
voz ao verbo
— Poemas para calar o medo
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Por Martha Medeiros 
 
Estava no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 
quando um garoto bonito, de traços fortes e fala doce, se 
apresentou como meu conterrâneo, escritor também. Seu 
nome era Allan. Ele me entregou um livro de sua autoria, 
trocamos algumas palavras e rapidamente nos despedimos. 
Li seu livro durante o voo de retorno para Porto Alegre e 
gostei: tinha algo genuíno ali. Mas, assim que desembarquei, 
a rotina me engoliu – e com ela o esquecimento.

Passaram-se meses – anos? – quando, pesquisando as redes 
sociais, deparei com aquele mesmo garoto, agora mais 
encorpado e seguro, falando seus textos de forma pausada, 
olho no olho, com uma serenidade perturbadora.

Quantas pessoas gostariam de escrever livros, transmitir 
seu recado, ter um canal? Allan era apenas mais um 
sonhador e por pouco não se desviou de seu destino, mas 
corrigiu a rota a tempo. Era pra ser e foi. Profissão: poeta. 

“A gente só nasce inadequado para aquilo que não nasceu.” 
Determinação. Não é que funciona?

Seus vídeos têm hoje mais de um milhão de visualizações, 
chovem convites para participações em eventos culturais 
e agora ele lança este novo livro, que é uma espécie de 
making of de uma trajetória errante que terminou bem.

Além de publicar seus belos poemas, Allan Dias Castro 
revela aqui o caminho que trilhou até chegar à sua literatura 
de autodescoberta, abre sua intimidade para que a gente 
entenda como alcançou a contundência de suas escolhas 
e discorre sobre angústia e solidão, dois alicerces da alma 
humana que foram compensados com o que veio depois: 
o encontro consigo mesmo – e o nosso com seus versos.







    

Hoje eu vou te levar para onde nasce um poema. 
É lá onde o arrependimento não volta, 
Porque entende que os erros moram no tempo. 
E olhar para a frente é escolher não visitá-los. 

É por isso que lá, onde nasce um poema, 
A culpa virou passado. 
E não se trata de esquecimento, 
Mas talvez de aprendizado. 

Onde nasce um poema se percebe no outro um espelho, 
Para ver o outro lado de um problema que também é seu. 
Por isso, perdoar é trazer em si a solução. 
Porque, se tudo tem dois lados, receber 
Vai ser reflexo de oferecer perdão. 

É aí, onde os sorrisos são tão leves,
Que os versos nos levam pela mão. 

Hoje eu vou te levar para onde nasce um poema. 
É lá onde o desejo antecede o pedido, 
E, se por acaso não for atendido, 
É lá que se recompensa a paciência. 

Onde nasce um poema, 
O acaso nos dá uma segunda chance
E ganha o nome de coincidência. 
É lá que o poeta só enxerga a beleza, 
Mas não vive de aparência. 
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É onde nasce um poema que está nossa verdade. 
E se o caminho for complicado de entender, 
É porque muitas vezes eu mesmo esqueço:
Um poema também nasce da simplicidade 
E talvez não tenha um endereço. 

E quem sabe eu seja só um cara falando em te levar 
Pra onde nem eu mesmo conheço, 
Só imaginando, desde o começo, 
De tanta vontade de te ver. 

Eu só queria ter te levado 
Pra onde eu acho que nasce um poema. 
E não me arrependo. 
Mesmo se você tiver aprendido a me esquecer, 
Não foi um erro. 

Se pelo menos um verso meu, 
Mesmo confuso, perdido, 
Te fizer sorrir quando acabar de ler, 
Tudo vai fazer sentido. 
Porque vai ter sido um poema 
Que me levou até você. 
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Como 
encontrei 
minha voz



    

Eu não correspondi às expectativas dos meus pais. 
Nasci numa família de advogados e, no roteiro que 
eles criaram para mim, eu deveria ter me formado 

em Direito e feito concurso para juiz. Assim, com 30 e 
poucos anos, teria um emprego estável e estaria garan-
tido pelo resto da vida. O final feliz que eles pretendiam 
me dar chegou ao fim quando, depois de cursar alguns 
semestres, percebi que não conseguiria interpretar aque-
la personagem até concluir a faculdade e, muito menos, 
por toda a vida.

Foi como se eu finalmente tivesse acordado: eu esta-
va perdendo o sono para correr atrás de um sonho que 
não era meu. É claro que no começo foi um pesadelo, 
tudo que eu queria era ser “normal”, aproveitar aquela 
oportunidade maravilhosa que eles estavam me dando 
de cursar uma ótima universidade, passar no concur-
so futuramente, envelhecer no emprego, me aposentar 
e morrer.

E isso é vida? Eu decidi que não seria a minha. Matar 
o meu sonho seria morrer antes da morte. Não foi fácil 
desapontar gerações. Demorei a entender que essa von-
tade de seguir uma carreira sem ser conhecido como o 
filho de fulano, ou simplesmente não entrando em por-
tas já abertas, seria a minha saída para a liberdade. E se 
eu não precisasse provar mais nada a ninguém? A cons-
ciência de que não nasci para acordar reclamando e sair 
atrasado para chegar aonde eu não queria foi o que me 
fez despertar.

Nem todo talento cabe no diploma. Nem toda iden-
tidade cabe na carteira. Nem todo mundo é igual, pelo 
contrário, há quem busque seu sonho a qualquer preço, 
mas há quem se venda por salário. Quem está errado? 
Na minha opinião, apenas quem estiver fazendo algo que 
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não quer porque disseram que era o certo. Eu percebi 
que algumas pessoas não se encaixam em um padrão, e 
essa ideia de que é possível ter uma receita de felicida-
de, sucesso ou comportamento é o que está nos deixando 
cada vez mais doentes. 

Se você não se enquadra nas regras, mesmo as mais 
simples, como horários, convenções sociais ou estereó-
tipos do que é ser uma pessoa bem-sucedida, mais cedo 
ou mais tarde, vai ser julgado como louco. Perder o medo 
desse julgamento é o primeiro passo para ser o que você 
quiser. É essa liberdade que apavora aqueles que gosta-
riam de ter tido a mesma atitude, porque escrever a pró-
pria história é o que nos livra de uma armadura chamada 
de lucidez por aqueles que não percebem que seguir o 
roteiro dos outros é censurar a si mesmo. 

Mas eu tive a sorte de poder contar com o apoio 
incondicional da minha família, mesmo quando tudo era 
só uma aposta. Parece que esse novo mundo que se abriu 
para mim tinha como chave a coragem de tomar uma 
iniciativa sem culpar ninguém por, no seu mais sincero 
ponto de vista, apenas querer o meu bem. 

No fim, sempre fui eu contra meu próprio medo. Aí 
percebi que a dose de loucura que precisei para seguir 
meu sonho, com o tempo, foi a cura para minha insa-
tisfação. Meus pais, hoje em dia, vendo minha alegria a 
cada conquista no caminho que escolhi, sentem-se reali-
zados. Por isso, tenho o prazer de repetir que eu não cor-
respondi às expectativas deles. Fui maluco o suficiente 
para superá-las. 

Este livro refaz essa trajetória sem a menor preten-
são ou compromisso de estar em ordem cronológica 
perfeita, ou seguir por temática definida em capítulos. 
Eu não saberia como determinar o tempo exato em que 



    

absorvemos e assimilamos os acontecimentos de nossa 
vida, ou ainda de que maneira dividir sentimentos em 
áreas distintas ou seções específicas se já coube tudo den-
tro do peito. 

Mais do que estética, eu busquei o que dizer longe dos 
filtros que o julgamento nos impõe. Para mim, a beleza é 
subjetiva, já a sinceridade apenas é. E basta. Eu traduzi 
essa liberdade de expressão em “ter encontrado a minha 
voz”. E como eu a encontrei? Minha resposta é o roteiro 
(errante e muitas vezes distante do literal) que nos con-
duzirá pelas páginas seguintes. 

Embora tenha vários pontos finais a cada trecho, o 
livro Voz ao Verbo é poesia em movimento e conta uma 
nova história toda vez que você voltar a estas páginas 
com o intuito de seguir adiante em sua vida. Digo isso 
por acreditar que toda mudança se inicia no impulso de 
não continuar sendo a mesma pessoa. Assim, cada um 
fará a sua travessia quantas vezes for necessário, sempre 
com a possibilidade de chegar a um ponto de vista distin-
to do anterior.

Esse caminho é inevitavelmente pessoal, mas não 
necessariamente solitário. Por isso, meu objetivo é que 
os textos deste livro sirvam, não como passos a serem 
seguidos, mas como companhia para qualquer pessoa, 
em qualquer tempo, perceber o seu modo de se colocar 
no mundo. Afinal, escrever a própria história nada mais 
é do que encontrar a sua voz para calar o medo e ouvir 
a si mesmo. 

Vamos juntos? 
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Ta
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a Antes de julgar os loucos que a gente encontra pelo 

caminho, é bom lembrar que falar com quem não quer 
ouvir também é conversar sozinho.
Às vezes, é difícil ouvir quem quer nos enquadrar num 
padrão, numa fórmula, numa receita. Porque é quase 
como supor que todo mundo é igual. Só que não é. E o que 
se perde nessa padronização é o que está mais raro, mais 
escasso, hoje em dia: a personalidade. 

Tarja preta, pra mim, é censura.
Meu remédio sempre foi uma dose de loucura. 
Uma dose de loucura, quer provar?
Provar o que e pra quem? 
E se a cura for justamente 
Não precisar provar mais nada a ninguém? 

E nem botar essa armadura que a gente usa 
Quando veste a personagem de lucidez. 
Porque também chamam de loucura
Aquilo que alguém que teve mais coragem foi lá e fez.

Por isso, o meu relógio eu joguei fora.
Cansei de perder tempo esperando a hora certa.
E essa liberdade é que apavora 
Aquele cara que acorda sempre reclamando,
Mas nunca desperta.

Quando você percebe
Que tem alguma coisa errada
Em acordar todo dia reclamando,
Nessa eterna insatisfação,
E foge dessa rotina, foge desse padrão,
Ainda vão dizer: “Esse cara é louco, só pode ser louco.”

E é aí que eu te iludo, porque os loucos podem tudo.
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Quem quer muito alguma coisa há muito tempo
E ainda não conseguiu realizar 
Certamente já ouviu que é importante
Saber a hora de parar,
Entender o momento de desistir.
Mas eu entendi que é preciso parar
É de querer desistir a todo momento. 

Só a gente sabe a força do nosso sentimento 
E todo recomeço duvida dos pontos finais. 
Para quem só perde o sono pelo seu sonho, 
É sempre cedo dizer que é tarde demais.

Alguns sonhos são tão grandes
Que não cabem nos nossos medos, 
Nos dos outros, muito menos. 
Porque são imensos, são sonhos elefantes, 
Que incomodam porque nos fazem não caber
Nos limites em que vivíamos antes.

Um elefante preso desde cedo por uma corrente, 
Quando cresce, para de tentar fugir.
Por mais que agora esteja preso por um barbante, 
Ele aprendeu a desistir.

É disso que eu lembro
Quando identifico aquela pessoa
Que tem um potencial enorme,
Ideias grandiosas e planos gigantes,
Vivendo atrás do medo,
Presa por um barbante. 
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Ela só precisa lembrar da força que tem
E trocar a dúvida do “Será?”
Pela certeza do “Vai ser”. 

Para quem sabe aonde quer chegar,
O momento de parar é só quando chega. 
Não dá para enjaular sonhos elefantes,
Mesmo que muitos desistam antes.
E quantas vezes as dúvidas, os erros, os fracassos
Botam à prova o sonho que você tem?
Mas quanto mais você quer algo,
Menos precisa provar alguma coisa pra alguém. 

O sonho é seu e vai além do que você faz,
Pois te faz ser o que você é.
Por isso, mais do que ter, 
É preciso ser esse sonho, 
Para se tornar seja lá o que você quiser.

É daí que vem a sensação de não caber em si 
Que acontece quando você é só o que acredita. 
E, para não desistir de si mesmo,
Deixa o sonho ser maior que tudo o que te limita.
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Todo sonhador precisa ser realista. 
Só não confunda manter os pés no chão
Com preguiça de sair do lugar. 
Realista é quem perdeu o medo de sonhar 
Porque vive o que acredita. 

A realidade não precisa ser o que todo mundo diz.
Hoje é como se houvesse um tutorial para ser feliz:
“Siga esses dez passos para chegar aonde nunca quis.”
Ou “Para ser realizado faça o que esses gênios fizeram”.
Mas quem disse que eles eram? 

Ter uma história de sucesso 
Não significa seguir uma que já foi escrita.
Esqueça o manual dos pessimistas.
Eles dirão que você não tem visão, 
Só porque tem outro ponto de vista. 

Ser realista não é seguir o que está no topo da lista, 
Mas trocar a utopia do que disseram que é vencer na vida 
Por viver as suas conquistas.
Seu sonho não se enquadra nas tendências? 
Tudo bem. Diferencial, hoje em dia, 
É não imitar ninguém.
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Você já perdeu seu tempo com alguém que só te atrasava?  
Talvez você estivesse insistindo em chegar aonde ninguém 
te esperava.  
Querer viver um momento pelos dois é o que nos faz dar 
prioridade a quem sempre nos deixa pra depois. 
É como a história da menina que estava sempre atrasada  
porque vivia adiando a si mesma pra viver agradando   
aos outros.

No relógio do chefe, questionamento não era o ponto:
Bate o ponto e pronto. 
Um dia ganharia aumento, mas nunca era o momento,
Porque ser realizada ainda não era do seu departamento.

Calma!

No relógio da mãe, ainda era cedo pra ela sair de casa.
Que pressa é essa? 
Ela não queria ficar, mas foi ficando tarde
E aí foi ficando, ficando.

No relógio da amiga, já tinha que ter casado há horas.
Mas não era a hora dela,
Que acabou casando só pra sair de casa,
E o casamento foi acabando, acabando.

Quanto mais se comparava, mais se atrasava. 
Por estar sempre esperando algo de alguém, 
O que era dela nunca era o que ela esperava. 
Mas não questionava porque, no relógio da sociedade,
Tinha sempre que chegar primeiro
E parar com essa bobagem de querer viver cada segundo. 
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Foi assim até perceber que a tal da hora certa
Não chega ao mesmo tempo pra todo mundo.
Se não é o tempo do outro que te situa,
A hora certa é a sua.

Quando passou a respeitar o próprio tempo, 
Se libertou da cobrança de se encaixar nas agendas   
 [sempre lotadas.
Engraçado é que quem antes adiava agora é quem convida.
E a menina que chegava sempre atrasada
Entendeu que não existe hora errada
Quando o compromisso é com a própria vida.



@allandiascastro
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O menino sonhava em voar.
A realidade exigiu brevê.
O traficante deu asas ao sonho do menino,
Fez dele o avião.

Ele voou alto demais.
Chegou ao topo do (seu) mundo,
Mas não deu tempo de curtir a vista.
Lá de cima, com uma arma apontada pra cabeça,
A paisagem se confunde com a velha realidade: 

Na favela, morro é verbo.
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O maior risco de tentar alguma coisa que não é 
exatamente o que você gostaria é conseguir. A gente 
aprende a desistir do sim e a conviver com o quase, lado a 
lado, mesmo sem ter realmente tentado aquilo que quer.

Quem nunca insistiu em se contentar com o qualquer?
Qualquer quantia, qualquer companhia, 
Qualquer dia eu juro que tentaria o que realmente queria.
Ia, ia, vem o dia, adia, ia mas qualquer dia eu vou.
Sem perceber que é o sim que a gente já tem,
Só que não tentou.

Quantos realmente tentam, quantos não?
Quantos só queriam, mas não são,
E hoje são o que não queriam? 
Chance vem, chance vai, chance foi,
Eles iam.

Uma criança que sonhava ser astronauta
Ouvia que devia manter os pés no chão.

“Você está sonhando muito alto, 
A realidade é mais pesada do que imagina.”
Mas só quem mira a Lua 
Sabe que o sonho começa 
Onde a gravidade termina.

Quem tenta impor seus limites 
Nos cerca com a própria limitação.
Por isso a criança ri da falta de imaginação. 



    

Às vezes, não é preciso ocupar o espaço inteiro, 
Basta que respeitem o seu.
Hoje, quando olha para a Terra lá de cima, 
A astronauta não se sente superior. 
Ela é do tamanho que escolheu.

Não dá pra deixar que uma opinião qualquer 
Nos impeça de chegar aonde a gente quer.

Desde que não prejudique ninguém,
A sua escolha é só sua.
Mas se alguém duvidar do seu potencial,
Mande um cartão-postal. 
Da Lua.



@allandiascastro
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