porque de fato eu não queria nas-
cer – sabia que a vida aqui, com os humanos, seria 
tediosa.... e beirando ao inútil. Essa, psicologicamente 
uma esfarrapada explicação de “minhas demoras”...).

* Poeta e defensor público. Autor dos livros Fogo bailarino, Veias esgarça-
das e Canção de uma revolta, pela Entrelinhas Editora. Esta missiva Fábio 
enviou à editora Maria Teresa, que insistiu em ter a sua opinião sobre os 
poemas de Thiago – 50 anos separam suas vivências e sentimentos de 
revolta com a vida como ela se apresenta.
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