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(Dedicatória)
Dedico este livro àqueles que acreditam
na possibilidade do encontro.

“Os amantes não se encontram finalmente nalgum lugar.
Eles sempre estiveram um dentro do outro.”
(Jalaluddin Rumi)
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(Introdução)
Os impossíveis da poesia
Mario Quintana está coberto de razão quando afirma
que “Descobrir continentes é tão fácil quanto esbarrar
com um elefante” e que “poeta é o que encontra uma
moedinha perdida”. Especialmente, quando a moeda
se esconde naquela zona imprecisa em que flutuam
poesia e prosa esperando quem as capture no impreciso
instante de um descuido.
A chave talvez seja incorporar à tarefa a descoberta que
faz Caetano Veloso, quando afirma que “a poesia está
para a prosa/Assim como o amor está para a amizade/E
quem há de negar que esta lhe é superior”. Em outras
palavras, trazer para o desafio de falar de amor em
prosa e verso a consciência de que assim como esta não
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é superior àquela, o amor não se basta a si – e precisa
de um mínimo de convívio e convivência para que se
dispa por inteiro.
Essa chave parece ter sido encontrada por Solange
Rabelo, em seu Vejo Você. E você, me vê?
A linguagem clara e fluente da prosa-poética de Solange
é um convite ao deleite. Qualidade essencial a uma
coletânea de poemas eróticos, em que a participação do
outro é um convite ao prazer.
Seu erotismo, no entanto, é sutil e tem aquele quê de
ambiguidade que nos prende do começo ao fim. As sutilezas
de Rabelo são muitas e envolvem num emaranhado de
surpresas tão agradáveis quanto inesperadas.
A escolha do “você” para o título é um verdadeiro achado.
De um lado, pode se referir ao amor de que falam os
poemas. De outro, pode ser uma interpelação ao leitor,
que é chamado a vivenciar, para além da experiência da
autora, sua própria trajetória nos encontros, desencontros
e reencontros – da vida e do amor.
Cada uma das partes em que se divide o livro traz o seu
encanto e se abre como um desafio ao leitor. Tirando
poesia do que há de mais trivial em um relacionamento,
a autora faz de situações banais do cotidiano de um
casal um encontro feliz entre poesia e erotismo como
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no poema Desejo, em que o simples despertar do ente
amado, é um convite ao erotismo: “Devagar teus olhos
se abriram./O desejo despertava, lentamente”.
É um livro de muitos ingredientes e especiarias, como nos
sugere o poema Tempero, no qual o principal condimento
vem de terras longínquas “Ele me respondeu que havia um
segredo do Oriente, que lhe contaram: uma pitada de sal e
açúcar em um copo com água”.
As tempestades que esse copo d’água provocará vale
uma caminhada até o poema Encontre um momento, é o
exato instante em que se “atravessou a soleira”, como
diz a poeta, e se entrou no domínio da sedução.
Em meio à atmosfera onírico-erótica criada pelo lirismo
fluido destes Encontros, desencontros e reencontros que o leitor
tem em mãos, há um convite que enlaça o desejo e desenlaça
pudores “Não vás agora, necessito de ti...”, feito em tom de
quase confidência no poema Necessidade, o pedido abre um
mundo de possibilidades para o leitor.
Possibilidades nas quais somos chamados a confiar, em um
poema que é a síntese deste Vejo Você. E você, me vê?
Para além delas, pouco nos resta quando nos deparamos
com a verdade resumida nos versos do poema Encontros,
reencontros e desencontros “As palavras fogem, nada
prometemos e nada sabemos...”.
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E nem é preciso muito saber para se descobrir que este
livro nos prende por aquilo que tem de mais autêntico, a
sua espontaneidade. A fluidez de seu lirismo que oscilando
entre a essência e a aparência nos dá a medida exata do
que pode ser a poesia quando posta a serviço da arte.
Quando somos tocados pelos sons, cores e aromas do
entusiasmo, como acontece neste encontro feliz entre a
vida e a arte, não há como escapar a constatação de que
“Por um longo tempo, ficamos acolhendo e celebrando
a vontade de estar”, como diz o poema Amor.
Que esta vontade nos incite a novos encontros e
reencontros com os impossíveis da poesia. Boa leitura.
Avram Ascot1
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