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O Poeta, a passagem e a estação
(Prefácio)

Claudefranklin Monteiro Santos

O

destino do ser humano, ainda que limitado e perene, assim como o rio, é verter-se sobre um itinerário e buscar
um sentido. As águas da existência se movem entre tramas e dramas. Fugindo da morte ou a vencendo, não consegue
evitar seu encontro com o timoneiro do além.
Região fronteiriça, a arte é o limiar do trottoir entre a vida
e a morte. Renitente e sufocada pela matéria, a alma se encontra no porto à procura de seu aporte. Entre a eternidade e a
efemeridade: uma ode à poesia, suas rimas e combinações arbitrárias. Vértice da inquietação, ela assume a essência e seu
exímio lugar.
Sob o balanço inspirador da figura paterna, gerou-se um
poeta. Em seus ouvidos, a melodia viniciana, ninado pelo colo
da mãe. Num mundo secreto, ELE descobriu que os versos e as
estrofes se escondem, esperando a coleta criativa. No torpor
fulgurante da pena, um neófito escritor.
Divido em quatro sessões (o unicórnio, o último, o Aqueronte
e o incenso), o livro do Confrade Suênio Walttemberg nos insere
em um universo poético denso e instigante. Um lugar onde o efêmero cede espaço para o sagrado e para inanimado (e mesmo,
fantástico), entorpecido por versos incrivelmente delirantes.
Chama a atenção a consciência poética do autor, ora definindo seu amálgama conceitual, ora tão somente a tecendo
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