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FÓRUM1
Luiz Pazzini
São Luís, março de 1993.

Está aberto o fórum!...
E o “momento histórico” instala-se!
Esclarecimentos, dúvidas, pressões
Críticas, reflexões...
Antagonismos..
A história com seus protagonistas
Prossegue suas merdas...
Passo!... passos! Outros passos!...
O caminho é longo
Estreito
Íngreme.

Quedas.
Surpresas!
Esbarrões
Encontros
Saltos
Voos!...
Mas com certeza conquistará
Espaços
Abertos
Abertos no ar!
Na luz!...
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Este texto compõe o acervo de escritos de Luiz Roberto de Souza (Luiz Pazzini), que nunca foram
publicados e que permanecem em sua casa em São Luís-MA sob custódia do Grupo Cena Aberta. Não há
menção de datas ou a quem se destina no documento original, que por sua vez se apresenta em formato
digitado e sem apresentação de letras cursivas. O texto publicado aqui preserva a sua estrutura original,
inclusive grifos e destaques especiais - que possam aparecer - sugeridos pelo autor. Atentando-se apenas à
formatação da revista a e revisão textual de acordo com as novas regras ortográficas vigentes em 2021.
Todos os trabalhos são de responsabilidade dos autores, inclusive revisão de português, não cabendo
qualquer responsabilidade legal sobre seu conteúdo à Revista Rascunhos ou a EDUFU.
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Artista!
“estranho ninho”
“Excluídos da grei”
“malditos”
“irrequieto conquistador”
“antena”
Quem vê sua obra lapidada
Brilhantes... iluminada...
Do cinzel
Do pincel
Dos tons claros aos escuros
Dos ócres
Dos carmesins
Da monocromia
Monotipia
Típicos seus!
Atípicos
Das cores mais imediatas
Das urgentes
Das necessárias
Da voz
Alta
Beleza
Das nuances raras
Da grave
Da gravidade do engravidecer-se
E do agudo Grito De Espera...
Esperança!
Do sutil gesto
Do grotesco gesto
Ao sublime gesto!
Das meias palavras
Inteiriças
Inteiradas
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Dos silêncios eloquentes...
Da surdez!
Dos tons e semitons
Das colcheias e semicolcheias
Das fusas e semifusas
Difusas!
Do tropo
Das retas
Das infinitas direções
Das quebradas
Dos retornos
Dos becos sinuosos
Insinuante!
Do ponto.
Do tom e do dom de ser...
De ir...
De entregar!
Na paixão de caminhar...
E a sinfonia das artes
Que rompe as trevas e faz-se luz!
E o coro dos caminhantes
Do homem da velocidade da luz
Do lazer
Da ciência!
Pede passagem,
Do cinzel ao bisturi
Da palavra ao gesto...à Ação!
O grão
No chão
O adubo e a técnica
O sol
A chuva
A lua
A florada
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O fruto!
Da teoria e da prática
Da técnica à dialética
Do flexível bambu ao carvalho
Do inconsciente ao consciente
Do quociente ciente...
Da ação da educação
Da arte da vida
Da vida da arte
Da vida na arte
Da arte de viver
Ver
Ouvir
Falar
Ler
A arte!
Da educação do cidadão
Que se esconde
Em artimanhas más/vis!
Do poder!
De poder
De compreender...
De ser!
Da apaixonada responsabilidade de ser
Artista
Arte-educador!
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