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ACABA MUNDO

Belo-Horizonte 1940

— "Todas as coisas têm o seu tempo e todas elas
passam debaixo do céu".
— Eclesiastes, 3,1

ACABA

MUNDO

a rua do Grão Mogol
os líricos incorrigíveis boemizam a vida,
atordoam a vida.
As serenatas,
vestígios de Minas Gerais,
inquietam os pardais,
bolem na sensibilidade dos poetas incuráveis.
Na última avenida
começa a outra vida.
Morrem longe os gritos do século,
os cafés foram invadidos pela guerra que se resolve nas
[ mesas
e que não chega até cá.x
Quando o homem quizer ajoelhar-se fora dos templos
e evocar a infância,
aqui se refugiará.

Os mesmos meninos brincam cté ronda, cirandas, quebram.
[ vidraças.
Os automóveis continuam noturnos
e os perdidos de amor
substituíram os confortáveis aposentos
pela delícia da relva,
pelo compassivo luar.
Acaba Mundo!
No bangalô vermelho,
de abauladas janelas azuis,
o tempo não existe.
Ou então não se condiciona aos relógios,
na certeza das fugas oportunas.
Os montes insistem nos impassíveis convites para a sal[vação.
As árvores, os ventos, ali estão.
Existem.
Acaba Mundo!
Nunca, Marília, se há-de acabar.
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ELEGIA PARA OS MENINOS QUE LIMPAM
A MINHA RUA

O feitor reconhece

que são pingos de gente sofredora.
Sabe que são tão pobres quanto ele.
E se a disciplina não exigisse
deixaria os pequenos malandrando.
Muitos não conheceram os pais,
outros perderam o pai e a mãe.
Outro dia, um mulatinho me disse:
— "Essa casa é toda do senhor?
Tão bom ser rico, doutor!"
Meus meninos,
eu sinto uma ternura imensa por vocês
Ainda não sei o que é ser pai,
mas tenho pai e tenho mãe,
(são os melhores do mundo)
tive brinquedos,
quebrei tudo,

namorei de bicicleta
que era a segunda do lugar,
com seus acessórios perfeitamente dispensáveis,
mas que destacavam a minha condição.
Eu tive tudo.
Eu tenho tudo?

com o coração de quem perdeu a noiva mais bonita
e sentiu um poeta melhor do que ninguém.
Cantem meus guris:
— "Pediremos uma esmola
mas não é por precisar..."
Não é por precisar.
Eu compreendo tão bem.

Ah, mas tive também um grande coração.
Nunca me permitiu resistir às súplicas dos olhos
que namoravam os brinquedos.
E agora sinto apenas ternura por vocês.
Daria, se tivesse, um automòvelzinho a cada um,
sustentaria a mãe doente,
o pai que a abandonou.
Poria vocês todos num parque,
com balanços, escorregadores,
cigarros para os maiores,
faria de vocês o que eu já fui e não sou mais.
E me perdoem este egoismo,
que em troca eu pediria:
•— cantem sempre suas cantigas dolentes
ao compasso das enxadas.
Nunca sofri o que vocês sofreram.
Mas soube e sei amá-los com o amor incompreensível de
[meus pais,
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— É a angústia surda que vem do mato
e dá vontade de gritar:
— corre, tempo! passa, tempo!
(Na minha terra a rua Direita
precisa se endireitar) .
NA RUA DO PASSA TEMPO
chega e espia a rua tortuosa
sente vontade de chorar.
As lágrimas ficam suspensas
na renúncia muda que se instalou nos barracões,
nos bangalôs pretensiosos,
na terra vermelha que não grita.

A rua do Passa Tempo!
Vamos nos atordoar
e dizer — que a vida é leve,
que a vida é leve?

Também as árvores pararam.
Não sofrem a tortura do espaço,
sofrem esta vida parada .
Até os moleques paralisaram os gestos e o olhar.
No entanto as serras da lenharia insistem:
— a vida continua .
Os poetas, ainda que exaustos do bulício,
do corre-corre citadino,
jamais suplicariam: a rua do Passa Tempo!
Viriam certamente em busca de alívio para o coração
se consumiriam de aflição:
— 13
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O NASCIMENTO

DE MARÍL1A

ao foram os braços que reclamaram
nem os olhos que suplicaram.
Olhos e braços dormiam.
Não foram os lábios que pediram,
não.

do esconderijo e disse:
— Vamos voar!. . .
Os poetas se exaltariam:
— o Anjo da Guarda!
Os médicos sentenciariam:
— esquizofrenia,
uma neurose qualquer.
Marília :

Vamos voar!.

Talvez seja isto:
— brotou como a incoercível poesia.
Haja o que houver
sempre haverá um fio dágua alimentando flores,
Não digo fatalidade,
imperativo categórico.
São coisas da filosofia.
Quando o corpo se entregara,
não às noites entrecortadas de arrepios,
de sustos, de medo,
mas a outra noite indevassável,
Marília saiu de manso
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— Aonde?
— À infância.

UM CONVITE MUITO AUDACIOSO

Marília sorria.
Tolinha!
— Vamos.

assamos pelos loucos,
pelos idealistas,
sempre mais ou menos numerosos,
quer na guerra, quer na paz,
pelos lares onde o conforto se instalou provisoriamente,
e pelos outros onde a tristeza foi morar.
Cruzavam automóveis aerodinâmicos,
os namorados efêmeros também passeavam.
Visitamos os enfermos,
não fomos aos hospitais.
Tudo muito igual:
amores, lares, autos, hospitais.
Marília não demorava os olhos,
fugia.
— Vamos até do outro lado?
16
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porque não sabemos.
E ainda que soubéssemos,
tu pedirias liras.
Eu te daria liras?
A ALEGRIA ENXOTARIA

ESTA

VISITA

a minha terra
há alguma coisa esquecida.
O bastante para os homens esquecerem,
o imensurável para os poetas recordarem,
Parece que vão tirar
o chafariz antiquíssimo.
Os que se foram falavam
das lavadeiras no chafariz.
Vestígios de balas, 42!
na cruz da minha Matriz.
Pintaram de óleo a porta,
caiaram a pedra sabão?
- me dizem que é a minha Matriz.
Não chora, Marília, não chora.
Não dansaremos o tango,
(Bandeira me compreende)
18 —

Fogos, balões, leilões,
brigas, cachaças, pauladas.

ATÉ OS SANTOS SAEM DE MODA
\Juase escondida nas nuvens,
humilde, envelhece a capela.
Fica perto de vielas
que levam a suspeitas cafuas.
Mulheres sem preço fixo
que os graúdos desdenhavam:
— "Mulheres de Santo Antônio. . ."
(Quanta coisa eu ignorava) .
Bambus, bambus
e sempre a mesma e escura luz.
Ao fundo, a caixa dágua imponente,
orgulho da prefeitura passada.
Ao lado, a outra,
toda pintada de fresco,
— é sede de S. Vicente?
Tiro de Guerra? que é?
Santo Antônio no meu tempo
gostava muito de pândegas.
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Hoje ainda se ouve
o sino que plange ao longe.
Só mesmo qucni mora rente
sabe que cs sinos existem.
E poucos, minha Marília,
escutam o sino da tarde.
Tão poucos dirigem os olhos
à cruz da minha capela
que resumia a cidade.
Coisas do tempo, querida,
que tudo passa na vida.
Só não se apaga a lembrança
nos olhos de uma criança.
E eu tinha tanta esperança!
E eu tinha tanta esperança!
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DEIXA AO VENTO AS TUAS

TRANCAS

E scuta, Fritz, os poetas se importam
1

muito pouco
com D. Maria Dorotéia Joaquina de Seixas.
Depois é que vieram os esmiuçadores,
uns disseram que Marília se casou,
outros que não, que não!
(Os poetas, Marília, são sempre
e cada vez mais tristes) .
Eu bordarei, se tu quizeres, o teu vestido de noiva,
ficarei, — palavra de honra! — debaixo da janela,
horas e horas.
As comadres dirão: amando. . . louco, louco!
Eu sei que entre tantos e incômodos penteados importados,
só tu evocas a distante Marília.

recortado na janela azul de tua casa moderna,
estilo colonial.
E eu te direi todas as pieguices
que o Ouvidor também disse,
mas não direi a meus amigos poetas
que nunca íui a Ouro Preto.
Ao Emílio, — boníssimo! - - não esconderia.
Tenho certeza que adivinharia:
— Eu e tu,
Gonzaga e Marília,
lá estaremos um dia.
Deixa, deixa ao vento, as tuas trancas.
Estou cansado das torturas literárias
da moderna poesia.
O coração,
somente o coração.
Serei piegas, meu amor.

Deixa, porém, ao vento, as tuas trancas.
O enamorado Ouvidor estará contemplando
c teu perfil suave
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molha os pés na fonte fria.
Mulheres. . . algumas, amor, algumas
e uma só me ficou.

PASTOR PORQUE ÉS OVELHA

Sem os amáveis sorrisos
dos insípidos salões,
sem picinas,
(não te desnudes, amor)
eu quero ser teu pastor.

Niao mais se fala, é verdade,

nos cuidadosos pastores.
Não importa, ovelha escondida,
eu quero ser teu pastor.
Sei que existe um campo
onde esqueçamos a vida.
Se soubesse, ouvirias violão.
Eu te daria boninas,
me trarias água fresca
na concha de tua mão.
Esconde, porém, o teu sorriso manso,
teu jeito de rola tímida,
rasga o baralho de bridge,
deita fora o cock-tail.
Põe o vestido mais simples,
(terríveis as cintas modernas)
tira a meia, tira a meia,
— 25
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Veremos o mundo de longe,
a vida não tem mais fim.

SIMPLES

COMO FUI

O meu amor, terna Marília,
é simples como a criança
que andava pelas estradas
admirando ruínas!

a manhã cheia de pieguices,
arrulhos amabilíssimos,
ternuras de pardais,
só nós nos compreendemos.
A esta mesma hora
na estrada esquecida
por onde andou Tiradentes,
repousam as ruínas da Estalagem.
Como te quero:
sereno como as ruínas,
discreto como as ruínas,
(exausto das mulheres que não me fixaram)
descalço nas enxurradas
troteando pelas estradas
por onde andou Tiradentes.
Eu te levo bem cedinho
para a Serra de Ouro Branco.
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D. Clara vem com os filhos,
são quinze, Marília, são quinze!
Cipriano também vem,
o administrador é que não.
VAMOS VOLTAR AO ENGENHO

E,/mbora as estradas de rodagem
encurtem a distância
e as fazendas fiquem valorizadas.
Ainda que aviões ligeiros de turismo
pousem no vasto gramado.
Direi — presente! — quando os caboclos me esperarem
na curva dos caminhos.
Daremos um pulinho à cafua do administrador.
Coisa sem importância,
possivelmente já nem mais existe.
(Me sinto cada vez mais triste) .
Sá Donália se mudou.
Viúva, a filha cresceu demais,
mas os vestidos de Sá Donália resistem,
não se encurtam,
nunca se encurtarão.
De noite nos sentaremos,
todos juntos, no brazeiro.
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Ouviremos bem calados
as mentiras do peão.
Não rias, doce Marília,
que mentir, todos mentimos.
Eu disse à fonte um dia:
— lava, fonte, a minha dor.
A fonte, então, me dizia:
— procura, pois, outro amor.
E eu me disse que a fonte
até a fonte mentia.
Perdi-me no teu sorriso,
desatei as tuas trancas,
— és fonte do novo amor?
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parado, perdido, esquecido.
De vez em quando eu fugia. . .
Nem um santo lá havia.

PROCURA QUE ENCONTRARÁS

O a voltarmos, veremos Cipriano
me carregando no paciente animal,
Tanta coisa ele sabia,
quanta coisa eu aprendia.

Marília, tudo é possível na vida.
Se um dia o desespero
me levar por esse mundo. . .
procura a capela esquecida,
verás a criança escondida.

Minha Tia, espirituosa,
amenizando a viagem.
Minha Mãe: — "Cinco léguas. . .
é demais! As crianças, coitadas".
Meu Pai se esqueceu de tudo.
"É o mato, são as montanhas,
o fio dágua rolando,
o sol caindo de manso".
O pior será depois.
Como dizer adeus?
Meus olhos se fixaram
na capela abandonada.
Horas e horas ficava
30
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Na cidade se dizia
que era santo, muito santo.
E eu me lembro tanto, tanto,
do francês do bom Vigário.
MEMÓRIAS

DO

COROINHA

A,^prendi o meu latim,

Eu juro, Marília, eu juro,
não mentia o coroinha.
Esquece o Vigário, esquece,
Senhora da Conceição!

paciente o professor.
Dizia tão direitinho
as frases que não entendia.
Em maio, coroação
de Nossa Senhora da Conceição.
De-pressa Virgem-Menina,
traz a grinalda e o véu.
Vamos já, antes que eu fale
dos segredos do Vigário.
Me lembro que um dia
fui chamá-lo para a missa.
O santo Vigário benzia
a mulher de um seu amigo.
Falavam em francês, eu juro,
e eu nada, nada entendia.
33
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ME FAÇAM MOLEQUE OUTRA VEZ

Antônio "da Lucrécia",
meu esquecido adro da Matriz!
Marília reaparecida,
que te pegues com Nossa Senhora.
Roga, roga que me faça
naquele sentimental
que brincava na Matriz!

O

preto grisalho perdera a banal personalidade
dos antepassados resignados.
A cachaça ressucitara em Antônio "da Lucrécia"
as nobres heranças de algum rebelde esquecido.
Foi então que começou a falar,
nos emborrachadíssimos adjetivos,
nos oportunos palavrões,
— a outra voz secular.
Porém, bebeu demais.
Um dia, confundiu cachaça com formicida.
Calara-se quem gritara nas barbas do Coronel,
do Delegado,
todas as reinvindicações dos avós subjugados.
Isto foi mais ou menos quando os burros
pastavam irreverentes no adro da Matriz.
Quando mandaram para fora da cidade
os moleques selecionados,
em busca do anel petulante.
34 —
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VIVER SEM BONINAS?

O

céu, o mesmo céu enevoado.
E que frio no ar desconfiado.
Marília, a chuva miúda insiste
em chorar dentro de mim tudo o que é triste.
O pássaro que o homem caçou,
a árvore que a cidade asfixiou,
e esta coisa incrível: a morte do amor.
Perdoa, Marília, perdoa.
A chuva miúda insiste
em acordar dentro de mim tudo o que é triste.
Não mais boninas?
Esperai, meus irmãos,
meu pai, meu bom pai
que me levou às ruínas,
minha mãe que me ensinou a rezar.
Adeus, meus amigos,
eu só não vou para a guerra,
porque não aprendi a matar.
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NÃO

JL ermina aqui a outra infância.
Não nos lamentemos.
O que menos importuna
são os homens que vão buscar alegria
na calma profunda do Acaba Mundo.
Os que não pensam no grande repouso,
o repouso que virá ou não,
o repouso que lá fora em vão todos suplicam,
Pouco importa este incômodo armazém
que a todo momento me diz:
— terás que fugir,
terás que subir.

A tristeza de uma criança morta,
os caminhões que transportam
materiais de construção. . .
Vamos sorrir ao contraste?
— 37

Responderei ao armazém:
— não fugirei para o grotão da Tapera,
não sumirei na Lagoa Seca,
que as disputas judiciais já chegaram até lá,
Irei para a montanha.
SEMPRE
Não sei bem onde a montanha está.
No entanto, — os olhos não a viram,
os braços não a tocaram.
houve alguém dentro de mim que disse:
— tua montanha existe!

O

PRIMEIRO

E,rntra pulando no jardim
que D. Júlia plantou.
Tem qualquer coisa da cidade.
Possivelmente de sua mãe
herdou a compreensão.
Sabe que tem na mão
o coração dos que fugiram.
Sorri sempre aos tostões que me arranca
além do preço fixo dos jornais.
Pensa que dá alegria.
É meigo, solícito, bom.
Se eu lhe pedisse:
— traz de-pressa minha mãe,
não me diria que sim,
mas nunca diria que não.
Quando lhe prego os olhos na camisa
colada no esqueleto,
escorrega as mãos sujíssimas pelo corpo,
destacando os ossos.
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Muito sábio.
Mas não compreendeu ainda
que me faz mal.
Também eu não posso dizer:
— desapareça com o jornal.
Não posso.
As roupas imundas,
mais imundo é o jornal.
É sempre o primeiro que me traz
a vida sempre igual.

PIEDADE

APENAS

J- ara as crianças.
Não para a que viu espumas na serra
e o sol furando nuvens.
(Algum consolo) .
Para as que não brincam
ou apenas brincam de esconder no mar.
Não choremos,
nem gritemos.
Os gritos seriam abafados
e as lágrimas não chegariam até o mar.

— 41

A SÚPLICA QUE NÃO SERÁ ATENDIDA

JL ôdas as mães:
as que dormem,
as que perderam o sono,
as enfermeiras,
as mães londrinas,
as de Berlim,
as brasileiras,
todas as mães suplicam: silêncio!
Principalmente as que não foram para o Canadá
gritam, soluçam, reclamam: silêncio!
Terão o silêncio?
O silêncio não mata,
não matem o silêncio!
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RETRATOS

DA AMA

L.nútil evocar um mundo que não é meu,
Mas como são vivos,
cada vez mais vivos,
os retratos que pendem das paredes.
Minha ama vive.
Passou por todos os soldados do quartel
— a louca pelas fardas.
Não se casou, não se casou.
Tantas histórias ela contou.
Coitada.
Horrível, meu amor

— 45

Tudo isso é inútil.
Inútil a súplica,
apenas ficaram os retratos.
Mas entre tantas inutilidades
não faz mal a ninguém recordar,
DA MORTA E SEUS

ACOMPANHANTES

Não façamos mal a ninguém.

U,m dia, — Deus não existe! — os médicos cruzaram
[os braços displicentes:
— nada há que fazer.
Outros esfermos ouviriam
a expressão rebuscada.
Todos choraram.
O ministro de Deus não chorou
que já se habituara às extremas-unções,
nem os sábios.
Mas vamos fazer a sentimental exceção
para o jovem clínico (meu irmão!) que derramou lágrimas
ao primeiro contato com o inevitável.
A morte ceifou aquela criança.
De manso foi apagando a vida
dos dezesseis anos de vida.
A morte inutilizou a outra criança.
De rijo.
— 47

DOS QUE FORAM

HONESTOS

l* leu bisavô, o Conselheiro,
sequer deixou a família
remediada de sorte.
(Deus o guarde, Deus o guarde) ,
Ouro Preto agradecida
fez uma subscrição
para o enterro.
O filho, Presidente três vezes,
Deputado — discursou sobre o orçamento
e contra o colono alemão,
mau negócio para o Estado.
Mil oitocentos e setenta e cinco,
mil oitocentos e oitenta e nove,
mil novecentos e quarenta.
Rio Novo, Santa Leopoldina,
novo Estado, Estado Novo,
mau estado, enquistamento.

Santa Leopoldina, os netos,
ardentes republicanos,
(um, perremista teimoso,
ô leal provinciano!)
— tiveram de levar a leilão
os móveis, os livros,
as armas da coleção.
E os bisnetos, ora essa,
ora essa, aí estão,
— para um deles o gamão!
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Outros resistem.
A estes suplicaremos: rabisquem.
Círculos, são círculos?
Planos em desequilíbrio?
A queda está por um triz.
DO MUNDO

Uma onda de pontos perdidos, sem rumo, no papel
Ó mundo, mundo cruel!

l \ ntreguemos folhas em branco
às eternas crianças enamoradas
de tudo o que não é mais: os poetas.
Continuam na desventura,
se continuam,
melhor fora que não se continuassem.
(Não basta o sofrimento dos pais?)
Uns, menos infelizes,
chegaram cedo,
não gostaram,
tiveram a coragem de se retirar.
(Estou me lembrando do você,
minha querida poetisa argentina.
Os olhos na distância,
os lábios recitando os últimos versos,
as pernas vencendo as praias,
o corpo que o mar engoliu.
Minha terrível poetisa argentina!)
50 —
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Eu quero a paz,
não quero guerras,
não sei matar.

FINAL

Niao só a infância pude evocar.

Marília, atende, me esconde bem,
Se não me canso,
se não me perco,
se não eu fujo do Acaba Mundo
que me quer bem.

Mas não me culpem,
é o nome, é o nome deste lugar!
Marília, a guerra que se discute nas avenidas
já poude perturbar o meu refúgio.
Também fiz planos,
vivi as lutas,
rompi trincheiras,
construí máquinas,
contra o inimigo.
Agora, escuto a voz
que no Acaba Mundo
vem me acordar.
Só vejo mortos em toda parte.
Não sei se amigos ou inimigos.
Vejo crianças perdidas no mar.

52
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OUTROS POEMAS

Rio, 1945

BALADA

ANÔNIMA

(Notícia de Jornal)

sábios abertos
que esperam ainda?
Peitos caídos
também esperam
inutilmente.
O choro escasso
seria a esperança.
A boca enxuta,
a gota secou.
Brancura de leite
do peito ausente.
Um corpo,
outro corpo,
em vão se aproximarão.
Vem a sombra ameaçando,
— 57

cobre a cabeça pendida,
colhe a boca entreaberta,
os corpos fugindo vão
para o chão.
São olhos aflitos
que furam as paredes,
em busca da vida,
ai, gota de leite.
E apenas o mar
que está cuspindo
não mais peixes.
Cospe grosso,
cospe corpos,
cospe mortos
e destroços,
cospe na cara do mundo,

o peito minguado.
São mãos que afagam
a face ansiosa,
— a pobre carícia!
São dedos em garra
que espremem a vida
no branco impossível.
(Tristeza de morte
que os seios fendeu. )
São lábios que sugam
a morte por dentro
no resto de vida
que fica por fora.

O branco do lírio,
na rua deserta,
seria uma festa.
A gota mais branca
na boca deserta
— mais uma criança.
São olhos que miram
os lábios chupados,
58
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ESPERANÇA NESTE QUARTO DE SÉCULO
fora um sino
não nos comove:
palavra etérea
(doce ironia)
no lábio santo,
fartos de ouvir.
Além o dia,
a terra,
a seiva,
ansiedade enorme,
libertação .
Lá fora o sangue
no corpo exangue.
Cá dentro os corpos
querem o conforto
de um fogo ou luz.
Cá dentro a angústia
da cama fria,
60

da mesa nua,
do choro frágil.
Entre montanhas
io pensamento
que esconde a dor
e a desvirtua;
sem voz amiga,
sem mãos que amparem,
já não sorrimos,
mas esperamos.
Entre palavras
que desmerecem,
sem que nos vejam,
sem que nos sintam,
sem que advinhem
o desassossêgo
de nossos mortos
nas nossas ruas,
no leito duro,
nos nossos campos,
nos nossos morros,
além fronteiras,
ou nas calçadas,
— já não pedimos,
porém sentimos
— 61

a morte lenta
que invade a casa
dos que têm teto
(naturalmente).
HOMEM

CONFIANTE

/acontecia a morte.
Vento pelas fendas
corpos apodrecendo a chuva
no chão.
Aconteceu também o sangue
na pele tenra,
nos seios pobres
nos braços fortes
mãos, peito, membros.
Nas praças,
no campo,
no paiol
DE ESPIGAS
indiferente,
inevitável,
ó morte outróra
mas tão agora.
Há olhos que crescem
e por que não?
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Ombros,
mãos também.
Se olhos amplos
inundam as ruas,
— tão líquida luz e confiante
que humilha o dia.
E deu-se nas casas,
bosques
escombros e jardins,
um pressentido estremecimento,
— tal o gosto de orvalho,
sabor de manhã.
Aconteceu a morte outróra, pois não?
Agora
a desimportância
do acontecimento.

MÁRIO DE ANDRADE ENTRE TANTAS

MORTES

N«ao prantear o morto,

guardado na rosa,
na manhã lavada,
mas sobretudo na Serra do Rola-Môça
(não tinha esse nome não) .
Não um poema,
um grito,
uma aflição,
oa olhos pasmos,
ou o pensamento,
o pó,
ou a lembrança de um corpo enorme,
inerme.
Um verso.
Seria possível um verso?
Não cárcere,
brotasse da terra,
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boiasse nas folhas,
corresse nas águas,
e de tão leve se fixasse
nos lábios de alguma criança
não pressentido.

Melhor mesmo
o silêncio
para tão grande desconforto.
Melhor seria não acreditar no morto.

Adeus à morte,
aqui estás:
no peito,
na palavra doce,
na rua,
na palma da mão,
nalguma janela aberta.
Não na singularidade de um ritmo
mais atrevido.
ou na página morta entre tantas mortes
a cada instante.
Para tão curta ausência
o retrato nos jornais,
o livro entreaberto,
a dedicatória,
as louvações;
e a fuga,
e principalmente a tarde que nos entrega abril
na chaga do mundo.
(O amor não é uma paz, bem mais bonito que ela).
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HUMILHADOS

E

OFENDIDOS

A

casa do Acaba Mundo
em tempos que já se vão,
toda fechada por fora,
escondia um coração.
Até nas janelas — pardais,
e mesmo nos quartos — rezinas,
Era a paz, a solidão
de um livro no chão
(a morta no coração).
Foi quando chegou Marlene,
três anos espevitados,
vidrilhos nos olhos azuis,
vestígios do pai na pele,
doçura na fala rude,
— riso e flor na casa toda!
Mas foi um dia uma alegria,
saiu pelas portas do fundo,
68

nunca mais Acaba Mundo!
O moço, coitado sofria
a morte que lhe roía
uns restos de mocidade.
De repente a multidão
entrou pela casa a dentro,
multidão num homem só.
— Turbilhão de paisagens
por onde andara perdido,
desgosto nos olhos fundos,
era o povo em Acaba Mundo!

E tinham coisas assim
nas noites intermináveis:
— Oswaldo, que é da paz?
— Meu amigo, em parte alguma.
— Que é feito do amor? Oswaldo
— Meu caro, se foi embora,
os homens se matam lá fora.
Em tempos que já se vão
nascia no Acaba Mundo
amor de irmão para irmão.
Oswaldo trazia Cornélio,
Lourival, Raquel, Luíza,
o outro olhava por dentro,
— a morta no coração.
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Nunca mais aquela casa,
nunca mais aquela rosa,
nos cabelos de Marlene,
que andava pelos quintais,
até nas janelas — pardais,
nunca mais Acaba Mundo?
Milhões de mãos nos sacodem,
Oswaldo ensaia a aventura,
é Saulo que vem chegando
com o riso manso da rua,
agora em Silveira Martins.
O outro recolhe a mensagem
e busca em torno a cidade,
num salto — D. Júlia, (a morta),
Cristiano, Anselmo, Eliza,
— Oswaldo ainda somos nós!
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ELEGIA
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ELEGIA

Jl álpebras aquietadas, as mãos num desalento.
Os lábios — surpreendidos por essa interrogação que os
[ entreabre
e colhe a manhã pasma em que desfilaram os constantes
[ companheiros.
Pelas ruas difíceis — o apelo dos que ficaram.
Tudo ficou só, e solitários — que desconforto em nossas
[almas!
percorremos, inglórios, os montes, que montes?
e até mesmo ousamos as nuvens que os pés magoaram num
[ desencanto.
Ah, e foi um susto, de tão grande, o desejo de uma íntima
[e prolongada convivência
— a noite, o verso, o canto adolescente, a cidade (mag[nólias) .
Foi então que saí para a manhã
alçado em vôo, em música de asas.
O corpo meigo — seiva da árvore
que os primeiros pensamentos abrigava?
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Nos veios, ou à flor da terra?
na claridade, no pólen que voava?
(Lembro-me dos vossos cuidados no lar
que não vos foi mais do que um instante.
Dos olhos calmos, das mãos ao longo do corpo
caídas!) E se éreis refúgio e termo
às inquietações medrosas de tão jovens,
— não regressar? se esta hora é vossa,
e o pensamento busca os velhos troncos,
e tece outras fórmulas à vida que nos foge?
No entanto fomos inúteis, ásperas imagens,
na dor a pesquisar a comoção das coisas frágeis.
Ninguém para o silêncio da memória atônita.
Éramos todos prisioneiros. E estávamos ajoelhados sobre
[a própria incompreensão,
absorvidos como um crente, o crente sem altar.
Não cantávamos. Que música poderia afinal sobreviver
[à sôfrega respiração?
Não sorríamos. No horizonte — planos e mais planos, e
[blocos tombados,
e os lábios, imóveis, pálidos como criança no lar necessi
[tado.
E voltavam de longe, nas asas vadias e rotas
as vozes roucas que ameaçavam:
— a noite é longa, e o vento

ainda açoita pelas estradas.
E quando as vozes me penetravam,
pedras rolavam sobre pedras assustadas.
Da terra quente subiam chamas
e pelas fendas fugiam as almas.
Às águas turvas, os suicidas convidavam,
mas sobre as águas, as asas brancas
gestos serenos em mim buscavam.
Mas eram gestos, ou então vestígios
do que já fostes, do que eu seria,
ou novo ritmo, ou a palavra entressonhada?!
Ai, perdeu-se? As mãos tocaram a rigidês dos muros,
e só as estrelas puderam adivinhar o comovido desassos[sêgo
da surpresa e espanto a habitar dentro de nós.
Perdida. Os soluços que o vento traz, são dela, ai de mim,
[ela se pôs a vaguear.
Perdidas todas. As trêfegas, as ingênuas,
ó as tolas crianças que sorriem aos que se cansaram cedo
[e partiram!
Que noites de aflição, imensuráveis,
evocações tardias, clamores, mãos!
Enredado nos músculos — o corpo que se indaga,
arremessada no vácuo — a alma se procura,
Sombras que ma cercavam na pobre noite
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de um mortal. Eu vos saúdo, ó Morte,
que, sorvendo as vagas, retomais o coração
e o mergulhais nas ondas.
Insatisfeitos olhos que ampliáveis distâncias
na ânsia de decifrar, eu vos bendigo.
Muralhas ruindo, muralhas e murais,
os túmulos comovendo a terra, mármores,
— ó gravidade, ai, o meu beijo, ó Morte,
ai, o meu beijo sem memória amiga!
Ela era o que não dizem as flores orvalhadas pela madru[gada,
tinha nas mãos o destino dos adolescentes, a inquietação
[da graça,
e foi o alimento do sonho, e a paz dos vossos lares (não
[o sabieis)
— agora é a paz do sono sem lembrança, espesso.
Tinha a leveza das flores que madrugam.
De uma brancura de escada adormecida nas cláustros.
Incauta como pássaro esquecido nas folhas,
a fronte era tranqüila, como tranqüilas eram as intenções.
O despreocupado sorriso, a vida que se despedia?
Como se dissesse — sou pura e leve,
e de tão leve o coração, deixei-o ao companheiro.
Meu pai, minha mãe, meus irmãos, — a serenidade
à hora em que as dores agitavam o débil corpo!
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As mãos nervosas, é verdade, estrangulavam
as pobres mãos que suplicavam.
Porém, a madrugada fria (foi em julho)
veiu tecendo vãos temores e o silêncio
nuns restos de palavras. Ela se Já tão de leve.
O quarto mortuário, os braços pendidos alongado som[bras difusas pelo chão,
e círios, e olhos curiosos que o rosto transfigurado de[ vassavam.
E houve a terra, ah, sim, a terra paciente à espera da meiga
[adolescente!
Os passos galgando a íngreme ladeira,
as mãos sustendo o peso virgem que se desnuda
para a caí. Outras mãos descrevem doloridas curvas
e em espirais o coração inunda de lágrimas
o mundo. Mal o corpo vos cobrem
renasce o desgosto dos amantes infelizes.
Vosso pai? vossa mãe? o poeta?
Assistem, impassíveis, a vida?
se queimam na vida? tão dentro da vida.
Mas houve esferas, e houve a fuga da palavra,
e acima de tudo, — um vento bom, um riso, um cristal.
Restou um canto, não sabemos onde,
entressonhado apenas, não modulado em rimas,
rnal disfarçado em versos. Um vento bom.
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E foi então. . . Foram. Não mais as horas medrosas da
[vida cotidiana.
Mas já não somos mais nós mesmos.
Ah, o que era pranto, agora em glória está mudado.
E foi preciso que as mãos longas se imobilizassem,
e que daquela amor-criança não mais do tempo nenhum
[sinal restasse.

a prevenir as horas e o convívio, e a zelar pelo abraço sem
[tédio?
Que amor, nesta pauta que não morre, ainda insiste,
se descansado me levanto, e sorvo este ar, e toco esta
i
[ planta,
e abro as portas que se rasgam para os pássaros?
Amanhã já não seremos.

A vossa nudês foi o princípio da morte?
A vossa distância apagou tanto sonho.
A quietude do corpo desatou outros laços,
a aquele mutismo transcendeu o desejo.
Nobre criança no leito de linho,
— os olhos colheram a noite, guardaram, ciosos,
a noite, na noite mais densa se recolheram.
A vossa casa não mais no rude tempo se contém,
olhos e ouvidos com o que vêem e escutam se contentam.
Mais calma, bela, quieta, imóvel,
vertigem que sois das águas, a habitar
outras almas, e a arrebatá-las,
inumeráveis mortas. Adolescentes.
Calmas. Belas. Imóveis.
Koje aqui estamos, não mais temerosos, amanhã não es[ taremos.
Se o coração anoitece, — que vida mais profunda
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