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A meu filho

Gilson Heraldo

na data
de seus 18 anos

EXPECTAÇÃO

Filho que trago na alma em gestação. . .
Fonte dos meus mais puros sentimentos,
Vida de que pressinto a vibração
E na matriz da mente os movimentos,
Vives em mim. . .dou-te ar. . .dou-te alimento.
A grandeza maior de que disponho. ..
Dando-te a seiva do meu pensamento
Pela placenta rubra do meu sonho.

1945

AO QUE HÁ DE VIR UM DIA

No momento em que fores concebido
O infinito será mais infinito,
A luz mais luz, a vida mais potente,
A natureza tornar-se-á mais bela,
Porque tu, flor humana ainda em semente,
Neste sublime instante surges nela.
Então serei a densa nebulosa
E tu mundo que dela há de surgir.
Serei o caule e tu serás a rosa.
Serei passado e tu serás porvir.

Serei a terra pródiga de seiva
E tu a planta ansiosa de eclosão.
Serei matéria e tu lúcida idéia.
Serei "penumbra e tu grande clarão.
Hei de ser a crisálida ciosa
Que tu rebentarás com as asas loucas
A procura da luz viva do dia.
Serei a boca e tu serás o beijo,
O beijo do meu ser à natureza.
Eu serei a existência e tu, meu filho,
Toda a sua beleza.
Sentir-te-ei dentro em meu ser crescendo
E dentro em mim crescer o meu amor.
Serei qual haste que em botão espera
Que a madrugada desabroche a flor.

E ao sentir no meu seio te moveres
Me identificarei com os outros seres
Mais pura, mais humana e mais feliz.
E quando ao meu regaço tu vieres
Recém-nascido, lindo, pequenino,
Serei igual a todas as mulheres,
Porém o coração terei divino.
Minhas horas serão mais bem vividas,
Minha existência límpida alvorada.
Por ti sonho metrópoles erguidas.
Por ti a Humanidade libertada!...

1945

Coletânea de poemas
feitos em cada um
de seus aniversários.

I.

. . . E tu chegaste, e a festa em que me exalto
A minha vida deu mais luz e cor.
Tomei-te aos braços e te ergui bem alto
Agradecendo a oferta do Senhor.
A minha alma rebelde e insubmissa,
Que já não cria mais na Humanidade,
Pode crer novamente na Justiça
E na ressurreição da Liberdade.

II.

Os meus sonhos gigantes eu sacudo
Da longa letargia em que os deixara,
Para, ofertando-os, entregar-te tudo
Que melhor tenho, minha herança rara.
Que eles sejam teu lema e tua lei.
Guarda-os contigo com cuidado terno.
Com eles viverás o que eu sonhei:
Um mundo mais humano e mais fraterno.
Mundo que, com os da tua geração,
Eu sei que ajudarás a construir,
E que a força da minha aspiração
Exige e clama para o teu porvir.

De alma de joelhos, coração em festa,
Num gesto humilde e purificador,
Bendigo a Graça que se manifesta
Na frutificação do meu amor.

E quando já tiveres percorrido
Este trecho de estrada que ora trilho,
Terei o prêmio do dever cumprido
E serei grande porque tu és meu filho!. . .

E pequena no ser, mas infinita
Pelo milagre da maternidade,
Minha alma canta e aos quatro ventos grita
A plenitude da felicidade!

23 de junho de 1954

III.
Quando os meus olhos para os teus inclino,
Vendo a ternura que em teus olhos flui.
Sinto uma força nova em meu destino
E minha alma na tua se dilui.
Sei que vieste para realizar,
A minha vida dando novo nexo.
Aquilo que não sei concretizar
Pela debilidade do meu sexo.
Eu creio em ti, meu filho, creio tanto,
Que há esperança e certeza em minha crença,
Dela faço broquel e faço manto.
Ela é meta, é fanal e é recompensa.
Bendito sejas pelo que trouxeste.
Bendito sejas pelo que exigiste,
Pela alegria que o meu ser reveste
E a impossibilidade de ser triste. ..
Pelo que agora eu posso dar ao mundo,
E o que do mundo posso receber,
Por este entendimento mais profundo
E este desejo imenso de viver.

23 de junho de 1955

Desta ternura nova que me invade,
Deste novo entusiasmo criador,
Desta paz, desta ausência de saudade.
Meu filho, foste tu o precursor.
Quanto repouso encontro em teu olhar,
Ao me fitares sorridente e inquieto.
Sinto todo o meu ser a se librar
Nas asas gigantescas deste afeto.

IV.

Ante tua risada cristalina
Não fica na minha alma cicatriz...
Tudo é presente, e a luz que me ilumina
Vem de teus olhos quando tu sorris.

Mais que a coragem valha-te a justiça,
Mais que a severidade o sentimento,
Porque a flor da alma só germina e viça
Se o coração anima o pensamento.

Creio na vida, porque em ti a vejo,
E creio em Deus de Quem me foste um dom.
Creio na força deste meu desejo
De seres Grande, Justiceiro e Bom!

De tua boca o verbo redentor.
De tua destra o gesto que constrói.
Para todos os seres sempre o amor,
Nunca o fascínio dos lauréis de herói.

23 de junho de 1956

V.

E justo, e bom, e compreensivo, e honesto,
E vendo a vida como a vida é,
Serás firme e sereno em cada gesto,
E cada aceno teu será de fé.
Encarnarás a fúlgida esperança
Para os sem rumo e os injustiçados.
Abrirás horizontes de bonança
Nos roteiros de luz por ti traçados.
••

Através de teus olhos luminosos
Vejo a semente que germina e cresce,
E em todos os teus gestos generosos
Eu adivinho a benfazeja messe.

E agradecendo a Deus, de fronte erguida,
Então, meu filho, poderei dizer
Que a dádiva maior que eu fiz à vida
Foi a grandeza de te conceber!. ..

E suplico à Divina Onipotência
Que desça sobre ti, em profusão,
Catadupas de luz na inteligência
E mananciais de amor no coração.

23 de junho de 1957

VI.

A
A
A
E

luz e o
luz que
luz que
o amor

a m o r . . . os grandes bens da vida.
leva o amor para as alturas.
a novas luzes nos convida...
que traz mais luz às criaturas.

E com esses bens que as eras não consomem,
E que força nenhuma os aniquila,
Sentirás a grandeza de ser homem
E a alegria que vem da alma tranqüila.

Olha o caminho, filho,
A estrada é longa e reta.
Aquele estranho, aquele vivo brilho,
Aquele é a tua meta.

E porque deste à vida o bom sentido
Da Justiça e do Amor, o mais profundo,
Sobre o meu coração envelhecido
Hão de cair as bendições do mundo.

E de mãos dadas eu irei contigo
Até que possas jornadear sozinho.
Terás a cada passo um novo amigo,
Em cada pouso um gesto de carinho.

23 de junho de 1958

VII.

Porque levas contigo essa mensagem
De Amor e Paz que o teu olhar emana,
Verás somente o belo na paisagem,
Verás somente o bom na face humana.
E hás de ver sempre o sol dessa verdade
Sem que te ofusque eclipse nenhum,
Porque o segredo da Felicidade
É a verdade que vive em cada um.
Porque creste no Bem e ao Bem serviste,
Confio nesta bênção do Senhor,
Ao lado teu nunca há de haver um triste,
Em torno a ti só florirá o Amor!

23 de junho de 1959

Falas, meu filho, tua voz afago
Transmite a bênção que de Deus me vem.
A flama que em minha alma não apago
Mostra o caminho que te leva ao bem.
Ris, e o teu riso, como a luz, me invade,
E rio, e os nossos risos se confundem.
É tão completa esta felicidade,
Que os nossos corações num só se fundem.

VIII.

Sentes e vibras. . .ansiedade ou calma,
O sentimento teu no meu flutua,
Dando a impressão que levas a minha alma
E que eu estou a carregar a tua.
Perfeita é a nossa identificação
De vivências em troca permanente,
Trazendo-me a feliz convicção:
Mais que no corpo eu te gerei na mente.

Meu filho que és mensagem e és promessa.
Mensagem de esperança que lancei
Do meu aos outros seres e atravessa
O mundo em busca do que desejei.

De meu corpo fugiste como um grito,
Pela libertação do nascimento,
Mas seiva espiritual eu te transmito
Pelo cordão de luz do pensamento.

És promessa de amor que eu fiz à vida,
És promessa de luz que Deus me fez,
Que apenas formulada e concebida
Foi promessa e certeza a uma só vez.

23 de junho de 1960

II
IX.

Núncio meu para os povos do futuro.
Deste porvir de amor que espero e creio,
Levas o germe do desejo puro
Que absorveste no imo do meu seio.
Meu elo com as vindouras gerações
Na bênção repetida que procria,
Por ti vou renascer nos corações.
Germinarei em frutos de Poesia.
Por ti eu venço o tempo que consome,
O tempo inexorável e medonho. . .
És a continuidade do meu nome
E a perpetuação para o meu sonho.

23 de junho de 1961

Quando estás junto a mim não há penumbra,
Não subsistem as idéias tristes,
Há um sol em mim que tudo mais obumbra,
E eu sei que sou mais eu porque tu existes.
Serei mais eu pela existência a f o r a . . .
Eu diluída em cada gesto teu,
Pois o meu ser no teu se revigora,
E sendo tu ainda serei mais eu.

X.

Pelos teus olhos verei mais o mundo. .
Pela tua palavra falarei. . .
E o amor universal em que me inundo
Será por ti que ao mundo ofertarei.
Meu filho, nos teus atos renascida,
Nesta simbiose espiritual dos seres,
Mostrar-te-ei o quanto é bela a vida
E os valores morais para viveres.

Quanta cousa a fazer e a construir. . .
É a vida que te espera e a humanidade.
Um mundo de beleza a descobrir
E um dever a cumprir com a sociedade.

E com a Graça de Deus, cada momento
Serei a permanente inspiração,
Abrindo rumos ao teu pensamento,
Semeando bênçãos no teu coração.

Guiado pelo são idealismo,
Tendo a fraternidade por fanal,
Perderás uns resquícios de egoísmo
Para buscar o Bem universal.

23 de junho de 1962

O nosso, não o meu nem teu somente,
Mas o Bem desejado pelos povos:
A justiça, na Terra ainda em semente,
Que deverá florir nos tempos novos.

XI.

E até que essa justiça verdadeira
Faça cair o último opressor
E estenda os braços pela Terra inteira,
Unindo os homens num fraterno amor,
Nós temos que lutar todos, meu filho,
Por nós e pelos outros que virão. ..
O Sol de que almejamos ver o brilho
Há de nascer na nossa geração.
E quando a Paz em todos os países,
Nas consciências e nos corações,
Erguer uma bandeira em mil matizes
Da igualdade de todas as nações,

Ama, filho, a Justiça, a Liberdade,
E esquece um pouco do teu próprio eu
Para pensar na pobre Humanidade,
Que de si mesma há muito se esqueceu,

Então nossa missão será cumprida,
Porque lutaste a Deus vou bendizer.
Usufruirás aí melhor a vida
Porque tu a soubeste engrandecer.

Porque há um irmão em cada criatura,
Os que caírem erguerás do pó. ..
Pois a luz benfazeja da Ventura
Não ilumina uma pessoa só.

23 de junho de 1963

Essa mágica luz de mil matizes
Mantém-se acesa com fulgor maior
Quando fazemos outros mais felizes
E felizes são todos ao redor.

Um homem só é grande, na verdade,
Quando a sua consciência realizou
O bem que ele devia à sociedade,
E nessa obra ele se aperfeiçoou.

Não vejas os exemplos de egoísmo.
O bem maior é ter o bem seguido
E não consiste em gestos de heroísmo
Nem na glória fugaz de haver subido. .

Nisso reside o bem - - o mais profundo —
A luz que ofusca a luz de qualquer astro,
Esse rastro de amor fica no mundo,
E a gratidão humana nesse rastro.

Subir não é riqueza ou glória insana
Que o homem busca desvairado, a esmo,
Mas é subir pela grandeza humana,
Subir como homem diante de si mesmo.

E esse sonho que em mim palpita e estua
Sei que o Senhor em ti realizará.
Nascerão bênçãos da palavra tua,
E ao teu passo o caminho florirá.

23 de junho de 1964

XII.

Abre o teu coração aos outros seres,
Estende os braços para a Humanidade,
Que o mais imperativo dos deveres
É o que dimana da fraternidade.
Sé justo, mas primeiro sé fraterno,
Porque a justiça pode se enganar,
. E o amor, que vence o tempo porque é eterno,
Olha os seres que sofrem sem julgar.

É mais certo ser bom do que ser justo.
Pois a bondade é coração, não erra,
E buscando a justiça a todo custo
Quantos erros se fazem pela Terra.

XIII.

Meu filho, o prêmio que coroa a vida
É, chegados ao alto da montanha,
Quando olhamos a estrada percorrida
Que o sol da tarde em bênçãos de ouro banha,
Ver as árvores todas que plantamos,
Durante a nossa longa caminhada,
Brotando em frutos e estendendo os ramos
A todos que nos seguem na jornada.
Então à luz de nosso entardecer
Uma outra luz perene em nós cintila. ..
Pela grandeza de saber viver,
Porque a consciência paira em nós tranqüila.

Busca indomada de valores novos
Marca os jovens de tua geração.
Filho, os valores que se impõem aos povos
São os regidos pelo coração.

Olha bem o caminho, Deus te guia,
Vasta será a tua semeadura.
Lança logo as sementes, inicia
A floração da estrada da Ventura.

O mundo cresce e é cada vez menor. . .
O indivíduo dilui-se no social.
Essa procura do valor maior
Leva sempre ao amor universal.

23 de junho de 1965

O homem, do homem cada vez mais perto,
Tende à felicidade coletiva.
Os moços buscam o caminho certo
E estão sentindo essa verdade viva.

XIV.

Tudo estremece à grande insegurança
Que paira sobre a pobre Humanidade. . .
Na juventude, filho, está a esperança.
A ordem nos virá da mocidade.
Se a nossa geração peca na guerra,
Ambiciosa, sem amor, falida,
A juventude que governe a Terra,
Venha nos dar nova razão da vida.
Creio que Deus lançará luz na senda
Que trilharás com a gente de tua idade,
E o mundo, mais humano, então compreenda
Esse vasto clamor da mocidade.
Confio em ti e nos teus companheiros
Que irão construir o mundo de amanhã.
Comandem, seguirei novos roteiros
E humilde passarei de mãe a irmã.

23 de junho de 1966

Vencer, meu filho, a colossal vitória,
Não vitórias comuns, vindas a esmo,
Mas a que traz a mais completa glória,
É a vitória maior sobre si mesmo.
Vencer as tentações de nosso egoísmo,
Criar motivações para as batalhas;
Fugir à insinuação do comodismo,
E da vaidade se livrar das malhas;

No universo interior ter muitos astros,
Porque a íntima luz é a que mais brilha;
Da audácia sempre levantar os mastros
Para buscar o ideal em qualquer ilha;

XV.

Arrojado viajor da vida imensa
Não cobiçar o prêmio prometido,
Porque o melhor de toda recompensa
É ter certeza do dever cumprido;
Num trabalho febril, cada momento,
Buscar, pacientemente, com humildade,
Dar mais um passo no aperfeiçoamento
De nossa própria personalidade;
Ao ódio sempre responder com amor;
Vencer os maus lhes contrapondo o bem;
O mundo olhar com os olhos do candor,
Buscando o lado bom que as coisas têm.

Há cousas pequeninas
Que o poder da visão
Pairando no horizonte
Acena para os homens

Eis o evangelho da felicidade,
Que Deus te dará luz para seguires.
Ele é o segredo da serenidade,
É o instrumento para construíres.

À Esperança-Certeza que virá
Com as mãos cheias da Paz-Definitiva
Que a tua geração conseguirá
Nessa fraternidade que se aviva.

23 de junho de 1967

e infinitas
jamais alcança.
que tu fitas,
a Esperança.

E o círculo de amor, que aos poucos cerra
Os povos todos numa só nação,
Fará, dos campos onde brota a guerra,
Nascerem flores de renovação.

XVI.

E tu, meu filho, unido à Juventude
Do mundo inteiro, sem nenhum temor,
Alcançarás a essência da virtude
Pela virtude única do Amor.
Para os olhos da Nova Humanidade
Tudo haverá de ter novos matizes. . .
O nosso Deus será só de Bondade,
E sem medo seremos mais felizes.
Vai em busca das luzes do Futuro...
Na vanguarda dos jovens, teus irmãos.
Não há receios do caminho escuro,
Se todos seguem enlaçando as mãos.

Traça o roteiro,
Ergue a cabeça e segue. ..
Se o pretendido é justo e verdadeiro,
Não há ninguém que o teu direito negue.

Já surge do Amanhã que se faz perto,
Na alvorada que nasce devagar,
Novo Mundo de Amor, justo e liberto,
Que a vontade dos jovens vai criar.

Segue, meu filho, em frente, sem tropeço,
Em frente e olhando firme para cima. . .
De pouco importa a luta do começo.
A luta é força propulsora, anima.

23 de junho de 1968

O que é fácil demais pouco interessa,
Não tem encanto, é falho de prazer.
Toda vitória que nos vem depressa
Não traz com ela o gosto de vencer.

XVII.

Sorve em haustos profundos a coragem
Que exige a vida para se enfrentar,
Mas não te valhas nunca da vantagem
Que sobre o fraco possa te elevar.
Faze o teu próprio código moral.
Deus te deu a consciência — a lei mais certa
Ela pode julgar o bem e o mal,
Pode manter teu coração alerta.
Quando tua consciência examinares,
Escuta e cumpre tudo que ela diz.
Se com ela tranqüila caminhares,
Tenho certeza que serás feliz.
Na busca de teu alvo, sem cansaço,
Planta na estrada luzes de bondade,
Que nos sulcos deixados por teu passo
Nascerão bênçãos da Posteridade.

23 de junho de 1969

Fuga do homem pelo espaço etéreo. ..
Vertigem da corrida sideral
Ao encontro do novo e do mistério,
Em meio ao desencontro universal.
Marcha triunfal da Tecnologia
Na incerteza do século que finda,
Semi-deuses-robôs a cada dia. ..
Que restará de humano em nós ainda?

A liberdade?... a liberdade é um mito.
Ninguém pode sentir o seu abraço.
A liberdade é busca de infinito. . .
Somos cingidos pelo tempo e espaço.
O homem perdido, aflito e deslumbrado,
Ante tanto clarão está no escuro. ..
No corpo a herança toda do passado,
Na mente o estranho e insólito futuro.

Vamos buscar a nossa face antiga,
O olhar em torno, a graça da linguagem,
Essa expressão comum de gente amiga,
O conteúdo humano da mensagem.

Medita bem, meu filho, esta subida
Deve tornar-se a lúcida escalada
Dos valores maiores que há na vida,
E não um vôo às cegas para o nada.

Nessa procura da autenticidade
Do homem, que se perdeu na era espacial,
Busquemos, filho, a espiritualidade,
Para uni-la ao progresso material.

As forças do progresso nos consomem
Num impulso que a todos avassala,
Mas a ciência é criação do homem. . .
Vamos de amor humano inseminá-la.

Árdua batalha, mas bendita meta. . .
Bênçãos divinas para quem lutar.
É missão para o artista, para o poeta,
Para os que têm em si forças de amar.

23 de junho de 1970

XVIII.

Sou há milênios tua mãe, bem sei,
Desde o tempo dos tempos o mais velho.
Trouxe do longe a mais sagrada lei,
Nesta humildade do teu Evangelho.
Eu não tenho a verdade, apenas trago
A Palavra da qual sou porta-voz:
Grito longo de paz, o gesto afago
Que perambula em cada um de nós.

A verdade é uma obra inconcluída
No mundo de incertezas e de quases.
Pode surgir nos saaras que há na vida,
Quando levamos outros aos oásis.
Teu Evangelho é o murmurar da fonte
Que há de nascer em todos os lugares.
É um lampejo de sol sobre o horizonte,
Uma bandeira para levantares.

Estar em paz com Deus e em paz consigo.
Levar a paz a todos os recantos.
Tornar-se o vivo e acolhedor abrigo
Que dissipe os alheios desencantos.

Com a mesma crença dos Evangelistas
E a vontade do mesmo chamamento,
Dôo-te o texto para tuas vistas,
Minha mensagem a teu sentimento.

Este Evangelho que, de mãos erguidas,
Te entrego hoje, para. os teus roteiros,
É um feixe de alvoradas recolhidas
Na voz dos Evangelhos verdadeiros.

Vencido o tempo e realizada a idade,
Cada momento mais entenderás
Que a essência mesma da felicidade
É conquistar a nossa própria paz.

Dos Evangelhos que darão os códigos
Do renascer da nova Humanidade.
Em breve irás buscar os filhos pródigos,
Numa Cruzada de Fraternidade.

23 de junho de 1971
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