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PRIMEIRA

PARTE

Que silêncio caiu sobre a vossa paisagem de excesso
dourado!
Nem beijo, nem brisa... Só, no antro da noite, a insônia
apaixonada
Em que a paz interior brinca de ser tristeza.
MÁRIO DE ANDRADE

PRELÚDIO

A lagoa dormia no regaço
da noite, indiferente aos vendavais,
ébria do espaço imenso

Arbustos penetravam nos segredos
invioláveis das águas, extasiados
em longos devaneios.

Cintilavam estrelas nos cascalhos
perdidos nas estradas, alumiando
o bailado das sombras.
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De repente, tombaram folhas secas
sobre o dorso tangível da lagoa,
ferindo a solidão.

NÃO OLHES PARA TRÁS

Se em tudo, atrás de ti,
existem amarguras,
recordações cruéis de sonhos dissipados,
se o teu passado é triste e sua lembrança faz
sentir de novo a dor que há muito estava morta,
não olhes para trás.

Se o remorso tombar sobre a tua consciência,
rememorando o crime,
um dia, praticado,
busca o arrependimento, a redenção e a paz.
Embora haja nobreza ao lado de perfídias,
não olhes para trás.
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Se, em meio da miséria,
a fronte encanecida,
sentindo desmaiar, aos poucos, a esperança,
contemplares subir a fumaça falaz
dos castelos que ergueste outrora nos caminhos,
não olhes para trás.

l
SER CONDOR

Ser condor! contemplar os píncaros dos montes,
acima da rotina eterna da existência,
perdido na amplidão.

i

Ser condor! pairar sobre as grandes altitudes,
atravessar a curva azul do firmamento,
liberto para sempre.

Ser condor! dominar o espaço ilimitado,
as distâncias vencer, olhar indiferente
os homens pequeninos.
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A CURVA LONGA DA ESTRADA

Nunca mais pude esquecer
a curva longa da estrada.

SINOS

Sinos estão batendo. Olhos absortos
ressuscitam fantasmas legendários
envoltos na penumbra.

As ondas levando corpos
de meninos afogados.
Canções dos ventos nas folhas
descoradas pelo tempo.
Pressentidos sofrimentos
de uma vida incompreendida.
Matou meus sonhos da infância
a curva longa da estrada.
14

Vultos compenetrados restituem
resíduos de matéria inanimada
às entranhas da terra.

Doridos sons percorrem o solar
das imaginações adormecidas,
magoando corações.
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Emudeceram. . . Ecos prolongados
continuam cavando sepulturas,
desenterrando mortos.

SER ÁRVORE

Ser árvore! dar sombra à humanidade inteira,
anônima, esquecida à fúria dos ciclones
que sopram das montanhas.

Ser árvore! viver à margem das estradas,
erguer as mãos ao céu, ouvindo surdamente
o murmúrio das águas.

Ser árvore! beber seiva na terra bruta,
consolo ao peregrino, abrigo aos poderosos,
sem perguntar a quem.
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CONTRASTE

Partir! levar no coração da gente
desejo de sondar mares imensos,
vontade de buscar novas miragens,
além dos horizontes.
Partir! levar no coração da gente
a ansiedade incontida de viver
os sonhos reprimidos em segredo,
de lutar e vencer.

Voltar! trazer no coração da gente
as feridas abertas das descrenças,
sem nunca mais poder recuperar
as ilusões perdidas.
Voltar! trazer no coração da gente
o martírio de todas as fobias,
sentir as sensações alucinantes
das próprias fantasias.
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SEGUNDA PARTE

Mãos femininas. . . Mãos ou de amante ou de esposa,
Quem me dera sentir em minha árida fronte
O aroma que impregnais, tocando, em cada cousa. . .
MANUEL BANDEIRA

REMINISCÊNCIA

O vento agita os leques das palmeiras,
murmurando baixinho aos meus ouvidos
repetidas palavras.

Solfejam folhas mortas. Es tribunos
de ingênuas melodias se dispersam
nos ermos do passado.

Desenham-se paisagens nas distâncias,
suscitando emoções adormecidas
nos momentos extintos.

— 23

Desperta-se a memória. . . Recompõe-se
nas sombras indecisas a silhueta
da mulher esquecida.

MESMO QUE NÃO TE QUEIRA

Mesmo que não te queira,
sempre estarei na brisa
que agita os teus cabelos,
nas paisagens distantes
que fitas comovida.
Estarei na brandura
dos teus dedos macios,
nas frases que murmuras,
nos teus gestos nervosos,
no fremir da tua carne
em espasmos de amor.
Mesmo que não te queira,
sempre estarei presente
nos teus sonhos incertos,
nos teus vagos desejos,
nos caminhos que pisas,
na luz que acaricia
as tuas negras pupilas.
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Sempre estarei nas lágrimas
que rolam dos teus olhos.
nos soluços de dor
que sacodem teu peito,
nos gritos de revolta
que partem dos teus lábios.
Estarei na tua alma,
estarei no teu corpo,
mesmo que não te queira.

CONFIDENCIA

Primeiro amor: brinquedo
de criança, dissipado
em mãos indiferentes.

Como cinzas ao vento,
sonhos ardentes vagam pelo espaço.

Beijos medrosos sob a luz do luar,
aspirações, venturas
e desejos contidos,
tudo se evola, tudo se dispersa.

Somente as mágoas ficam na lembrança.
26 —
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AUSÊNCIA

Onde estão as carícias das tuas mãos
macias? Onde os olhos que brilhavam
dentro da noite imensa?

Onde as juras de amor
outrora repetidas?

Onde as palavras ditas em segredo,
os sonhos revelados
e os gestos que ficaram na intenção?

NÃO QUERO QUE TU VOLTES

Mesmo se tu me vires, algum dia,
à beira dos caminhos,
implorando consolo aos infelizes,
abrigo aos peregrinos;
mesmo se eu for bater à tua porta,
pedindo que me contes
as histórias levadas pelos ventos,
ocultas no silêncio;
mesmo que a noite caia sobre mim,
deixando gelo no meu coração,
neve esparzindo sobre os meus cabelos,
não quero que tu voltes.

Tudo o tempo escondeu no esquecimento,
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Envolto no sudário da miragem,
aparece, bailando,
o corpo da mulher
que a memória procura dissipar.

PRESENÇA

Para lá!
Para cá!

Assemelhando ao pêndulo distante
do relógio da infância,
o pensamento oscila
entre o passado efêmero e o presente.
Para lá!
Para cá!
Remanescentes quadros se refletem
nos olhos fatigados,
arrancando do cérebro
visões amortalhadas pelo tempo.
Para lá!
Para cá!
30 —
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DESDE O DIA EM QUE PART1STE

Imagino o teu regresso,
desde o dia em que partiste.
Voltarás pelas estradas
que conduziram tua sombra.
Furtivamente entrarás
em nossa alcova tranqüila.
Enxugarás minhas lágrimas
no calor dos teus cabelos.
Embalde espero o momento,
desde o dia em que partiste.
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TERCEIRA PARTE

Tão cedo passa tudo quanto passa!
Morre tão jovem ante os deuses quanto
Morre! Tudo é tão pouco!
Nada se sabe, tudo se imagina.
FERNANDO PESSOA

FIDELIDADE

A sombra da palmeira refletia
no espelho cristalino da corrente,
dançando ao som de brandas virações,
Solfejavam as ondas nos cascalhes
a música libérrima das águas.
Um vendaval passou pelas montanhas,
tombando sobre a terra os vegetais.

A sombra imaginária da palmeira
continua bailando na corrente.
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PERDÃO

OUTONO

Antes que o sol se esconda além das serranias,
ocultando na treva
as curvas das estradas;
antes que deixe a voz dos ventos de cantar
as últimas canções
nas horas fugitivas;
antes que no infinito a negra cerração
da morte tua cabeça envolva sem clemência,
descreve para o mundo o gesto do perdão.

Olhou no espelho os fios de cabelos
brancos. As mãos nervosas percorreram
as pálpebras, a boca retorcida
e as rugas espalhadas pelo rosto.
Tudo havia perdido. . . Não brilhavam
as estrelas na noite indiferente,
as fontes não cantavam corno outrora.

Reprimiu o desejo de voltar
ao ponto de partida: sentiu pena!
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ELEGIA

CREPÚSCULO

Procurei-te nos versos que escreveste,
nas estrelas perdidas pelo espaço.
Interroguei a luz, o vento e a haste
reclinada das flores indolentes.
Debalde. . . Fui achar-te ao pó da terra,
confundido às bactérias que cantaste.

Despertou-me a vontade de pousar
os olhos nas pessoas e nas cousas,
num gesto de quem parte desolado.
Quero guardar, gravadas nas retinas,
as estrelas no espelho das cascatas,
as impressões do riso das crianças
e as miragens nas curvas dos caminhos

Somente assim repousarei tranqüilo
no silêncio da noite interminável.
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CONTRIÇÃO
FRAGILIDADE
Se resumiste sempre em teu ser a bondade,
a angústia fraternal
de alheios sofrimentos;
se conservaste sempre imorredouras crenças
nas frágeis ilusões
de amizades frustradas;
se procuraste sempre amar os teus amigos,
mesmo dilacerando a carne nos espinhos,
por que não dispensaste amor aos inimigos?

Quando, à tarde, passei pelo arvoredo,
o pássaro cantava entre as folhagens,
Sua voz tinha a harmonia das cascatas
e o segredo das fontes misteriosas.
Para ouvi-lo melhor, algas inquietas
ergueram-se do leito das correntes,
os ventos sussurraram bem baixinho.

Quando a noite desceu sobre as campinas,
debalde o procurei entre as folhagens.
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