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A ntônio Francisco Lisboa
no catre de paralítico.
António Francisco Lisboa
está nos últimos dias.
— Sobre meu corpo, ó Senhor,
põe teus divinos pés.
Ao penitente perdoa
ira, luxúria e soberba.
Os grossos lábios murmuram
secos, gretados, de terra.
Tateiam os olhos cegos
as moedas falsas da luz.
Estende os braços, estende-os,
não tem mãos para sentir
a carnadura de estrelas
de sua pedra vencida.
E anseia matérias plásticas
sob dedos renascidos.
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— Mais que volutas, rosáceas,
mais do que as flamas e as curvas
flexuosas dos meus delírios,
em segredo amei as virgens
de leves túnicas brancas,
formas essenciais do sonho
que fez de meu corpo uma alma.
E mais do que os rijos músculos
desses guerreiros que atroam
nuvens e ares com trombetas,
amei a graça e a doçura
dos anjos, dos ruflos de asas,
a delicadeza em flor
das crianças que não me amaram.
Queda um momento perplexo:
de um lado o mar infinito
de vagas que se desdobram
verdes, verdes, sempre verdes,
e os seus passos firmes de homem
caminhando, caminhando,
sobre as ondas caminhando.
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À esquerda a floresta, o abismo:
fulvas serpentes se enroscam
nos troncos dóceis dos cedros
atravancando a passagem.
E recorda as vezes tantas
em que seus pés se enredaram.
— Filtros, filtros de cardina,
filtros, prodigiosos filtros!
Do catre imundo e revolto
Joana Lopes se aproxima:
— Que queres tu, Pai António ?
— Para onde foi teu marido,
filho ingrato que gerei?
— O mundo levou teu filho
mas uma filha te deu.
—Januário, onde está Januário?
E' meu escravo ou não é?
— Januário de tantas mágoas
descansa no cemitério.
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— Ganhei dinheiro às carradas
e minha arca está vazia.
— Eras amigo dos pobres,
são pobres os teus amigos.
— Quero a Bíblia, a minha Bíblia!
Mãos compassivas depõem
no peito coberto de úlceras
restos do sagrado livro.
•— Sobre meu corpo, ó Senhor,
põe teus divinos pés.
O moribundo sem força
move os lábios num sussurro.
%

E da distância dos séculos
anjos e virgens o escutam.
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HISTÓRIA DE CHICO REI

N os tempos da escravidão
Francisco Rei Africano
aprisionado e vendido
com sua família e tribo.
Na travessia do Atlântico
forte como um rei, Francisco
perde a esposa, perde os filhos
quase todos, menos um.
Francisco Rei Africano
em Vila Rica é um escravo,
não um escravo comum.
Mais do que todos trabalha,
não tem lazer, não tem vícios;
faz aos vinténs um pecúlio.
Forra o filho, o filho ao pai,
forram ambos um patrício
e vão forrando outros mais.

Novo Estado constituem
os negros vindos da costa.
São talvez mais de mil súditos
com Francisco no seu posto.

Santa Efigênia do morro
ficou rica, rica, rica.

Das minas da Encardideira
mãos negras arrancam ouro.
Santa Efigênia padroeira
já tem igreja no morro.

No dia seis de janeiro
(Santa Efigênia na igreja
aguarda a família real)

A igreja de Santa Efigênia
era pobre, pobre, pobre.

com sua esposa e com os príncipes
seguidos de negro séquito
nas ruas de Vila Rica,

As pretas que escavam minas
põem ouro nas gaforinhas.

O rei tem nova consorte,
o filho deu-lhe uma nora.

Francisco Rei Africano
arrasta mantos de púrpura.

Gaforinhas, toucas ásperas
transformadas em batéias
todas as tardes se inclinam
sobre a pia de água benta.
E em troca do ouro que deixam
levam gotas diamantinas.
(Em campos de céu noturno
poeira de estrelas com chuva)
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DRAMA DE BÁRBARA HELIODORA

B árbara bela
ao norte estrela
que o meu destino
sabes guiar."
Quem é esse que assim canta
corno quem está chorando?
Suas faces se encovaram,
seus olhos se amorteceram,
sobre seus cabelos negros
cai uma chuva de cinza.
Ah! e havia tanta brasa
em torno de seus cabelos,
tanto sol na sua ilharga,
tanto ouro nas suas minas,
tanto potro galopando
nas suas terras sem fim.
Grão de poeira quando o vento
a madrugada castiga:
já não é mais Alvarenga
quem foi Alvarenga um dia.
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Do galho cai unia fruta
verde sobre o lago fundo.
A árvore guardava a seiva
toda nessa fruta verde.
A mão trémula do poeta
mal sabe aquilo que escreve:
"Tu entre os braços
ternos abraços
da filha amada
podes gozar."
A essas horas, na distância,
vai pela tarde dorida
sob a chuva, entre salpicos
de lama, um caixão mortuário
sem enfeites nem bordados,
senão os que a lama asperge
no pano que cobre as tábuas.
Quando a alvura da açucena
se refugiava nas moitas,

E' deveras a Princesa
do Brasil, essa menina
de madeixas escorridas,
de lábios esmaecidos,
de túnica mal vestida?
Essa, aquela por quem vinham
da Corte os melhores mestres
de dança e língua estrangeira?
A de damascos e auréolas,
a quem brotavam nos dedos
tíbios ramos de coral?
Linda, lendária princesa,
por quem chora já sem lágrimas
pobre mulher desvairada
de olhos que olham mas não vêem.
Chora Bárbara Heliodora
Guilhermina da Silveira.
E em suas artérias corre
o sangue de Amador Bueno!
Chora, porém já sem lágrimas.

Maria Efigênia encontra
sua gruta para sempre.
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E' de mármore seu rosto.
Seu busto cai sobre os joeihos:
flores que de trepadeiras
pendem murchas para o solo.
Talvez já nem saiba como
— para donaire da estirpe
na ponta dos pés erguida —
em hora periclitante
ousou exprobar o esposo:
"Antes a miséria, a fome,
a morte, do que a traição!"
Valem muralhas de pedra
para represa dos rios
certas palavras eternas
que decidem do destino.

LENDA DAS PEDRAS VERDES

F ernão Dias, Fernão Dias,
deixa a Uiara dormir!
Tem um sabor secular"
ressoando dentro da noite
a voz monótona do índio.
A vSerra Resplandecente
fulge ao luar junto à lagoa.
Pela escada de Jacó
sobem e descem estrelas.
— Ai, Serra Resplandecente,
Lagoa Vupabuçu!
Tantos anos de procura
como é que os hei de perder!
— Fernão Dias, Fernão Dias.
deixa a Uiara dormir!
A vida da tribo está
no grande sono da Uiara.
O grande sono da Uiara
reside nos seus cabelos.
Seus cabelos eram de água,
tornaram-se em pedras verdes.
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Voz de raça moribunda
Fernão Dias não escuta.
— Sete anos há que deixei
minha terra e meu sossego
em troca de uma esperança
que é meu respiro e bordão.
Da Serra da Mantiqueira
até o Rio Uaimi,
quantos montes, quantos vales
para descer e subir,
que de sombras e emboscadas
antes do raiar do dia!
Vem de mais longe, profunda,
a voz do índio recordando:

Foi então que Macachera
com prudência soube agir:
mandando Uiara dormisse
velada por sentinelas
um sono igual ao da pedra.
— Vós que velais o seu sono,
desembaraçai as armas!
Ah! esse canto escondido,
essa beleza roubada,
esses cabelos que brilham
com viva luz de esmeraldas!
Ser guerreiro, ser valente,
depois dormir para sempre
nos verdes braços da Uiara!
— Fernão Dias, Fernão Dias,
deixa a Uiara dormir!

— Nas noites de lua cheia
quando a Uiara cantava
branca e linda, emoldurada
pelas ondas dos cabelos,
mais de um valente guerreiro
por ela se suicidava.
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VIAGEM DE DOM SILVERIO

J- ilho de Dona Porcina
quem te viu e quem te vê!
De aprendiz de sapateiro
para a celeste oficina.
Querosene aos bruxoleios
pingado na negra ardósia.
No porvir quantas auroras
manando ao correr da pena.
Congonhas, adeus.
Brumado às vistas.
Adeus, Colégio
de Matozinhos.
Na minha terra
noite alta a lua
com os Profetas
confabula.
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Jardim dos Passos,
nas vossas moitas
guardai as minhas
lágrimas muitas.
Então os zéfiros
cantando passam:
Viva Silvério
com sua raça!
Silvério goza
sobressaltado.
Cavalo trota
com calma.
Poeiras e nuvens
girando giram:
para o futuro
toca ligeiro!
— Cavalinho, não te afrouxes,
não te pises nessas pedras.
Cavalinho, Dom Viçoso
teme pelas tuas pernas.
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As borboletas
- com que cirandas! —
em comitiva
para Mariana
tecem coroas
sobre o menino
que se adivinha
num trono de ouro.
— Serás Padre, serás Bispo,
mais do que Bispo, Arcebispo.
Baixa a cabeça
o menino negro
no espelho do poço
procurando o rosto.
Súbito o cavalo
como cego estaca:
essa luz estranha
às bordas do poço
vem da madrugada
com reflexos ou
do puro diamante
que leva no dorso?. . .
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OS PROFETAS

's Profetas estavam juntos
no adro da igreja. E confabulavam,
A tarde, perturbada a fundo,
cobria de nuvens a face.
Traçavam rudes desenhos
na fímbria do esquivo horizonte
com seus emaranhados ramos,
a selva e o Velho Testamento.
O rio, com suas líquidas
camândulas em soluço, fluía
por entre os desvãos da colina
pálida como um corpo virgem.
As raras palmeiras em torno
como guerreiros, erguendo
com donaire os finos torsos,
amparavam o firmamento.
Urgia misericórdia
como se confusos augúrios
redundassem daquele encontro
de homens egressos do túmulo.
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O mesmo pavor causavam
outrora nas estradas bíblicas
suas palavras que eram outras
tantas espadas de fogo,
seus gestos de que pendiam
vulcões acesos pelos ares,
seus carros que deixavam sulcos
de maldição e os campos áridos.

Tal como barcos que através
de largos mares bravios
ao ancoradouro regressam
carregados de especiarias,
estavam plácidos os Profetas
e havia um mundo de sombras
ao derredor de suas frontes
sob a poeira de ouro dos séculos.

Porém não lhes servia a língua
para o açoite — com que volúpia
dantes! — nem fremiam ao vento
suas túnicas inconsúteis.
Orla de pérola a envolvê-los
naquela estranheza de Lázaro,
dos pedestais soerguiam-se
límpidos luares nostálgicos.
Por entre os matizes de Deus
nos lavores da pedra tinham
a serenidade perfeita
dos acontecidos destinos.
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LOUVAÇÃO DE DANIEL

c,

'orno és belo, ó Daniel,
dos bíblicos arcanos
aos vagares do pouso
de Congonhas do Campo.
Sob o céu constelado,
pela chuva batido,
prisioneiro da pedra
como dantes cativo,
todavia talhado
para sobrançarias.
Príncipe em terra estranha,
como outrora imperaste
sobre reis, por teu ânimo
e donaire de porte,
pela divina graça
permaneces magnífico
para as eternidades.
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Mais que aos outros profetas
o Aleijadinho amou-te,
recompondo-te a essência
na harmonia do todo.
Dentre os blocos de pedra
pelo rolar dos tempos
receberás o orvalho
da estrela. Sol e azul
te saudarão primeiro.
Pássaros da distância
com preferência clara
pousarão no teu ombro.
Leão que outrora domaste
(mas com que destemor
numa estreita caverna!)
com submissa volúpia
bebe-te hoje os olhares
aos reflexos da lua.

Pensativa cabeça
sem orgulho, que sábia
posição te escolheste
para ser e não ser!
Decifrador de enigmas
pelos desígnios do alto,
que em ti mesmo encontravas
as raízes da vida.
Não foi em vão, Daniel,
que salvaste Susana,
cavalheiro perfeito
pelas dobras do manto.
Giro em torno de ti,
Daniel, desapareço.
Prenunciando o Messias
continuas de pedra
pelas noites e os dias
passageiros e eternos.
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VIDA, PAIXÃO E MORTE DO
TIRADENTES

Xi/ntre rios e cascalhes
nasceu.
No berço das águas
cinco estrelas claras.
Ó infante, depressa,
as margaridas te esperam para a ciranda,
madrinha lua te espera para as vigílias.
Pejavam-se as nuvens, as nuvens fugiam,
cruzavam as tardes borboletas lentas.
Na sombra, setas oblíquas.
Antônia da Encarnação Xavier,
não deixes teu menino crescer.
Ele não terá pouso certo,
será chamado o corta-vento,
exalará o hálito da revolta,
perecerá de morte infamante.
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Talos e vergônteas ríspidas cresciam.
Seivosas touceiras com frutos cresciam.
Mãe morta. Pai morto. Campo limpo.
O caminho do louco está livre.
A terra pertence ao louco,
a terra é um punhado de poeira na palma da
[mão do louco,
por entre abismos levita o louco,
as serras são trabalhadas pelo louco,
os rios são dirigidos pelo louco,
a imagem da Santíssima Trindade acena ao
[ louco,
a brasa de Isaías queima os lábios do louco,
vai pelo mundo o louco apregoando verdades!
As verdades como pedras
chovem pelo monte abaixo.
Cravejada de sementes
ergue-se a planície grávida.
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Veio a tempestade, o incêndio,
a derrubada dos troncos.
Vai-se consumando aos poucos
o holocausto do cordeiro.
— Agora sei. Nenhum pouso
me prometia sossego:
as paredes da masmorra
não me poderão conter.
Nos socavões e nas grotas
dorme o ouro da madrugada.
Minhas algemas são de ouro
para servirem de aldrava.
Sinos de cristal ardente
acordarão a distância
com os fios desse enredo
para daqui a cem anos.
Céu azul, vejo-te ainda
nas orvalhadas da noite,
através da pura gota
que meus olhos chorariam.
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Do roxo de minhas pálpebras
não tarda a nascer a rosa
em cujo pequeno cálix
mal cabe meu sangue todo.
Aurora da cor do sangue,
quantas rosas eu não dera
para que raiasses antes
que meu suspiro morresse!

POESIA DE OURO PRETO
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Oh ciudad de los gífanos.'
Federico Garcia Lorca

Ó cidade de Ouro Preto
boa da gente morar!
Numa casa com mirantes
entre malvas e gerânios,
ter os olhos de Marília
para cismar e cismar.
Numa casa com mirantes
pintada de azul anil
sobre a rua de escadinhas
que é um leque em poeira, de sândalo,
passar na janela o dia
vendo a vida que não anda.
E de noite vendo a lua
como uma camélia opaca,
flor sem perfume, de jaspe,
abrir o baú de folha
— 53

que é lembrança de família,
baú onde criam mofo
cartas velhas e retrato
de um ingrato namorado.
Numa casa com mirantes
lá da alcova, atento o ouvido,
escutando as serenatas
de clarineta e violão,
evocar tempos perdidos
quando a Ponte dos Suspiros
— hoje povoada de sapos —
era a ponte dos encontros
dos noivos que não casaram.
Também ouvir a desoras
(risca fogo, bate casco
nas calçadas, a galope,
sem destino, sem descanso)
aquele cavalo bravo
que deu martírio e deu morte
crua a Felipe dos Santos.

Depois, de manhã bem cedo,
ir à igreja das Mercês,
das Mercês e dos Perdões,
ficar ajoelhada no adro
na contemplação feliz
das volutas e dos frisos
e, embora sem ter rezado,
voltar para casa leve,
coração de passarinho
navegando com delícia
os rios de ar da montanha.
Com o lusco-fusco e o sereno
pôr agasalho de lã,
voltar o mesmo caminho
para assistir à novena.
Ver de novo hoje como ontem
a escura Casa dos Contos
onde mora a alma penada
de Cláudio Manuel, coitado.
Pisar com carinho as ruas
que o Aleijadinho pisou
marcando-as com sua força,
como se essas ruas fossem
lotes de pedra sabão.
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E quando houver procissão,
chegar perto de São Jorge
para ver a carantonha
do alferes que se presume.
E enquanto das casas nobres
vem almíscar de alfazsma
por entre colchas de seda
e franjas pelas sacadas,
seguir de cabeça baixa
na mão uma vela acesa.
Ó poesia de Ouro Preto
cofre forte com segredo!
Poder olhar de soslaio,
meio escondida no mato
com verdes nódoas de rnusgo,
a casa em que se reuniam
em volta da mesa grande
os homens da capa preta.

Ó poesia de Ouro Preto!
Em cada beco ver sombras
que já desapareceram.
Em cada sino ouvir sons,
badaladas de outros tempos.
Em cada arranco do solo,
batida de pedra e cal,
ver a eternidade em paz.
Ó cidade de Ouro Preto
boa da gente morar!
E esperar a hora da morte
sem nenhum medo nem pena
— quando nada mais espera.

Numa parede — há quem diga
existe uma cruz de sangue
com que jurou Tiradentes,
uma cruz que se ilumina
no dia vinte e um de abril.
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