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 NÃO HÁ MAIS GALOS NA CIDADE

Não há mais galos nas cidades, João

apenas prédios, asfaltos e calçadas cimentadas

a receber o manto esfriado das madrugadas 

Não há mais casas nem quintais

os terrenos baldios foram sepultados

e as minhocas saíram da terra despejadas 

Não há mais tanajuras nos dias de chuva

nem centopeias andando nos gramados

sequer se ouve hoje o cantarolar dos canários 

Certa vez um pombo tolo se encantou

com sua imagem refletida na janela

espelhada de um elevado empresarial

e se espatifou caindo no chão da garagem 

As poucas lagartixas que ainda há

não atravessam ruas para não serem atropeladas

e crianças brincam com sapatos nos playgrounds  

Não há mais galos na cidade, João

e as manhãs vão se tecendo sozinhas

desamparadas e silenciosamente abandonadas 

__________________

Uma homenagem a João Cabral de Melo Neto e seu poema "Tecendo a Manhã".
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 VERSOS & NETOS

  

Ao depois de amanhã

deixarei versos e netos 

Assim como as roupas

e os demais íntimos objetos

meus versos serão apagados

pela borracha anônima da História 

Quanto aos meus netos

espero que me guardem

em algum canto miúdo da memória
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 A VIDA COMO ESPANTO, ASSOMBRO E ENCANTAMENTO

  

Espanto-me 

como os peixes não morrem afogados 

com os músculos das formigas-cortadeiras 

com os ouvidos aguçados dos morcegos 

e com as sete vidas dos gatos 

logo eu que só tenho uma 

  

Admiro 

a filosofia concreta das pedras 

o jogo de cintura das águas 

o gratuito perfume dos lírios 

as sombras futuras das sementes 

e o peito sempre estufado dos ventos 

  

Encanta-me 

a dança parada das cadeiras 

a eternidade emoldurada nos retratos 

a memória dos livros fechados 

o confessionário fiel dos travesseiros 

e os fios de cabelos ainda nos pentes encontrados 

  

Assombra-me 

as mímicas corporais das sombras 

a rapidez demorada dos segundos 

a quantidade de gente que cabe na palavra humanidade 

que por fora todo mundo seja vulto 

e por dentro todo mundo seja diferente 

  

Surpreendo-me 

que hoje já seja segunda-feira 

daqui a pouco é de novo Natal 

como os espelhos envelhecem mais cedo 
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(em breve teremos outro aniversário) 

e que eu esteja atrasado para a imortalidade
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 NUNCA MAIS

  

Nunca mais te vi passar

pelos entremeios dos minutos

cortando os recintos como as tardes

que por mim sempre passam 

Nunca mais teu olhar noturno

me viram dormir alheio

aos fantasmas do quarto

que tu antes havias enxotado 

Nunca mais teus dedos afiados

escorreram pelos meus cabelos

oxigenados de auroras e mocidade

penteando-os com finos dentes de eternidade 

Nunca mais teu cheiro de bergamota

encorpado de jasmins e rosas

adocicaram o ar respirado

perfumado agora de vãos e vácuos  

Nunca mais teu rosto ao espelho

poderá me avistar a te mirar

nas vezes em que me vejo te olhando

nos fundos esverdeados dos meus olhos

que são de ti minha mais fiel e leal lembrança 

Nunca mais te ouvi falar

com o timbre firme das vozes claras

a me aconselhar para ter cuidado

para não me perder, cair ou me machucar 

Nunca mais vou te ver ir embora

deixando-me aqui tonto e desacompanhado

pois da vida só se some uma vez

e depois, mãe, nenhuma vez mais 

                                                    nunca mais
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 PROLONGADA MADRUGADA

  

Meus pêsames 

o galo morreu 

  

Quem acordará a manhã das madrugadas? 

Quem tricotará o novo alvorecer 

e o desnudar da escuridade? 

  

Como o Sol saberá a hora de se levantar 

e o mundo voltar a despertar? 

  

E se a noite nunca mais for embora 

ou se até a luz também acabar? 

  

Que será de nós sem as auroras 

e os almoços de meio-dia? 

  

De que serventia terá o horizonte ao mar 

se todas as praias ficarem mulatas? 

  

Que acontecerá com o calor dos verões 

se nem os corpos serão mais bronzeados? 

  

O que faremos em uma noite assim tão dilatada 

cuja boca fechada nos manterá encobertos 

detendo os fios das matinadas? 

  

Se à noite todos os gatos são pardos 

como saberei distinguir você da sua sombra 

sua silhueta da sua alma? 

  

Como enxergarei com quem durmo 

se nem mesmo tenho para quem acordar? 
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Uma madrugada que não termina 

jamais será uma noite apressada 

e se a claridade nos for proibida 

desaparecerei despercebido 

tão incógnito como um absoluto nada 

  

As insônias noturnas serão imensas 

e todos viveremos sonâmbulos 

perambulando por um quarto 

do tamanho maior que uma cidade 

  

O galo morreu e nenhum sino dobrou 

em que cemitério ele foi sepultado? 

... 

  

Mas galos nunca deveriam morrer 

e nem pelos vizinhos serem assassinados 

pois sem eles os universos seriam 

apenas infinitas massas desalumiadas 

  

Quem agora acordará a manhã 

depois desta prolongada madrugada?
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 NO INTERIOR DAS SEREIAS

  

Parem as máquinas

suspendam o tempo 

Congelem os São Joãos e os Natais

deixem tudo que estão fazendo  

Que seja amanhã feriado nas escolas

fábricas comércios e repartições  

Indultem os presos

desocupem os manicômios

fechem os bares e os bordeis 

interrompam velórios e enterros

pois de tudo o que me sobrou

basta somente apenas este meu 

Que estejam todos às calçadas

desliguem por minutos

os afazeres miúdos do cotidiano

e se retirem dos mundinhos

para então ver passar

pelas bordas e arredores da vida

este meu tão anônimo 

e desacompanhado cortejo 

Que se alegrem as flores 

que cantem os pássaros

que venham a lua e as estrelas

juntas com o sol

regozijarem-se neste apressado dia

em que minhas cinzas serão lançadas

no costado dos Oceanos

quando afogadas se espalharão 

a alimentar corais crustáceos 

peixes e todas as sereias
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 POEMA AZUL

  

Tem dias que a gente acorda blue 

um blue tão azul como um céu sem nuvens 

em um dia pleno só coberto de verão 

  

Que bom se todos os dias fossem azuis 

as casas, as calçadas, os pés de manga, 

as ruas, os lixeiros, os cemitérios 

até a cabeça do meu avô seriam azuis 

  

Tem dias que a gente nasce 

vivendo no planeta de Gagarin 

feito as bolinhas de gude 

com as quais pigmentava de azul 

o solo fertilizado da minha infância 

  

Ah! que bom seria 

se as paredes fossem feitas de azuis 

que as mãos ficassem azuis 

as noites se tornassem azuis 

os pais virassem azuis 

e não precisaríamos mais pintar os sapatos, Carlos 

pois todos os sapatos já seriam azuis 

  

Tem dias que a gente acorda blue 

um blue tão azul como aquele distante vestido 

que ela usava no natal de 78 

  

Tem dias que até o amor e o arco-íris 

são assim completamente azuis
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 BELA ADORMECIDA

  

Um dia vou dormir 

como uma Bela Adormecida 

por mais de mil anos 

em que tudo em mim vai passar 

  

Ao meu redor edificar-se-á um castelo 

que os séculos irão encobrir 

de arbustos matos e espinhos 

e toda uma floresta infinda me isolará 

do mundo em que serei alheio 

e ao qual já não mais irei pertencer 

  

Nem sequer meu túmulo 

resistirá a minha ausência 

e tudo que uma vez conheci 

desaparecerá até mesmo 

depois do meu próprio esquecimento 

  

Em breve vou jazer 

muito mais que mil anos 

e nenhum beijo poderá 

voltar-me sequer a acordar 

  

Um dia vou dormir 

como uma bela adormecida
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 NO CORAÇÃO DA SOLIDÃO DA CIDADE

  

Estou no centro da solidão da cidade 

enquanto a noite debruçada sobre o teto das casas 

repousa indiferente ao sono dormente dos quartos 

  

Nos arredores de mim ouço apenas 

o cochicho murmuroso dos postes 

e o zzzzz zum zum dos mosquitos 

a me apoquentar os ouvidos 

     (acima da noite que nos encobre 

     tudo deve ser tão silencioso 

     como um infinito prolongado) 

  

Às três da manhã da noite 

até as estrelas não brilham mais 

e a lua se esconde do sol 

por detrás dos prédios e das árvores 

  

Se precisasse de sonhos 

bastaria fechar as pálpebras 

e deixar pesar por cima delas 

o pó da poeira dos meus cansaços 

  

Mas de sonhos já sou feito 

- Necessito conhecer o que penso 

   e quem sou além dos disfarces 

  

Abaixo dos meus telhados 

reside um Joaquim clandestino 

que viaja comigo 

sem ter comprado passagem 

  

Este Joaquim sigiloso 
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é alguém que não conheço 

pois, como Pessoa, nem bem entendo 

que alma tenho e que crenças 

são estas que não fui eu quem fiz 

e nem sei quem em mim as plantou 

  

Por sob os pensamentos que herdei 

e que tamparam as lacunas das paredes 

deste cubículo em que me encontro aprisionado 

existe um sou eu mais aprofundado 

um sou eu nunca dantes meditado 

um sou eu ainda não tocado ou experimentado 

um sou eu que nem eu mesmo sei quem sou 

  

Às três da manhã da noite pareço libertado 

sozinho no coração da solidão da cidade 
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 O FUTURO DOBROU A ESQUINA

  

Meu futuro passou à frente 

e eu estava distraído olhando o celular 

  

O futuro atravessou à rua 

seguindo no outro lado da calçada 

e eu olhando para o lado oposto 

não vi quando ele dobrou a esquina 

com seu lindo vestido vermelho 

e os cabelos castanho-claros 

escorrendo pelos ombros 

como se fosse uma serena 

tarde silenciosa de domingo 

  

Eu jamais mais vi o futuro 

que nunca vi 

e ele de mim sumiu 

como somem todas as tardes 
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 ALÉM DOS BEIJOS DE MISTRAL

  

Nem todos os beijos de Mistral 

chegam aos pés dos lábios teus 

  

Neles fui condenado ao silêncio das línguas 

onde todas as palavras são afogadas 

pelo diálogo molhado das salivas 

e nenhum te amo necessita ser pronunciado 

nas cavidades profundas e ecoantes das bocas 

  

A voz que em ti encontro por dentro 

comigo fala o linguajar dos afetos 

que em nenhum dicionário haverei de achar 

pois o amor que o beijo que tua boca me dá 

não tem sintaxe, predicado, sujeito ou verbo 

  

No confidenciar acariciante dos lábios 

não há espaço para mais nada 

que não se resuma a fluidez líquida 

da mistura dos desejos entremeados 

  

No infindável tempo em que tu me beijas 

tudo que o tinha para se dizer já se foi contando 

e é no calado surdo dos nossos beijos 

que todos os segredos do Universo são revelados 

  

Que me perdoe Gabriela Mistral 

mas a boca que meus lábios beijam 

me ensinou um beijo que nenhum poeta 

poderia antes ter sequer imaginado 

  

_________________ 

Inspirado a partir do poema Beijos da poeta chilena Gabriela Mistral, Nobel de Literatura em 1945
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 CACHIMBO, WHISKY E PIANO

  

Meu pai era baixinho, careca 

e fumava cachimbo 

Meu pai virou pai quando nasci

tinha 50 anos

usava paletó de linho branco

era míope, sorridente, barrigudo

e tinha jeito mais parecido com avô 

Meu pai fazia versos

sentado em sua escrivaninha

encurvado sobre a máquina de escrever

e os tec tec tec tec tec que emitia

ainda ressoam distantes no tempo 

como recitais nostálgicos de piano 

Meu pai era professor, advogado e poeta

escrevia em jornais e tinha livros

frequentava saraus e consulados

bebia whisky com gelo

e queria que eu fosse embaixador 

Meu pai me durou apenas 10 anos

alguns meses,

um tanto de semanas

um amontoado de poucos dias

e toda uma eternidade retirada 

antes d'eu terminar a infância 

Em sua escrivaninha tem uma ausência

e já não sinto o cheiro do cachimbo

mas toda vez que digito versos no computador

estou como se estivesse a dedilhar

notas musicais em um piano 

    "Nunca mais (agora

     que tudo é silêncio)

     diante do amor e do vinho
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     teu rosto jovem revelará segredos"

                                (meu pai, 1951) 
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 BREVE VIAGEM ALMA ADENTRO

  

  

Trago ecos dos meus pretéritos 

a ressoar no interior das costelas 

com sons distantes de menino 

  

Se me cheirasse por dentro 

sentiria o perfume da minha mãe 

misturado ao aroma de café coado 

que ela sempre fazia nas manhãs de domingo 

  

Tivesse a alma epiderme 

talvez estivesse mais delgada 

que minha pele amarrotada pelo tempo 

  

No céu da minha boca 

não existem luas e estrelas 

mas nele tenho o sabor das Madeleines 

que em mim tem gosto de chicletes de menta 

  

No dormir sonolento das pálpebras 

enxergo fragmentos de espelhos 

a refletir as noites que levo por dentro 

  

Todos os meus sentidos 

não teriam sentidos se não fossem 

as lembranças duradouras dos meus sentimentos 
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 MEMÓRIAS FEITAS DE PAREDES, JANELAS E TELHADO

  

Será que a casa em que morei pequeno com meus pais 

ainda se lembra de mim 

daquele menino magro de costelas à mostra 

de cabelos rigorosamente penteados 

sempre de calças curtas acima dos joelhos 

que brincava sozinho na imensidão dos corredores 

onde lá deixou sua única e remontada infância? 

  

Será que em suas paredes engorduradas de décadas 

manteve no escapar vaporoso dos anos 

as marcas dos meus dedos encardidos de criancices 

sujando de inocências a brancura dos tijolos tingidos 

como um pré-histórico nômade doméstico 

a pincelar de pinturas rupestres a sua passagem no tempo? 

  

Será que suas solapadas fendas e discretas frestas 

conservam os tesouros que ali enterrei 

caprichosamente embrulhados dentro de um baú de sonhos 

como aquelas conchas e os búzios que trouxe da praia 

naquela furtada tarde de um sábado de novembro? 

  

Será que suas abertas janelas verdes de madeira 

reconhecerão por detrás deste corpo gasto 

o garoto que nas noites em claro nelas debruçado 

olhava espantado o néon azulado dos fogos fátuos 

que emanavam do cemitério que lhe ficava à frente? 

  

Será que as telhas do telhado que me acobertaram 

até hoje recordam dos meus aniversários 

nos quais a cada ano as velas aumentavam 

no desaparecer gradual da minha meninice? 

(Não sabia que aniversários eram celebrações de despedidas) 
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Será que a casa em que morei pequeno com meus pais 

ainda se lembra de mim? 
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 CADÊ?

  

Cadê o mar que a janela mostrava 

e as gaivotas voando no ar 

pingando o céu amanhecido de branco? 

  

Cadê o cheiro matinal dos sargaços 

a me impregnar as narinas 

já acostumadas ao odor nauseante 

das moribundas algas marinhas? 

  

Cadê a zoada das pessoas 

animadas de sol e sal 

a bronzear a camada córnea da pele 

como se todo dia fosse manhã de domingo? 

  

Cadê o vai-e-vem dos sorveteiros 

vestidos em camisas amarelas suadas 

com seus carrinhos oxidados de tempo 

adocicando o interior sedento das crianças? 

  

Cadê o sussurrar das ondas 

perturbando o sossego das areias 

no lamber molhado dos seus beijos? 

  

Cadê aquele oceano inteiro 

a se estender até o firmamento 

misturando os azuis no horizonte? 

  

Cadê a praia dos meus anteontens  

e eu mesmo nela me banhando? 
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 HOJE

  

Em um hoje de novembro 

de meados do século passado 

eu nasci 

e no hoje de um ano depois 

eu andava 

  

Alguns hoje após 

já falava 

e não tardou chegar no hoje 

em que lia, escrevia e estudava 

  

Foi em um hoje na década de 70 

que pedi em namoro Luíza 

mas no hoje do final do ano 

o amor terminava 

  

De hoje em hoje fui crescendo 

sofrendo 

caindo 

levantando 

plantando 

colhendo 

magoando 

e sendo magoado 

  

À medida que os hojes se transformavam 

em lembranças de hojes passados 

cheguei a este hoje em que escrevo 

às vezes pensando no hoje do ontem 

outras vezes devaneando em sonhos 

um hoje ainda não alcançado 
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Mas haverá um hoje não desejado 

que no agora de hoje é amanhã 

ao tempo em que no hoje do futuro 

será o hoje do instante 

em que todos meus hojes irão sumir 

no hoje em que eu serei sepultado 
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 E SE...

  

E se eu tivesse acordado mais cedo

saído na hora e não chegasse atrasado? 

E se eu não furasse o semáforo

e esperasse o sinal verde ficando parado? 

E se eu andasse na outra calçada

e não tivesse pela rua esburacada atalhado? 

E se eu não fosse afoito, avexado e afobado

e vivesse manso, pacato e sossegado? 

E se eu me tornasse um rapaz comportado

não perdesse o emprego ou do colégio fosse expulsado? 

E se eu tivesse o juízo por todos compartilhado

e deixasse de ser para eles errado e insensato? 

E seu eu usasse sapatos pretos e calça apertada

ao invés de jeans desbotado com o tênis alaranjado? 

E se eu me portasse um pouco menos destrambelhado 

gostasse de novelas e não de versos nem sempre rimados? 

E se eu fosse engenheiro, prático ou advogado

e não me tornasse poeta e um sonhador inveterado? 

Eu seria ilustre, importante e reputado

e a História do mundo seria outra

e o Universo estaria mudado

mas não passaria as noites olhando 

você cochilando sentada ao meu lado 
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 NUVENS VESTIDAS DE GENTE

  

Um poeta não se mede

pelos centímetros de sua altura,

nem pela circunferência de seu abdômen 

ou pelo peso de sua massa corporal. 

Não há poetas altos ou baixos,

gordos ou magros,

esbeltos, franzinos ou pesados,

porquanto são como nuvens 

formadas pelos suspiros dos homens

e pelo suor da terra evaporados,

que voejam no céu sem asas,

indo além dos horizontes olhados. 

Todo poeta é um tanto enviesado,

inquieto, buliçoso e desassossegado,

que às vezes atravessa semáforos fechados

e veste sua máscara, colocando-a ao contrário. 

O poeta é alguém que atira pedras

catadas no interior dos dicionários. 

Os poetas são nuvens vestidas de gente 
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 A SOMA DE TODOS MEUS POETAS

  

Meu primeiro poeta foi meu pai 

sentado em sua escrivaninha 

com o cachimbo acesso ao lado 

datilografando na máquina de escrever 

versos que na época eu não entendia nada 

  

No colégio em que estudava 

conheci Cecília Meireles 

que no poema Ou Isto ou Aquilo 

já me fez escolher seguir na vida 

sendo curioso, diferente e singular 

  

Na juventude me chegou Vinicius 

com seus poemas e seu violão 

e com ele descobri que o infinito 

só é interminável enquanto dura 

  

Quem viveu os anos que vivi 

amava ler Neruda e citar 

Fernando Pessoa 

Mário de Sá-Carneiro 

Hilda Hilst, Adélia Prado 

Manuel Bandeira e Ferreira Gullar 

além de Carlos Drummond de Andrade 

e tudo o que era underground 

  

Porém foi nas madrugadas despertadas 

que vieram os poetas que escreviam em inglês 

mas como I don't speak English 

apenas os conhecia se fossem traduzidos 

para o meu bom e velho brasileirês  

  

Página 32/138



Antologia de joaquim cesario de mello

Agora que leio Mia Couto 

Louise Glück, Wislawa Szymborska 

Manuel António Pina e tantos outros 

desejo que meu neto me olhe 

sentado em frente ao computador 

com um cigarro acesso ao lado 

escrevendo versos nos dias do agora 

em que ele ainda não entende nada 
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 AS NUVENS DO ONTEM

  

Pela janela onde o tempo passa 

ainda vejo as nuvens do ontem 

sendo empurradas ao horizonte 

que se estende além do que agora 

é para hoje antigamente 

  

O esvoaçar das nuvens de antes 

era moroso como as tardes 

que vinha após o almoço 

na casa da minha avó 

em que se servia macarrão de forno 

onde se mastigava também os domingos 

  

As nuvens que ainda contemplo 

vagueiam por sobre telhados 

de residências que não mais vejo 

como se limpassem do céu a tristeza 

deixando-o com um azul mais azul 

que o azul turquesa do anel da minha mãe 

  

Pela janela onde o tempo passa 

continuo assistindo o adejar 

interminável das nuvens do ontem 

que para mim sempre foram 

as asas de deus nos sobrevoando 

 

Página 34/138



Antologia de joaquim cesario de mello

 UM HOMEM ATEMPORAL

  

Lavou o rosto com a liquidez dos segundos

escovando os cabelos com a pontualidade dos minutos 

Encobriu-se das horas necessárias

e saiu para as ruas como se fosse um dia 

Nas esquinas dos calendários 

se encontrou com as semanas que o aguardavam

e juntos passearam pelos meses das praças

comemorando aniversários atrasados 

Voltou arrastado pelo se ir da tarde

banhou-se com o frio do crepúsculo 

no aguar dos resíduos sobrantes das manhãs

e se encobrindo com lençóis de noite

adormeceu o sono secular dos milênios

no aprofundar eterno dos sonhos passageiros
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 AS PALAVRAS QUE TRAGO POR DENTRO

  

Sou feito de palavras 

que me vieram dos livros 

e das bocas dos homens 

que habitam as ruas 

  

Em meu vocabulário 

tenho diversos vocábulos 

como liberdade, igualdade 

fraternidade e solidariedade 

  

Trago em mim gírias nordestinas 

muitas sabedorias populares 

e em meu pernambuquês 

falo melhor do que em português 

  

Meu léxico é miscigenado 

mestiço, negro e mulato 

salpicado e temperado 

com termos nativos e europesados 

  

Tagarelo com dicionários filosóficos 

escrevo poemas em poetês 

e quando penso o que penso que penso 

penso com as palavras que penso 

  

É com a nudez das palavras mágicas 

que preencho meus vazios e vácuos 

pois sem conversas por dentro 

meus ocos seriam cheios de nadas e vento 

  

Com as palavras formo frases 

com as frases formulo parágrafos 
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e no conjunto conjugado do texto 

sou um livro incompleto e um tanto vago 

sempre em busca de novas e outras palavras 

  

Quem me vê assim silente e calado 

não sabe o tamanho do meu glossário 

que com ele vejo a dimensão do mundo 

injusto, truncado,  inacabado e imperfeito  

  

                "Quem não vê bem uma palavra 

                      não pode ver bem uma alma" 

                                        Fernando Pessoa 
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 DO QUE SONHAM OS POSTES

  

Vai poste, dorme 

dorme o sono matinal dos justos 

pois a claridade das manhãs 

escurece a mais perfeita 

imperfeição dos impuros 

  

Vai poste, é hora 

é hora de cerrar as esquentadas pálpebras 

e descansar teu pescoço cansado 

que reclinado presenciou 

o perambular vacilante dos bêbados 

o urinar territorial dos cachorros 

e o encontrar das ruas no beijo 

nem sempre molhado das esquinas 

  

Vai poste, repousa 

que a noite foi longa 

os vampiros já se recolheram aos castelos 

e os fantasmas não assustam mais ninguém 

  

Vai poste, sossega 

logo teus pés fincados ao solo 

te levarão a passear 

por calçadas não cimentadas 

feitas apenas de nuvens 

por onde irás flutuar 

acima das cabeças da cidade e dos homens 

esquecendo-te dos pecados testemunhados 

e da solidão a que estás predestinado 

no que é tua sina e vocação 

  

Vai poste, inverna 

Página 38/138



Antologia de joaquim cesario de mello

e sonhas o sonho dos namorados 

que no amor escuro das noitadas 

encontram o esconderijo protegido 

do alumiar recatado dos teus abraços 

  

Vai poste, dorme 

que a seguir outra noite te espera 

e com ela seus acordados 
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 UM ESTRANHO NO INTERIOR DE MIM

  

Hoje acordei suspeito de mim 

como um estranho a ocupar 

meu lugar no interior do corpo 

  

Quem é este que agora me aloja 

e que aqui não estava na década passada? 

  

O que aconteceu comigo ao longo dos anos 

para desaparecer como era, sem nem me avisar? 

  

A minha anterior exata face o espelho já não revela 

e embora ainda que pareça um pouco comigo antigo 

não consigo me reconhecer no hoje em que me vejo 

      (Os lagos encolheram 

      ou será que foi meu Narciso 

      que diminuiu de tamanho?) 

  

Até o amor eterno foi destronado 

e em seu lugar impera o amor terno 

afinal a perenidade tem seu prazo de validade 

enquanto o que é terno germina, cresce, 

floresce, matura, continua e permanece 

    (A ternura é bem mais dilatada e prolongada             

    que a ilusão passageira da eternidade) 

  

Que aconteceu com minhas crenças 

minhas certezas e outras tantas veracidades 

que em uma década em mim se dissiparam? 

      (Talvez esteja certo Karl Marx ao afirmar 

      que tudo que é sólido se desmancha no ar) 

  

Eu não me dei conta da mudança 
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que em mim revogou meus passados decretos 

que anulou o que antes era o absoluto certo 

que suprimiu meus perfeitos indubitáveis 

e que foi além das inabaláveis verdades 

  

Em dez anos dez anos se passaram 

e quando me dei conta 

acordei suspeito de mim 

como se fosse um estranho 

a me ver nos espelhos do ontem
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 (DES)ENCONTROS

  

Nada acontece por acaso 

nem o acaso 

  

Se não te percebi do outro lado da calçada 

é porque nasci torto e inclinado a olhar o oposto. 

  

Se não te vi sentada na mesa em frente 

é porque tenho mania de me sentar de costas 

  

Se não te encontrei ali 

é porque eu estava aqui 

  

Se não nos esbarramos ou nos tropeçamos 

é porque ando constantemente atrasado 

ou um segundo adiantado 

  

Se não te conheci na festa 

é porque naquele dia estava acamado 

  

Se nunca fomos apresentados 

é porque teus amigos não são meus amigos 

  

Quando passastes à porta 

eu me encontrava à janela 

Quando passastes à janela 

eu me achava fechando a porta 

  

Quando entrei na rua 

tu dobravas a esquina 

Quando dobrei a esquina 

tu entravas na loja 
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Quando passavas na faixa de pedestre 

eu vislumbrava o semáforo 

Quando enxerguei a faixa de pedestres 

tu já tinhas ido embora 

  

Quando finalmente me vistes 

eu amarrava os sapatos 

Quanto enfim te vi 

tu olhavas as vitrines 

  

Se hoje vivemos outros amores 

e somos felizes com netos e filhos 

foi porque nosso destino 

estava escrito nas estrelas erradas 

  

Nada acontece por acaso 

nem o acaso 

  

______________ 

Originalmente publicado no livro A VIDA COMO UM ESPANTO, de autoria de Joaquim Cesário de
Mello, pela Editora Labrador (SP), em 2022. 

O mesmo também se encontra disponível em vídeo, no site Palavra´s, com declamação de Marcos
Antônio Terras, através do link: www.youtube.com/watch?v=8fd-0w0aRwI 
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 TRAVESSEIROS ACORDADOS

  

Todas as noites acordo os travesseiros 

com o burburinho buliçoso dos meus sonhos 

  

Se meus travesseiros falassem 

revelariam íntimos segredos 

que neles confesso como a nenhum padre 

  

Meus travesseiros na escuridade do quarto 

se transformam em escudos do guerreiro 

em naves espaciais que perfuram galáxias 

nas caravelas singrando mares de ventos 

ou macios braços que me enlaçam 

como os seios aconchegantes dos enamorados 

  

Entre a cabeça e os travesseiros tudo posso 

e em tudo sou isento e desculpado 

enquanto gotejo em suas fronhas molhadas 

salivas latentes dos meus febris encantamentos 

  

Quando não estou meus travesseiros dormem 

o sono algodoado das almofadas 

(...) 

Porém quando não mais existir 

quem desadormecerá os travesseiros 

e herdará os chumaços dos meus sonhos 

no interior deles depositados? 
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 A CADEIRA QUE VIROU LITERATURA

  

Vai poema 

busca no interior dos dicionários 

as palavras que darão vida 

a vida que vive no íntimo da cadeira 

pois tolos são aqueles que pensam 

que ela é só feita de madeira 

  

Vai poema 

desoculta dela os sentimentos 

e faz de cada um deles versos 

trazendo de volta as saudades 

que sentem as cadeiras 

quando se lembram que um dia 

foram troncos e ramos de uma árvore 

  

Vai poema 

mostra que a cadeira 

não é apenas uma cadeira, 

mas sim literatura 

que só mesmo ti, poema 

aos tolos, como eu, revela 
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 O DESTINO DAS NUVENS

  

         Às vezes penso como a vida corre e é breve e passageira. Mas logo percebo que ela já
existia bem antes de eu chegar e permanecerá muito além do meu mais absoluto desaparecimento.
Não é a vida que me foge, sou eu quem dela há de se retirar.   

  

         Todos viemos dos escuros líquidos dos ventres maternos e iremos desvanecer soterrados
pelo negrume do manto sinistro que fatalmente nos encobrirá no chegar indesejado da hora
incerta.  

  

         Todos queríamos a imortalidade, mas nem os deuses da Mesopotâmia foram assim tão
eternos. A perpetuidade não nos cabe nos estreitos limites de nossas carnes. Não há matéria,
substância ou corpo que não se desgaste, deteriore ou apodreça. Os fétidos odores que exalamos
de dentro são como antecipações do cadáver que um dia nos tornaremos.  

  

         Não são raros os instantes em que invejo os crentes e os ingênuos, os beatos e as crianças.
Aos piedosos, aos fervorosos e aos míticos são deles o Reino do Céu. Aos infantes e aos
acriançados são deles a magia pueril e ingênua da perenidade. Os pequenos não sabem que a
infância tem seu prazo de validade.  

  

         Somos transitórios como as nuvens que parecem flutuar lentas atravessando o espaço azul
que nos acoberta, mas que logo são engolidas pela boca faminta do horizonte. Meu futuro termina
quando acaba o firmamento. Queria o céu cristão de minha mãe, porém ela morreu afogada aos 45
anos. Se eu estiver enganado, como acho que não estou, talvez a reencontre nos jardins dos seus
santos em meio à multidão de anjos.  

  

         Mas por que nos é tão contraditório lidar com a finitude, visto ser ela é a única certeza que
temos? Aliás, tenho duas certezas. Primeiro que irei morrer. E como não morri ainda, então estou
certo de que estou vivo. De nada sei o que havia antes de mim, assim como nada sei o que virá
depois de mim. O que apenas sei, e já não me é pouco, é que existo, continuo existindo, até que
me transforme em um nada ? que ao humano é algo suprimido de se pensar. Não há espaço para
o nada em nossa mente. Mesmo os vazios que sinto trazer eles são preenchidos de saudades ou
de desejos.  

  

         Decerto desviver se opõe à alma, que em grego chama-se psykhé. Na Antiguidade dos
gregos antigos, a alma (psique) era representada por uma vestal com asas de borboleta. Reza o
mito que Psique era uma mortal filha de um rei que se apaixonou reciprocamente pelo deus Eros, e
com ajuda de Zeus tomou ambrosia e se tornou imortal. E é isso o que somos, almas humanas em
busca de suas ambrosias. Somos animicamente alados, embora, de fato, existimos como criaturas
provisórias e breves.  
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         Às vezes me encontro pensando como a vida passa. Mas não é a vida que me passa, sou eu
quem passo. A vida nos é tão somente paisagem. 
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 O MISTÉRIO NO GUARDA-ROUPA DE MINHA MÃE

  

No interior do guarda-roupa de minha mãe

havia uma caixa de madeira com fechadura

cuja chave nunca achei, por mais que procurasse 

Era larga, retangular, alta e folheada 

com desenhos barrocos nela entalhada

que para mim lembravam gravuras de outro mundo

que eu não entendia, mas também me diziam nada 

No fundo escuro do guarda-roupa

por detrás dos seus vestidos e blusas

minha mãe parecia resguardar segredos

em meio a confidências e intimidades

livre dos olhares intrusos e curiosos

assim como eram também os meus 

Quantos mistérios aquela caixa reservava

quantas histórias para mim jamais reveladas

se escondiam no habitar intestinal da arca? 

Seria minha mãe uma outra oculta mulher

a amar um homem ao invés de uma criança

logo eu que em minha orfandade paterna

pensei ter herdado o vago da cama ao seu lado? 

No interior do guarda-roupa de minha mãe

havia uma caixa de madeira com fechadura

que apenas um dia de lá desapareceu

assim que ela de mim se foi e morreu 

Fui um garoto feliz e afortunado

pois tive duas mães enquanto menino:

a que conheci andando pela casa

e a outra em tempo algum desvelada

que passou minha infância dentro da caixa
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 ANTES DE IR EMBORA

  

Vou comer com a boca dos livros

mastigando cada instante

com os dentes afiados das palavras 

Vou sorver os segundos ocultos

por detrás dos minutos

tragando-os ao interior dos pulmões

no inalar das lembranças vindouras  

Vou fotografar o piar dos pássaros

que a mão do vento aos ouvidos me traz 

como uma esponja a absorver o mar 

Vou beber o mundo que me cerca

 e me embriagar de extremo gozo

na vertigem do dia que me acolhe  

Vou tatear as paredes do tempo

seguindo o destino das portas

e percorrer os corredores da vida

até onde eles lá se encerram 

Vou mergulhar no céu que me encobre 

e nadar com as nuvens entre horizontes 

tornando-me anjo antes da hora  

Vou cheirar o aroma do invisível

sentindo o sabor do oxigênio

vendo o amanhã que se forma

no formar do breve ontem que carrego 

e mais adiante ainda levo  

Vou colher das árvores que plantei

em sítios que já não existem mais

os frutos com cujas sementes semearei 

os desertos em que meus netos irão pisar 

E quando tudo isso tiver passado

e não houver em mim passados

vou para o celeiro das almas
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ler os versos que foram por mim 

                                         aqui deixados  
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 DE QUE SÃO FEITOS OS POEMAS

  

Nenhum poema é feito apenas para ser lido. 

Poemas são feitos para serem vistos, 

cheirados, tocados, degustados, sentidos 

Poemas são compostos para serem lambidos 

com a língua nem sempre macia dos sentimentos, 

mastigados, degustados e engolidos. 

  

Poemas têm gosto de chocolate amargo, 

misturado com amêndoas adocicadas 

retiradas do seio das pedras e dos cascalhos 

do que ainda restou dos nossos meninos. 

  

Poemas são imagens táteis, sensíveis, 

que devem ser apalpados sem pressa, 

como um acariciar dos enamorados virgens. 

  

Poemas têm a alma das aves, 

mas nem sempre cantam como cotovias. 

Tem versos que são estridentes 

esganiçados, agudos e contundentes. 

Poemas são pássaros que de cima olham 

o telhado das casas e a sujeira dos asfaltos, 

deixada pelas apetências passageira dos homens. 

  

Poemas têm cheiros de tintas, 

com que pincelamos o branco dos vácuos 

e descolorimos as ruas para pintá-las de novo 

(todo poema tem o aroma dos ventos 

e do que ele nos traz ao interior 

ofegante das narinas). 

  

Nem todo poema é assim comestível, 
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têm os encruados e os indigestos, 

os espinhentos e os penosos, 

os azedos, os ácidos e os coalhados, 

tem até poema picante e ardido, 

e aqueles que são feitos com o sal da terra, 

com o suor da carne e do chorar dos anjos. 

  

Poemas são paisagens que olham 

o desejo das janelas e o ocultar das persianas, 

que entende o falar moscado das orquídeas 

e o tagarelar anunciante dos grilos. 

  

Poemas traduzem o linguajar das paredes, 

os segredos sigilosos dos sapatos 

as lamúrias dos óculos abandonados, 

as confidências dos desnudar das roupas íntimas, 

o sussurrar saudoso dos fantasmas, 

o voejar desalado das nuvens 

e os alaridos infantis do passado. 

  

[A poesia é a língua preferida dos silêncios] 

  

O que seria dos poemas sem as palavras? 

O que seria dos poetas sem os poemas? 

A poesia é como uma criança órfã 

que anda por aí em busca 

de um autor para ser adotada. 

  

Mas os poetas não fazem poemas. 

São os poemas que nos acolhem, 

e escolhem a gente. 
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 MEU MUNDO PENETRADO

  

Tenho a fome dos ouvidos 

a sede dos olhos 

e o paladar dos dedos 

  

As esquinas têm mais sussurros 

que minha boca fechada 

enquanto inalo a maresia que vem dos mares 

e saboreio o alcalino salgado dos sargaços 

  

Acaricio livros com a luxúria dos amantes 

embriagando-me da fragrância das tintas 

e do aroma adocicado das celuloses 

  

Nos breus das noites 

escuto o tingido mudo das cores 

com o olhar surdo dos óculos escuros 

e como se lambesse as madrugadas 

mastigo a vida pelas beiradas 

bem antes mesmo de terminar o prato 

  

Em minhas calejadas mãos 

não suporto todos os afetos do mundo 

apenas carrego todos os sentimentos meus 

  

O redor cósmico infiltra-se integralmente 

pelas brechas do meu corpo 

estas janelas e portas por onde se entra 

o que de mim fora habita 

e pelos quais transpiro os suores 

vaporizados dos pasmos interiores 

da minha espantada alma 

... 
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Se acaso fosse um sistema fechado 

seria tão insulado, isolado e seco 

como os mistérios findos 

de um universo morto e consumado 

  

       [Nada em mim tem sentido 

       se não vier e for pelos sentidos 

       e pela essência íntima 

       desta minha inquieta      

       subjetividade] 
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 POEMA PARA MAIORES DE 60 ANOS

  

Na infância meninos se divertiam em carrinhos de rolimã 

feitos de madeira com que corriam ladeiras abaixo

enquanto meninas ninavam Suzis e Barbies

e todos jogavam cinco marias e pião 

Nos meus tempos de criança

soltava-se barquinhos de papel nas chuvas

assoprava-se bolinhas de sabão

joelhos eram ralados em polícia-ladrão

e se chegava ao céu pulando de uma perna só

em cima de amarelinhas pintadas no chão 

Lá

latinhas, pneus velhos

barbantes, jornal e arames 

tudo era motivo de recreação 

Ali

empinávamos papagaios e pipas

jogava-se bolinhas de gude

pulávamos cordas e fazíamos adivinhação 

E atravessávamos as tardes

passando anel

fiando dedos em camas de gato

cantando cantigas de roda

correndo em pega-pegas 

melando as roupas de barro

sujando de lama os pés descalços

e depois levando carão  

Na infância de então

até Estrela era brinquedo

e a gente tinha medo de bicho-papão 
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 MANIFESTO ANTIPOÉTICO

  

Quero a poesia profunda 

as das hemácias 

as das palavras chulas 

e as ocultas nas solas dos sapatos 

  

Quero a poesia suja 

pelos batons das prostitutas 

pelas mãos dos mendigos 

e pelo lodo salgado dos manguezais 

  

Quero a poesia sombria 

pelos sustos das madrugadas 

pelos assombros dos cemitérios 

e pelo silêncio que vem do nada 

  

Quero a poesia dos embriagados 

da interminável boemia dos bares 

do cheiro urinado dos postes 

e dos dejetos humanos nas calçadas 

  

Quero a poesia dos opostos 

dos contrários das flores 

dos adversos dos versos 

do antilirismo dos amores contrariados 

  

Quero a poesia das febres 

dos delírios dos alucinados 

do fogo dos apaixonados 

e das chamas queimantes dos cigarros 

  

Quero a poesia imperfeita 

da incompletude das almas 
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da fome insaciável dos desejos 

e das rimas mancas tropeçadas 

  

Quero a poesia ácida das salivas 

dos orgasmos sufocados nos quartos 

dos beijos clandestinos roubados 

e da aridez solar dos sertões nordestinos 

  

Quero a poesia triste dos melancólicos 

do risco que vem da navalha 

do voar dos anjos desesperados 

e dos soluços molhados dos abandonados 

  

Quero a poesia com sabor de groselha 

misturada em litros de leites coalhados 

com pitadas amargas de sonhos frustrados 

e com o odor exalado dos centros das cidades 

  

Quero a poesia de cabeça pra baixo 

que me revele também o outro lado 

que esbofeteie meu rosto lavado 

e que me rompa os véus 

rasgue minhas fantasias 

me desnude da ilusão das fachadas 

  

Quero a poesia como ela é 

pois o resto é só quimera e disfarce 

e nada mais 
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 O ROSTO DO TEMPO

      

     Eu hoje vi o tempo. Ele estava na superfície das coisas findas: as demoradas, as tardias, as
breves e as apressadas, as longas, as precoces, as morosas, as decorrentes e as ligeiras.  

     Vi o tempo escapado dos relógios e dos anuários, que corre afastado dos horóscopos e dos
jornais, dos números e dos ponteiros, o tempo oculto dos calendários, translúcido e diáfano como
são os átomos e os segundos. 

     Vi o tempo na porta descascada do quarto, na mancha de mofo na parede que ali ontem não
estava, na rua esburacada de chuvas e tráfegos, no choro da filha recém-nascida do vizinho, e no
rastro de pó de madeira deixado pelos cupins. E ele estava tão guardado nas caixas onde conservo
retratos e que ali me disfarço de furtivas imortalidades ainda não roídas pelas traças do tempo. 

     Vi o tempo no homem comendo melancia enquanto dobrava a esquina, e também na mosca que
mora na cozinha e estava crescendo. Vi o tempo sendo carregado nas folhas que as formigas
levam aos formigueiros, nas nuvens se decompondo ao vento, no murchar gradual dos
crisântemos, no marrom das bananas na fruteira, nos besouros-de-maio que os peixes se
alimentam.  

     Vi o tempo no espelho do banheiro. Ele estava ressecado, flácido e enrugado, e eu estava nele
aos poucos desaparecendo como o escuro dos poucos cabelos que ainda me restaram e que
agora estão ralos, encanecidos e reduzidos de melanina. E assim como Cecília Meireles, este rosto
não era ontem assim tão árido, fatigado, nem meus olhos estavam engordurados de dias e as
pálpebras arriadas como se estivessem amargas, tristes e vazias. Também não me dei por esta
transição e provisoria mudança. 

     Vi o tempo na latência do mundo, espremido no exíguo espaço entre o antes e o depois. Ele tem
o cheiro amendoado dos livros velhos e o sabor azedo do leite esquecido na geladeira. Eu o vejo
no silêncio mastigante das traças e no toque endurecido e enferrujado das tesouras. O tempo é
líquido, constante e fluido - se fosse feito de água seria um rio a desaguar em um oceano vazado,
abissal e seco. 

     Vi o tempo se prolongando na memória, multiplicando-se de passados colados nas amuradas
mais remotas das minhas entranhas. Um tempo inchado, abundante e dilatado como uma bolha a
se agigantar até o espinho do meu último momento. Este é o tempo que vive a se infiltrar em meus
repentinos presentes.  

     Eu hoje vi o tempo. Ele bateu no vidro da janela me acordando 
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 O DEUS DAS COISAS MORTAS

  

Ao futuro depois de mim não chegarei

a imortalidade dura o intervalo permitido

pelo sangue que pulsa em minha carne 

No amanhã em que não acordarei

o Sol não me encontrará no quarto

e as roupas penduradas nos cabides 

jamais serão por mim utilizadas 

Deixarei tudo como tudo estava

nos seus devidos territórios e lugares

enquanto a Terra continuará girando

e criando outros anos e aniversários 

Nunca mais irei me rever nos retratos

esses pequenos pedaços de espelhos de papel

onde lá ficaram aos olhares vindouros

todas minhas repentinas eternidades 

Aos que hão de vir e chegar

doarei o montante dos objetos colecionados

que durante muitos anos me acompanharam

como vestígios além de mim preservados 

Após concluído meu inventário

espalhar-me-ei pelo mundo inteiro

em novos cômodos, quartos e salas

onde serei cultuado pela memória das coisas

quase como se fosse um deus invisível

desconhecido, extinto e esquecido

pelo futuro que chegará depois de mim

quando nem pelos versos serei lembrado 
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 A CASA DA INFÂNCIA

  

Todos se foram 

uns de morte morrida 

muitos de velhice 

alguns até cedo demais 

outros porque se mudaram 

e até a eternidade partiu 

e nunca mais foi encontrada 

  

Do menino apenas tenho notícias 

das vezes que lembro dele 

ou lendo gibis na soleira da porta sentado 

ou correndo atrás das lagartixas 

que ali também habitavam 

  

Nada mais ficou 

nem os móveis, os tapetes e os retratos 

mas talvez ainda exista 

o pé de feijão que no quintal 

um dia lá atrás foi plantado 

  

O que resta são as paredes descascadas 

olhando o silêncio dos espaços desocupados 

e se elas tiverem a memória que tenho 

deverão estar agora chorando 

lágrimas disfarçadas de mofo e umidade 

  

Certa tarde passei na frente da casa 

em que todos erámos felizes e morávamos 

e vi formigas carregadeiras levando 

pedaços da minha infância 

que apressado acabei deixando 

esquecida por lá no chão em algum lugar 
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nos tempos da infância das minhas idades 
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 DOMINGO SINCOPADO

  

    Hoje é domingo, e tudo parece tão diferente do ritmo e dos sons dos outros dias. Domingo tem
ares de nostalgia e de melancolia para alguns, enquanto para outros cheira a churrascos e a
salinidade das praias. Ainda há aqueles que reservam o domingo para ver os pais ou avós. Para
estes o domingo tem sabor de macarronada e lasanha. Decididamente domingo é um dia desigual
e discordante.  

     Há uma inquietante lentidão nas horas dominicais onde se subverte a ordem natural das coisas.
Porém quando o domingo acaba tudo volta a continuar na mesma. Então por que existem os
domingos? Kafka já dizia que os outros dias é que são cruciais para se preparar para a chegada
deste dia em que somos lançados no confundir dos nossos hábitos e rotinas. Inimaginável uma
semana sem domingo. Domingo é um mal (ou um bem?) necessário. 

     Certo estava Proust quando afirmou que os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não
para um homem. Creio que se os calendários pudessem falar diriam estranhar os domingos.  

     Uma existência humana não é feita de dias, meses ou anos, mas de intervalos entre os
domingos. Nossa alma não envelhece. Quem envelhece são os domingos da alma. Há domingos
chatos e domingos alegres ou divertidos. Há domingos sonolentos e preguiçosos, e há domingos
agitados e buliçosos. Existem aqueles que exalam aromas de livros, enquanto outros emanam
olências de cravos. Todo domingo é igual, todavia todo domingo não é igual. Semelhantes são as
missas e os jogos de futebol. Domingo não. Domingo é indisciplinado e rebelde. Representa a
insurreição do tempo. Devia-se nascer e morrer aos domingos. 

     Domingo é dia de coçar pentelhos, tomar cervejas, rezar terços e rogar pragas. Domingo é um
dia para esconder nosso anonimato e desaparecer. 

      Os pássaros voam e cantam diferente. O vento sussurra segredos inaudíveis. O sol é mais
quente e a chuva mais fria. Até o tédio é mais poético. Não há bocejos que não sejam ruidosos, ou
cochilos que não sejam prolongados. A solidão dos domingos é a nossa melhor companhia,
inclusive os minutos se tornam indiferentes. Nada se repete nos domingos que se repetem.  

     As pessoas param mais para conversar. As pessoas param mais para se isolar. Tem os que
meditam e os que fogem. Tem os que acordam e os que adormecem. Os homens das segundas,
das quintas e dos sábados não são os mesmos das horas dominicais. Até os beijos ficam mais
deliciosos.  

     Devia-se nascer e morrer aos domingos. 

  

_________________________ 

Originariamente publicado no livro A VIDA COMO UM ESPANTO, Joaquim Cesário de Mello,
Editora Labrador (SP), em 2022.
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 CIRQUE DE LA VIE

  

Senhora e senhores

vai começar o maior espetáculo da Terra 

O palhaço chorou

O elefante fugiu

O trapezista caiu

O equilibrista partiu

A bailarina se machucou

O mágico gripou

O leão morreu 

Senhoras e senhores

o show não pode parar

e a vida enfim tem que continuar 

Quando o circo se for

e a prefeitura chegar

vão lavar a superfície do chão

onde ficou a última serragem

dos restos esfarelados dos meus

remontados encantamentos 

Quando o amanhã reiniciar

vou comprar logo as entradas

do circo que exibirá

o reprisar acriançado

do ontem ameninado

que hoje se encontra soterrado

no subsolo de algum isolado lixão 

Senhoras e senhores

vai recomeçar o maior espetáculo da Terra

e eu espero ainda estar lá 
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 CRÔNICA DE UMA JANELA APAIXONADA

  

     Seria uma janela como outra qualquer, não fosse seu enorme prazer de sentir-se um olho a
observar a cidade em cima do céu do vigésimo andar.  

  

     Acreditava-se onipresente naquele quarteirão de poucos metros quadrados. Na onisciência do
que tudo via se considerava um deus a espreitar o mundo que não criara, através do buraco na
parede por onde o vento passava, arejando o quarto onde vivos dormiam, acordavam, trocavam de
roupas e em algumas vezes se amavam. Um quarto está para um lar como uma guarita sigilosa e
privada está para um castelo. É onde os reis podem se despir de seus trajes majestosos, e,
aliviados das cintas, dos espartilhos e das armações metálicas, podem respirar na soltura
proeminente e flácida dos abdomens relaxados.  

  

     Prisioneira em sua solidão paredada dialogava com as demais janelas na linguagem das
ventanas, no entreabrir piscante das cortinas e persianas, em um confidenciar silencioso no bailar
dos ventos que só as janelas sabem. Triste das janelas descortinadas e as dos apartamentos
desocupados, pois vivem a mudez como fendas fechadas e reprovadas. 

  

     A janela do vigésimo andar olhava o passar dos transeuntes pelas calçadas. Conhecia-os no
seu ir-e-vir cotidiano. Acaso soubesse as horas saberia com exatidão o instante em que cada um
passaria ou indo para o trabalho, escola, compras, ou voltando dos compromissos repetitivos do dia
a dia. Havia os madrugadores passeando cedo com seus cães e aqueles que vinham de longe para
os trabalhas mais braçais e menos remunerados. A janela, assim, apreciava do alto a romaria
continuada dos homens. 

  

     Dos apartamentos em frente observava como um voyeur privilegiado a vida intima das moradas.
Os cafés da manhã e os jantares, o conviver nem sempre harmônico das famílias. Já vira de tudo
um pouco: brigas, traições, separações, sexo, choros e várias e diferentes formas humanas de se
amar e de  odiar. A privacidade de uma casa é o esconderijo onde os seres humanos dispõem suas
máscaras e revelam suas verdadeiras faces.  

  

     Mas o que mais ela gostava de olhar era a janela direita do décimo quarto andar do edifício
defronte, a janela do quarto dela que ficava próximo da esquina onde havia um semáforo. Foi lá, na
distância métrica que atravessa as ruas, que conhecera pela primeira vez o amor das
impossibilidades. A outra janela era bela e bem cuidada, ornada com lindas cortinas rosas claras de
algodão mesclado, com finos bordados florais que lhe davam um ar tímido de feminilidade clássica
e sedutora, que lhe fazia pulsar as artérias de alumínio no ofegar frio da vidraça. 

  

     E assim se amaram por anos e décadas. Muitos moradores se mudaram, os transeuntes já não
eram mais os mesmos, os cachorros eram outros, mas a janela do vigésimo andar com nenhuma
outra janela jamais se encantara.  
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     E viveram feliz para sempre, até que a demolição um dia as separe. 
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 QUANDO AQUI CHEGUEI

  

Quando aqui cheguei 

as ruas eram feitas de casas 

e os poucos prédios 

eram de três andares de escada 

  

Quando aqui cheguei 

os galos chamavam o Sol 

espantando as estrelas nas madrugadas 

e o dia amanhecia encantado 

  

Quando aqui cheguei 

não havia supermercado 

as mercearias e as quitandas vendiam fiado 

com moedas se comprava dezenas 

de confeitos como se fossem sonhos caramelados 

e tudo lá parecia confeccionado 

em um amontoado de secos e molhados 

  

Quando aqui cheguei 

as meninas usavam trancinhas 

lacinhos e vestidos babados 

enquanto os meninos só usavam calça comprida 

em dias santos, aniversários e feriados 

  

Quando aqui cheguei 

minha avó tinha cabelo nevado 

era surda do ouvido esquerdo 

e como os outros velhos que tinham minha idade 

passava horas nas cadeiras de balanço 

embalando o final moroso das tardes 

  

Quando aqui cheguei 
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lagartixas andavam serelepes nas calçadas 

as mangas do vizinho eram mais adocicadas 

em dias de chuva caiam tanajuras molhadas 

e as minhocas se arrastavam sorridentes 

antes de serem soterradas embaixo de asfaltos 

  

Quando aqui cheguei 

aprendi a escrever em Português na escola 

lá se ensinava também Francês 

(je suis um petit garçon) 

e de inglês e de relógios eu não sabia nada 

  

Quando aqui cheguei 

o mundo era pequeno do tamanho do meu bairro 

havia menos carros a atrapalhar as peladas 

e dos terrenos baldios voltávamos às casas 

cheios de areias, barros e gargalhadas 

  

Quando eu aqui cheguei 

tudo estava pronto, concluído e acabado 

a vida parecia constante e infindável 

até compreender que o que é permanente 

Dura pouco e é para ser sempre mutável 

  

Quando aqui cheguei 

todos estavam presentes 

e posavam às fotos nos dias 

dos meus primeiros aniversários 
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 RABISCOS NA AREIA

  

Antes a Terra era o centro do Universo

e nove esferas giravam em torno dela 

No Cosmos tudo volteia e rodopia 

como um imenso bailar de piões 

e luas circulam planetas

e planetas orbitam estrelas

e estrelas piruetam em torno de si mesmas 

Na geometria dos espaços infinitos

o círculo tem a forma mais perfeita

e é nele que se expande o tempo

onde mora a eternidade

essa coisa imorredoura 

que não tem princípio, meio ou desfecho 

Quando uma criança 

risca no chão da praia um círculo

ela está desenhando Deus na areia 

 

Página 68/138



Antologia de joaquim cesario de mello

 SE EU SOUBESSE FALAR FRANCÊS

  

Ah! se eu soubesse falar francês 

iria visitar a Torre Eiffel 

ficar mais perto das nuvens no céu 

e quem sabe lá não veja um anjo 

que gentilmente me pergunte 

comment allez-vous 

e eu lhe responda 

três bien et vous 

  

Ah! se eu soubesse falar francês 

andaria pelos boulevards de Paris 

olharia todas translúcidas vitrines 

compraria canetas Montblanc 

dois relógios de pulso Cartier 

e me sentaria comigo em uma cafeteria 

Et me parlerait como eu me sinto 

  

Ah, se eu soubesse francês 

visitaria Borgonha 

para me embebedar de Pinot Noir 

e dançar com minha fada madrinha 

uma coreografia mais que divina 

ao som de O Último Tango em Paris 

  

Ah, seu eu soubesse falar francês 

iria ser amigo de Asterix 

tomar a porção mágica em lugar de Obelix 

e chegaria em teu ouvido esquerdo 

sensualmente quase cantando 

pronunciar na língua que sei 

Je t'aime mon amour 

com sotaque de um velho gaulês 
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Ah! se eu não tivesse abandonado o francês 

que minha mãe na Aliança Francesa me levou 

e que em um tempo juvenil depois 

foi tomar banho de mar e nunca mais voltou 

  

Ah! se soubesse falar francês 
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 MÃOS CIGANAS

  

Se tuas mãos falassem 

ouviria o idioma dos deuses 

mas mãos não falam 

apenas dialogam caladas 

afagando docemente os céus 

feito nuvens roçando macias 

o azul do ar em que respiro 

  

Em tuas mãos ciganas 

perambulam todos meus futuros 

e como um bêbado cansado 

adormecido em travesseiros sonhados 

vou voar em afetos alados 

pela amplidão daqueles céus 

que amorosamente acaricias 

  

Em tuas mãos 

prolongo, então, meu destino 
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 SE UM DIA EU ME TORNAR ADULTO

  

Quando era criança não entendia 

o que os adultos falavam 

quando era adolescente eles é que não 

compreendiam o que eu pensava 

  

Agora que tenho os cabelos pintados de tempo 

e sou mais velho que meu pai 

escuto-os com ouvidos de menino 

e eles me veem como se eu fosse rapaz 

  

Às vezes é muito chato 

ser que nem uma ilha 

cercada de adultos 

por todos os lados 

  

Mas se um dia eu me tornar adulto 

vou trazer minha infância comigo 

levando-a até meu último futuro 

e conversar com as crianças 

pois são elas quem sabem 

das coisas encantadas que há no mundo 

  

Não nasci para ser gente grande 

surgi mesmo foi para ser pequeno 
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 CICLO DE VIDA

  

Não há mais testemunhas 

no céu da infância 

- Do menino sou 

  seu único legado 

  

Em seguida espichei 

meio metro em mim se somou 

e todos ao redor me chamaram de rapaz 

  

Vivi agudamente 

os anos da mocidade 

e não morri jovem 

  

Depois vieram as décadas 

em que ninguém mais celebrava 

com bolos os meus aniversários 

- Quando logo me vi 

   já estava na meia-idade 

  

Perdi cabelos 

fomes e desejos 

e no espelho do banheiro 

tudo se modificava 

- Joguei no lixo 

  o diploma de datilografia 

  que não mais prestava 

  

Minha memória 

sempre aumentava 

até que um dia 

se tornou maior do que eu 
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Agora 

que após o depois do amanhã 

só espero o escuro e o nada 

vou brincar de volta 

com meu menino 

até quando terminar 

esta prolongada 

e derradeira madrugada 
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 NO MERIDIANO METAVÉRSICO DE MIM

  

Vou voar como um Ícaro ressuscitado

vestindo minhas asas de cera

com tecidos de roupa de bombeiro 

Vou para o outro lado do Sol

onde tudo é sombra e gelo

e seguindo o brilho da próxima estrela

chegar na curva do Universo

e de lá atravessar a fronteira 

Vou morar como se fosse no espelho

me ver arrumando o cabelo

e no interior desse sonho imaginado

levantar da cama com o pé direito 

No paralelo oposto de mim

não vou deixar que aquele segundo

mude de novo minha vida inteira 
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 NEVERLAND

  

Vivo no relógio do meu pai

onde o tempo não passa

com suas horas apressadas

nem os ponteiros assinalam

o virar consumido dos dias 

Nele brinco de criança sem cansar

como se vivesse numa Terra do Nunca

em que meu imortal menino

escapou de ser adulto amanhã 

No relógio do meu pai

não coabitam vindouros

esses lugares em que o amanhecer

e o aclarar das noites

são sempre impregnados de ontem 

No interior do relógio do meu pai

não se contam os minutos

não existem cemitérios

as roupas não crescem

e todos meus primos estavam lá 

No Mido do meu pai

o Universo não era digital

e se movia redondo e animado

que nem um pião alegre e brejeiro

puxado e liberto das suas cordas 

Naquele relógio do meu pai

minha infância corria entre os números

que iam de um a doze

com a rapidez dos milênios

enquanto o eterno e o imutável

eram simplesmente infindáveis 

O relógio do meu pai
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parou no dia em que ele morreu 
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 A CADEIRA VAZIA

  

Com quem dialogo neste instante 

na cadeira vazia à minha frente? 

  

Será com meus finados 

ecos de um passado que se encontra 

no silêncio no Universo aqui fora? 

  

Quem me olha sentado na cadeira vazia? 

Meu menino desaparecido 

meu adolescente crescido 

ou meu adulto renitente e inconformado? 

  

E se for eu mesmo 

pousado em meu leito de morte 

como um velho mais velho a me encarar 

querendo balbuciar algo aos meus ouvidos 

que moucos não entendem direito o que ele fala? 

  

O que diria eu mais adiante 

a mim preso neste presente 

a tramar na surdina a velhice do amanhã 

ou o póstumo das antecipadas orfandades? 

  

Que críticas trago do ontem 

Esse lugar que nenhum hoje apaga 

a me julgar com serventia tolerância 

o adulto vivido que aqui se faz? 

  

Ou tornei-me um Quixote desvairado 

a conversar com a vazio de uma cadeira 

ocupada apenas por moléculas de oxigênio 

e pelo silêncio oco do bafejo dos ventos? 
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(Quem me dera meu pai ali sentado 

discutindo comigo um poema inacabado)  

  

Só sei que nesta noite 

em que dialogo com a cadeira à frente 

minha filha, casada, mora em outro bairro 

e minha esposa dorme tranquila no quarto 

que fica no final do corredor à direita da sala 
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 SOBRE CHÃOS E ASSOALHOS

  

Passei pelo passado

e eu sei que por lá passei

pisando em chãos e assoalhos

em que meus antepassados pisaram 

Vim de dias terminados

de velhas folhinhas de calendários

que já não existem mais

e de pretérito em pretérito

construí este meu atual intinerário 

No ontem de mim 

fui o que até aqui não consegui ser

e o que consegui ser 

hoje é o meu todo utilizado 

Meus anteriores futuros viraram passados

e os meus passados já passados

caminham comigo e com meus passos

que tão logo dobrar a esquina

me serão meus mais recentes passados 

Quanto tempo me resta de estrada

não sei e nem me importa

afinal sou um amontoado de lembranças

pisando em chãos e assoalhos

em que meus antepassados pisaram 

Ao final de tudo é isso que seremos

um passado que passa passante

até ao dia em que não haverá mais passado

e outros andarão por onde passamos

criando e fazendo transcorridos passados 
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 CIDADE DOS SONHOS

  

Quero de volta 

a alegria das calçadas matinais 

o sorriso ventilado das janelas abertas 

a língua amolada das ruas pavimentadas 

de pedras, granitos, cimentos 

areias, paralelepípedos e poeiras 

  

Quero de volta 

o mascate das miudezas 

das bolachinhas de vento 

que mercadejava bijuterias 

como se fossem lindos brilhantes 

iguais aos olhos claros da minha mãe 

  

Quero de volta 

os sábados sem aulas e deveres 

que eram os dias que íamos às feiras 

ver sapotis acastanhados feito madeiras 

misturados ao calor suante dos itinerantes 

com a zoeira desentoada e desafinada das barraqueiras 

  

Quero de volta 

a brisa do sombrear dos cajueiros 

os quintais das minhocas soterradas 

as lagartixas pousadas na frieza das paredes 

o sono das camas encobertas pelos mosquiteiros 

o cair das tanajuras nas noites defumadas de São João 

  

Quero de volta 

o anjo da guarda que fugiu de casa 

as novenas do mês de maio extraviadas 

as missas em latim que eu não entendia nada 
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a coleção de escapulários da tia beata e solteira 

  

Quero de volta 

as bicicletas Calois e Monarks 

o olhar zarolho da sobrinha do bicheiro 

os fiteiros das gaivotas e dos continentais 

a matinê dos cinemas de bairro onde se assistia 

Noviça Rebelde, Tom & Jerry e os Três Mosqueteiros 

  

Quero de volta 

o Recife depois de Bandeira 

azulado como o de Carlos Pena Filho 

que nos escorregos do Parque Treze de Maio 

vou me reencontrar com meu menino travesso 

do meu querido Recife hoje longevo 

saudoso, imortal e tão brasileiro 
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 UM POEMA NO ESPELHO

  

Hoje eu vi um poema no espelho

ele estava escondido por detrás dos olhos

despidos dos óculos de manhã logo cedo 

Era feito de versos guardados nas costelas

onde os minutos se calcificam grisalhos

no acumular das lembranças e do tempo 

Na cacofonia desafinada dos meus interiores

descubro inusuais sinfonias que sequer sabia

haver se tornado esse amontoado de versos

que trago espalhados em mim por dentro 

O poema que se revela no espelho

não se parece com meu rosto

que dali retiro nas manhãs que saio

como se fosse uma máscara colada

ao vulto cujo mundo se acostumou a conhecer 

Um poema assim tão verdadeiro

que me mostra a me exibe por inteiro

necessita ainda ser composto e escrito

mas antes é preciso atravessar o espelho 
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 SEU MÁRIO

  

Conheci Seu Mário 

na segunda metade do século passado 

  

Ele tinha uma banca de revistas 

que ficava no fim da rua da infância 

no meio da esquina em que naquela época 

para o outro lado eu nunca dobrava 

  

Seu Mário era um homem velho 

um pouco mais velho do que hoje sou 

de cabelos grisalhos desgrenhados 

parecidos com sua eterna camisa 

branca, encardida e suada 

e tinha um dente postiço de ouro 

no lugar do segundo incisivo superior 

que em dias de sol sempre brilhava 

e ele orgulhoso sorrindo nos mostrava 

  

Nas tardes após os deveres de casa 

saía correndo para onde estava Seu Mário 

comprava figurinhas de álbum 

confeitos, chicletes e bombons 

e quando as moedas não davam 

ele me deixava ler os gibis de graça 

  

Invejava Seu Mário 

que passava os anos cercado 

de Tios Patinhas, Mickeys 

Bolinhas e Luluzinhas 

chupando o adocicado da vida 

por detrás daquele dente dourado 

(Quando crescer 
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quero ser como Seu Mário) 

  

Até então não sabia 

que as tardes, os meses, os anos 

que até os séculos passam 

e depois que a esquina do fim da rua me dobrou 

eu nunca mais vi Seu Mário 

com sua camisa grisalha 

a cabeleira toda arruçada 

e o dente de ouro na frente estampado 

  

Para onde foi Seu Mário? 
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 POEMA PARA UM TOLO

  

Vou me esconder do tempo 

ficar por detrás dos relógios 

e nunca mais olhar os espelhos 

  

Vou fugir dos dias 

evitar as horas 

me atrasar para os minutos 

e todo e qualquer segundo 

vou logo tratar de apanhar com as mãos 

como se eu pudesse congelar o momento 

  

Vou deixar de morar 

na vida lá fora e me refugiar 

quietinho aqui por dentro 

pois só se envelhece quem vive 

e só morre quem está vivendo 

  

Pensando melhor 

vou me revelar ao tempo 

enquanto tempo ainda tiver  
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 PENSAMENTOS PENSADOS

  

O que penso quando penso, logo eu que penso tantas coisas?

Mas o que penso são pensamentos meus? 

Eu nunca pensei por que a lua não cai ? quem pensou foi Isaac Newton. 

Nem fui eu quem pensou que soma dos quadrados dos catetos 

é igual ao quadrado da hipotenusa. 

Pensava que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alvares Cabral, 

mas leio que o espanhol Vicente Pizón chegou primeiro. 

Acho que alguém me disse que o maior índice de suicídio no mundo é na Suécia, 

porém jamais vi qualquer estatística a respeito. 

Será que pensar é pensar pensamentos que não são meus?

Portanto, de onde brotam os pensamentos? 

Há pensamentos certos ou menos certos? 

Errados ou menos errados? 

O outro pensa diferente de mim ou será que sou eu que penso diferente dele? 

Se houver pensamento certo então ele é imutável. 

Mas já mudei de tantos pensamentos, talvez eu só pense errado. 

Todavia se eu penso errado é porque o outro pensa certo. 

Discordo. 

Não acho que haja pensamentos certos ou errados, 

mas pertinentes ou equivocados.

Melhor mesmo é não pensar em nada. Contudo, o que é o nada? 

Nunca pensei nisso.,, Nunca pensei sobre nada. 

Mas será que pensar em nada é ausência de pensamentos, 

ou pensamentos que não estão sendo pensados? 
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 ABSURDOS DE UM HOMEM DESMEDIDO

  

Eu tenho a fome dos saciados

a lucidez dos embriagados

a certeza dos incautos

e a insanidade dos homens normais 

Eu tenho a alegria de ser triste

a inquietude dos acomodados

a pressa lenta dos afobados

e as mãos parecidas com as do meu pai 

Eu tenho a rebeldia dos mais jovens

os cabelos brancos da minha idade

e se nasci com o cérebro pequeno 

minha alma já se achava grandiosidade  

Eu tenho a coragem dos medrosos

que dormem calados nos quartos escuros

rezando terços escondidos

para um deus mais ateu do que eu 

Eu tenho a confusão da ambiguidade

a oscilação dos equilibristas descompensados

o desvario quixotesco dos congruentes

e a ponderação dos insensatos 

Eu tenho em mim o amor da minha mãe

as palmadas que devia ter levado

a inocência original dos culpados

e a trela disfarçada dos meninos comportados 

Eu tenho a avidez desejante dos pacatos

o contrassenso dos sensatos

a inconsequência dos comedidos

e a bisbilhotice dos desinteressados 

Continuo o mesmo por ter mudado

ainda uso calças e camisas apertadas

em um corpo envelhecido e engordado

e trago no meu futuro meu presente passado 
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E se penso com as mãos

escrevendo com a cabeça

foi porque meu anjo da guarda

ficou manco caindo da escada 

Minha esposa sempre diz

que eu sou todo errado 
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 SAPATOS LARGOS

  

Quando era miúdo 

do tamanho que tinha meu menino 

calcei os sapatos usados do meu pai 

e com eles andei pelo assoalho do mundo 

que estava na superfície segura da sala 

  

Meus pequenos pés voavam 

na imensidão funda e vasta dos calçados 

e na abundância folgada dos espaços 

eu neles brincando de adulto flutuava 

  

Soubessem meus acanhados pés 

que muitos chãos haveriam de andar descalços 

guardaria a infância no interior recolhido dos sapatos 

que um dia albergaram os enormes pés do meu pai 

  

Os sapatos usados dos crescidos 

têm o tamanho dilatado das galáxias 
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 MANIFESTO MASCULINISTA

  

Nasci menino de nascença

e a vida me fez masculinista 

Tenho pelos nos sovacos

tomo cervejas em gargalos

falo palavrões feito quem fala palavrez 

e arroto bafos com cheiros de cigarros 

De minha mãe usei sutiãs escondido

até já cai de seus sapatos altos

e o anjo que por dentro trago

usa batom vermelho e maquiagens

por detrás das máscaras e dos disfarces 

Na cama sou heterossexual

e no chão do mundo sou pluriafetivo

não me importo com as divergências

só não gosto das desavenças 

e de diferenças bem entendo

pois entre elas sou o mais desigual 

Não sou sexista nem racista

e de gênero prefiro filmes de drama

suspenses, cults e tramas de tribunal 

Amo mais o distante do que o próximo

que comigo pensa semelhante

só não amo quem se acha superior

acima do amor da cristandade 

e sem nenhuma ou qualquer alteridade 

Herdei dos meus pais o respeito

a igualdade e o gosto pela reciprocidade

e do meu parentesco com a humanidade

tenho aqui e acolá alguma verdadeira amizade 

Minha virilidade é feminina

que não afeta minha masculinidade

e se hoje sou letrado, culto e intelectual
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foi porque os livros me chegaram

logo que saí de lá do berçário

aprendendo a ler depressa e cedo demais 

Sou masculinista a me olhar em espelhos

e me vejo refletido ao contrário

e tenho mais empatia e sensibilidade

do que músculos, barba e cabelos  

Tenho pelos nos sovacos

tomo cervejas em gargalos

falo palavrões feito quem fala palavrez 

e arroto bafos com cheiros de cigarros 

 

Página 92/138



Antologia de joaquim cesario de mello

 O TAPETE PERSA

  

Na casa da minha avó 

existia um tapete mais velho do que ela 

  

Diziam que era persa 

e que fora herdado da mãe da mãe de sua mãe 

que deve ter comprado em alguma quermesse 

ou nas feiras beneficentes das remotas igrejas 

  

Sobre o tapete da casa da minha avó 

passeei com meus pequenos pés de infância 

e pairei por cima de cidades que nunca vi 

salvo na lucidez delirante do meu maravilhado menino 

  

Na casa da minha avó 

havia um tapete que era voador 

onde amei flutuar de olhos fechados 

junto ao algodão doce das nuvens 

no céu dos anjos da infância 

  

Dele não conheci seu paradeiro ou destino 

apenas o tenho nos álbuns em preto e branco de fotografias 

e no colorido pintando da memória 

que nem as cores das guloseimas, dos dropes e das jujubas 

  

O tapete da casa da minha avó 

era mágico e eu não sabia 
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 NO INTERIOR DO BOLSO ESQUECIDO POR MIM

  

Aconteceu há tantos anos atrás

que eu já não me lembro mais 

A vida tem disso

quantas coisas ocorreram

no desfiar moroso dos dias

mas depois se perderam

no interior mesclado e confuso

dos escaninhos da memória? 

Tenho em mim mais esquecimentos

do que este novelo de lembranças

de onde retiro o enredo das minhas histórias 

Não sou quem me lembro

pois quem sou não se acha 

nos momentâneos instantes 

gravados em minhas paredes

como toscos desenhos rupestres  

Em mim habita um imenso Joaquim

microscópico, invisível e calado

que nem às fotos revelo

feito de intervalos e lapsos

que se encontra nas rachaduras 

esburacadas do passado 

um Joaquim inarrável e encoberto

desconhecido, clandestino e secreto 

Eu sou a maquiagem que vejo

e o somatório de toda minha desmemória  
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 O AMANHÃ, DEPOIS DE MIM

  

O que se verá no amanhã 

abaixo do céu em que não estarei? 

Quem pisoteará os caminhos porque passei

cujas pegadas ficaram soterradas 

no aterrar dos dias e do esquecimento? 

Que mundo viverá os instantes

que jamais em meus sonhos imaginei

e quem herdará meus óculos

que ao partir deixei em cima do criado mudo

que fica à esquerda da cama 

em que presenciei o amanhecer dos meus anos

e o findar das noites no cobrir das pálpebras

que de mim afastavam os sonâmbulos fantasmas

que continuam a perambular nos quartos como muriçocas 

a assustar a infância dos recentes meninos? 

De que morrerão os velhos longevos

e por onde se acharão os filhos dos meus netos

se quando tudo o que aqui deixei 

se for como também se vão 

os finais das tardes de domingo? 

O que se verá no amanhã

que eu não verei

pois acima do céu que abraça a vida

tudo é tão obscuro como será o escuro

em que vou somente me ausentar 

e desaparecer 
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 PROCURA-SE UMA LEMBRANÇA

Eu tinha uma lembrança

eu sei que tinha

só não sei onde ela está 

Já remexi por todo canto e recanto

escaninhos e esconderijos da memória

no fundo das suas gavetas

no interior dos seus armários

até nos encaixotados fucei

mas nada dela encontrei  

Eu tinha uma lembrança

eu sei que tinha

só não sei onde ela está 

Procurei por aqui

procurei por lá

procurei por todos os lugares

até debaixo da cama dos meus pais

que é a imagem que tenho

daquela noite de tempestade chuvosa 

em que acordei com medo dos trovões

e dormi aninhado com eles

no leito que cheirava a lavanda

alecrim e a pétalas de rosas 

Eu tinha uma lembrança

eu sei que tinha

só não sei onde ela está 

Percorri corredores pouco revisitados 

entrei em salas que nem mais recordava

vasculhei minhas lacunas e meus lapsos

pensei até em meus atos falhos

mesmo assim minha lembrança continuava

perdida, desaparecida e extraviada 

Reencontrei outras tantas lembranças
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as antigas, as novas e as remotas

lembranças de todos os tamanhos

espécie, gênero, tipo e variedade

as reais, as fantasiadas e as misturadas

mas, no fim, tudo isso acabou em nada 

Eu tinha uma lembrança

eu sei que tinha

só não sei onde ela está 

Cheguei até as portas do Inconsciente

que é onde fica as memórias proibidas

as censuradas, as reprimidas e as recalcadas

porém um guardião me impediu de lá entrar 

Mas do que me lembro 

da lembrança que não me lembro

é que ela existia e por aqui estava

e uma lembrança que era lembrada

não pode ter sido desautorizada

desmaiada, esvaída ou ter sido desbotada 

Terá ela fugido, morrido ou sequestrada?

Será que ela foi de mim desterrada?

Aonde foi que ela se escondeu

ou será que ficou camuflada

encoberta nas entranhas do interior

de uma outra qualquer memória? 

Só sei que desde então

sinto falta de um pedaço da minha história

e carrego comigo um oco fincado  

no lugar daquela esquecida memória 

... 

Procura-se uma lembrança perdida

Quem achar favor devolver à minha alma

que será por ela bem recompensado 

 

Página 97/138



Antologia de joaquim cesario de mello

 COM AMOR, JOAQUIM

  

Quisera escrever uma carta 

que sei jamais farei 

para revelar murmurante 

meus segredos mais miúdos 

  

Confesso 

espreito-te pelas frestas do cotidiano 

(naquele dia em outubro passado 

sem que sequer desses conta 

furtei de ti o olhar de entardecer 

com que absortas miravas o céu 

como quem cata naturalmente anjos) 

  

Até mesmo 

nos momentos dos teus banhos 

tantas vezes escutei por detrás da porta 

o teu adornar de essências e espumas 

e invejei 

(ah, deus sabe como invejei!) 

a água que percorria 

acariciante teu corpo 

como um amante em abraços 

tão íntimos e úmidos 

que nunca dei 

  

Quisera escrever esta carta 

que sei jamais farei 

  

____________ 

Originariamente publicado no livro A VIDA COMO UM ESPANTO, Joaquim C. de Mello, (ed.
Labrador/SP, 2022) 
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 O MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA

  

Ainda espero da vida

a derradeira despedida

de tantas que me fez passar 

Ela me levou o menino

com ele meus bolos de aniversários

mas me deixou no fundo dos tímpanos

o cantarolar dos muitos anos de vida

que minha memória perdeu a soma ao contar 

Depois me retirou aos poucos os vivos

que estavam no mundo quando aqui cheguei

logo foram os transeuntes com quem esbarrei

e quando me dei conta dos anuários

já me tinha levado o século passado

e com ele quatro décadas de história 

haviam virado algumas dúzias de retratos 

Do fino fio que ainda me resta

caminho como um equilibrista espantado

por sobre este arame bastante esticado

olhando de cima minha entrelaçada memória

como se fosse uma rede de nuvens a me resguardar 

Mas quando o circo da minha vida se for

quero dar o último adeus às lembranças

que construíram comigo meu espetáculo

recolher a lona, meus trecos e ir embora 

Senhoras e senhores

o show da vida vai continuar...
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 O QUE OS OUTROS VEEM 

  

Sou um homem comum e habitual 

desses que a gente normalmente esbarra  

e deles não levamos nada 

nenhuma lembrança, nome 

rosto, jeito ou presença 

pois, como eles, sou banal demais 

  

Sou tão corriqueiro que acordo todo dia 

levanto, tomo banho, escovo os dentes 

dou bons dias aqui e acolá 

cumpro meus roteiros como se fossem destino 

carrego minhas pedras até quase ao topo 

e quando elas escorregam adormeço 

para no dia seguinte voltar a levá-las 

  

Sou um homem normatizado 

de tal maneira convencional 

que chego a ser até revolucionário 

rebelde, insurgente e avançado 

aí troco todos meus disfarces 

e quase finjo fazer poesia de verdade 

  

Sou um homem conservador 

preservo em mim o espanto do menino 

e a ousadia irreverente do rapaz 

  

Sou quem os outros veem 

cordato, vulgar e bem-educado 

porém quem sou mesmo e de fato 

deixo pela manhã nos espelhos 

e saio como sempre pro trabalho 
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Sou simpático quando sou cordial 

sorridente, afável e trivial 

mas quando digo não sou antipático 

e é quando os outro me chamam de chato 

  

É mais fácil vestir uniformes 

mas por dentro eu sou descarado 

insolente, zombeteiro e libertado 
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 A POESIA ROUBADA

  

  

Quantos poetas cabem em um poema

e quantas línguas tem um verso? 

A poesia foi feita para ser roubada

seja do lirismo emotivo da vida

ou da loucura de um mundo desgovernado

seja do universo indiferente e apático

que nos encobre com seu escuro desinteressado 

Todos os poemas já foram feitos

escritos, falados ou silenciados

o resto é como prato requentado

porém salpicado de tempero modernizado 

Se na natureza nada se cria e nada se perde

então quando me visto de poeta

sou meus antepassados remexidos

em novos versos assim tão diversificados 
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 AMORES CITADINOS

  

No ardente escuro dos asfaltos 

as esquinas se encontram 

no beijo passante das ruas

Página 103/138



Antologia de joaquim cesario de mello

 O INFINITO REVISITADO

  

Eu hoje voltei do infinito 

onde mora a eternidade 

e lá fui visitar meus pais 

  

Minha mãe estava como sempre 

bem vestida, elegante e charmosa 

com seu penteado fixado de laquê 

enquanto meu pai continuava 

como nos retratos guardados 

baixinho, barrigudo e gordinho 

encoberto por ternos de linhos amassados 

  

Foi ali no fundo fim do que é inacabado 

que encontrei meu menino 

imaginando que quando alargasse 

o futuro seria um amanhã acriançado 

o mundo inteiro da infância seria prolongado 

e todos estariam em todos outros aniversários 

  

Lá em que a morte não é permitida entrar 

é que recuperamos o que antes era 

duradouro, perene e perdurável 

e os dias são feitos de ontens 

nos quais até verbos se conjugam no passado 

  

Tenho pena das crianças esquecidas 

nos adultos alheios e desmemoriados 

elas vivem como se fossem 

roupas velhas largadas no encovado 

fechado e desalumiado dos armários 

  

Se soubessem os crescidos 
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que a infância sobrevive infindável 

no interior das almas termináveis 

eles sentiriam que a maturidade 

é ser também uma criança com maior idade 

  

Daqui a pouco vou voltar ao infinito 

que é o lugar que nunca devia ter deixado 
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 POETA DE UM VERSO SÓ

  

Sou poeta de um verso só 

e nele há a infância 

o tempo, a impermanência e a morte 

  

Já tentei falar em amor 

mas não dei muita sorte 

afinal amar é sentimento 

grafado em verbos de acenos e gestos 

  

Se olho para trás 

vejo-me garoto e pequeno 

me divertindo e correndo 

como se quisesse ganhar do tempo 

  

No encarar do hoje 

contemplo o mundo envelhecendo 

e meu menino continua correndo 

como se desejasse coagular o tempo 

  

Mas quando descortino o tempo 

enxergando o que vem em frente 

lá se vai a criança correndo 

como se pudesse 

                    um dia 

                                vencer o tempo 
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 BOM DIA, DIA

  

Bom dia, dia 

Bom sabê-lo ainda vivo 

a compor mais um dia 

no anuário das datas transitórias 

desta minha repentina imortalidade finita 

  

Bom dia, dia 

Antes que tu vás embora 

quero habitá-lo como se deve 

ser povoado os dias 

colhendo os frutos das manhãs 

plantando as sementes das tardes 

e descansando em teu colo noturno 

como um amante saciado e farto 

  

Bom dia, dia 

Que tu hoje sejas 

o dia mais belo 

dos mais lindos dias já vividos 

e quando na madrugada me deixares 

levar-te-ei pelos demais dias 

em que aqui estiver até lá presente 

no interior delicado das minhas memórias 

  

Bom dia, dia 

Sejas bem-vindo neste novo espantoso dia 
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 ROSTOS, SEMBLANTES E FACES

  

Vejo rostos por onde passo

ou será que são os rostos 

que por mim passam 

enquanto estou parado? 

São rosto de todas as cores

idades, molduras e formatos

rostos que quando estou distraído

não me dizem nada 

Vejo rostos por onde passo

uns velhos

outros jovens

rostos redondos

longos, retangulares

ovais e quadrados

alguns disfarçados em maquiagens

todos consumidos, borrados e cansados 

(Aquele rosto

no canto esquerdo do enquadre

lembra o rosto da minha mãe

depois do luto inconcluso do meu pai) 

Por detrás verniz dos rostos

até mesmo dos mais impenetráveis

há sempre uma pessoa

submersa, desconhecida e ocultada 

com centenas de desejos malogrados

e milhares de sonhos frustrados 

Quando chego à noite em casa

sozinho em frente ao espelho do banheiro

retiro da cara meu disfarce

e me vejo refletido ao contrário 

No íntimo dos espelhos

reside nossa verdadeira face 
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Por isso ao morrer devíamos ser enterrados

com nossos espelhos repousando ao lado 

 

Página 109/138



Antologia de joaquim cesario de mello

 SEGUINDO OS NÚMEROS

  

Vou seguir os números

e ver aonde eles vão dar 

Vou começar do zero

um algarismo que não

consigo nem sequer me lembrar 

Depois que deixar o um

é que vou então andar

mas quando chegar no segundo

que vem logo após o três

que sucede o número dois

vou esperar adicionar mais um

para os meus cinco anos completar 

Vou aprender português

contar além de dezesseis

ler as horas que giram nos relógios

aumentar o tamanho dos sapatos

trocar as camisas do ano passado

e comemorar meu décimo primeiro aniversário 

Os próximos sete anos vão ser agitados

irão aparecer pelos debaixo dos sovacos

os testículos ficarão alongados

o menino será esticado

o banheiro vai ser mais usado

e vou me apaixonar

pela garota da sala ao lado 

Avançando ainda mais

adicionarei uma dezena

e então estarei casado

e cedo me tornarei pai

mas o que eu queria mesmo

era estar morando 

como um dia lá já morei
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com meus primeiros antepassados 

E de dez em dez fui somando

e de dez em dez fui subtraindo

e até hoje não sei

se estou mais perto de voltar ao zero

ou se estou chegando próximo de cem 
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 BOLINHOS FEITOS DE ONTEM E FEIJÃO

  

Miné na cozinha 

faz bolinhos de feijão 

enquanto minha mãe 

conversa ao telefone 

sobre a última moda do verão 

  

A manhã vai passando 

pelo céu das nuvens paradas 

fatiada em diminutos segundos 

pela fina lâmina dos ponteiros do relógio 

feito a navalha gasta  

no barbear matinal do meu pai 

  

Lá fora a vida me espreita 

no aguardo das perdas que um dia virão 

e eu continuo absorto e distraído 

assistindo o desenho animado 

que está passando na televisão 

  

Ainda não conheço a língua das ruas 

o entrelaçar ardiloso das Moiras 

o cheiro dos cravos e dos crisântemos 

nem os caminhos que me levarão 

para fora desta bolha azul de sabão 

  

O princípio de mim vai se construindo 

por debaixo da ingenuidade da carne 

no pântano caudaloso da memória 

e quando lá me olhar para trás 

vou me ver sentado 

assistindo desenho animado na televisão 

quando Miné está na cozinha 
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fazendo saudosos bolinhos de feijão 

e minha mãe conversando ao telefone 

sobre a última moda daquele remoto esquecido verão 
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 UM MINUTO ANTES DA NOITE

  

No cochilo das árvores

as folhas sonham ser flores

e a tarde passa por cima das copas

sem perturbar o sossego das folhagens 

Nas ruas faróis se acendem

no diminuir da velocidade dos carros

enquanto nas calçadas pés alvoroçados

pisoteiam os segundos agitados

como se fossem bitucas de cigarros 

Nas cinzas do queimar da tarde

sonhos buscam voltar às camas

ao mesmo tempo em que o sol se põe 

expondo a noite que se escondia

por detrás do véu azulado do dia 

Os postes madrugam mais cedo que os gatos

que nos cantos dos becos desalumiados

onde todos são encardidos e pardos

aguardam o regressar dos próximos ratos 

Nos botequins da cidade

alguns alongam o sepultar das horas

retardando o reencontrar com o trinco das portas

que os separam das realidades das casas

e das sequidões apáticas dos quartos 

Em um lugar neste instante

nem sempre assim tão distante

alguém se despede da vida

enquanto um outro amanhece e se cria

e os demais apenas esperam

depois das novelas e das preces

o cerrar solene das pálpebras

no apagar de mais um pedaço da vida

que acompanha o escapar transitório dos dias 
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 CÉU DAS MEMÓRIAS

  

Nesta noite escura de um quarto aceso 

vou me intoxicar de saudades 

viajando por debaixo da pele enrugada 

como um andarilho caminhando entre costelas 

na contramão dos relógios e dos anuários 

  

Vou mais além que as semanas passadas 

dos meses anteriores dos anos pregressos 

em que estava criança brincando 

de pular corda e de fazer bolhinhas de sabão 

  

Quando minhas idades somavam pouco 

não me esperava no século vindouro 

mas agora em que nele estou 

vivo a pensar naquele menino 

que o virar do século me retirou 

  

E antes que um outro século me leve 

vou para o céu das memórias 

encontrar meus pais e meu cachorro 

pular corda em bolhas feitas de sabão 

e ser miudinho de novo 
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 O VERSO E O POEMA

  

O que faz esse verso aqui 

neste poema que não terminou? 

  

Como ele chegou e de onde veio 

logo agora que não pensava nele? 

  

Esse verso não me pertence 

pois não me lembro que o trazia 

no começar deste poema que não terminou 

  

Ou será que andava por aí 

ignorado e despercebido 

e nunca me dei conta dele? 

  

Mas como pode 

um verso tão melódico 

de tanto lirismo singelo 

a confessar intimidades 

que nem eu saberia dizer 

passar tanto tempo escondido 

como se não quisesse 

ser encontrado ou visto? 

  

Quem será seu dono que o perdeu 

cujo bolso na alma estava furado 

e por ele o verso se soltou e caiu? 

(Será que percebeu que está mais leve 

e em seu interior um vazio retirou-se e saiu?) 

  

Versos são imagens de sentimentos 

pincelados com palavras 

que vivem em busca de olhos 
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bocas e ouvidos de gente 

  

Um verso achado ao acaso 

no chão acidentado da vida 

não é um verso roubado 

plagiado ou fraudado 

mas um verso órfão 

que quer ser adotado 

por um poeta qualquer 

em um poema incompleto 

que ele ainda não finalizou 

  

E agora 

que faço com esse verso achado 

neste poema que não acabou? 
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 O DIA SEGUINTE

  

O dia amanhece no quarto vazio 

e pontualmente o despertador toca 

mas a cama desocupada continua 

deitada no mesmo lugar 

  

No guarda-roupa fechado 

vestes aguardam escolhas 

porém hoje nenhuma delas 

verá a luz do Sol 

ou encontrará olhares de gente 

nem o acariciar deleitoso dos ventos 

  

Qual a serventia 

de uma escova de dentes usada 

sem o beijo mentolado das bocas 

ou aquele sabonete meio gasto 

com um fio cabelo nele guardado 

que nunca mais será utilizado? 

  

E todos aqueles pincéis de maquiagem 

o primer, a base e os corretivos 

o blush, os batons e os pós compactos 

acomodados no silêncio do armário 

acostumados a mascarar um rosto 

que o espelho jamais voltará a encontrar? 

  

Na cabeceira da cama de seu quarto 

os óculos que antes me assistiam crescer 

repousam parados e inanimados 

com ninguém no outro lado 

  

Da parte que me cabe da casa 
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desacordo dos sonhos juvenis 

levantando meus dezesseis anos 

que me habitam o corpo magro 

ainda um tanto desengonçado 

e sozinho e assustado 

inicio o primeiro dia 

da minha mais longa 

e última interminável orfandade 
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 O INVENTOR DE MEMÓRIAS

  

Inventava memórias 

balsamando a alma 

de histórias criadas 

para quando fosse velho 

ter do que se lembrar 

  

Se inseriu no tempo 

como um Quixote alucinado 

montado em um Rocinante imaginado 

a desbravar Catalunhas encantadas 

lutando com moinhos que nem o vento assoprava 

sendo herói de reinos fabulados 

apaixonando-se por Dulcineias jamais encontradas 

  

Urdiu no interior calado dos quartos 

por sobre macios colchões de sonhos 

mais odisseias que Ulisses 

conquistou mais horizontes e confins 

que nem Alexandre da Macedônia alcançou 

e venceu leões e aniquilou hidras 

em quantidades maiores que Hércules conseguiu 

  

Descobriu o segredo da Pedra Filosofal 

encontrou o sagrado cálice do Santo Graal 

derrotou Saladino no norte ao sul de Damasco 

carregou no peito mais medalhas 

que Júlio Cesar, Napoleão ou Eisenhower 

e da janela de sua pequena mansarda 

caminhou por ruas e vielas nunca pisadas  

  

Compôs sinfonias mais belas que Beethoven 

escreveu intensas cartas de amor 
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melhores que Cyrano de Bergerac 

pintou azuis mais azulados que Picasso 

escalou o Everest e a Montanha Mágica 

atravessou ondas tubulares na Austrália 

e rompeu a barreira do som 

pulando de paraquedas 

no alto do céu desanuviado de Dubai 

  

Foi no íntimo dos quartos em que morou 

que fez de si o que existindo não se fez 

e de lá grafou poemas que ninguém leu 

e se vestiu de roupas mais majestosas 

do que pode se vestir o maior dos reis 

  

Passado os anos tangíveis da vida 

hoje resta um túmulo corroído e desgastado 

em um cemitério esquecido e abandonado 

onde mal se lê redigido na lápide 

o seu nome que o cosmos não conheceu 

  

Como disse Fernando Pessoa 

"o mundo é para quem nasce para o conquistar 

e não para quem sonha que pode conquistá-lo 

ainda que tenha razão" 
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 NESTE MOMENTO, NO OUTRO LADO DA VIA LÁCTEA

  

Neste momento 

alguém está nascendo 

um corpo está sendo velado 

pessoas estão se enamorando 

outras se casando 

casais estão se separando 

e eu aqui na sala esperando 

minha esposa daqui a pouco acordar 

  

Neste momento 

Maria está sendo batizada 

João comemora aniversário 

Pedro está chorando 

Paula ganhou uma medalha 

José está adoentado 

Milena descobriu que está grávida 

e eu estou me tornando 

cada vez mais para mim indispensável 

  

Neste momento 

fulano está estudando 

sicrano foi à praia 

beltrano está bebendo 

alguém será atropelado 

há quem esteja fazendo nada 

e eu conversando calado 

com meu retirado e despovoado passado 

  

Neste momento 

Silvestre saiu para trabalhar 

Roberto perdeu o emprego 

Ana foi assaltada 
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Calebe está na farmácia 

Monique está arrumando o armário 

e eu me absolvendo 

dos meus velhos antigos pecados 

  

Neste momento 

a Lua está minguante 

Cícero pediu Simone em noivado 

Mauro fez seu mapa astral 

Mercúrio está em Touro 

Roberto se sente entediado 

Carla não sabe onde deixou as chaves 

e eu continuo sobrevivendo 

àqueles que por mim brevemente passaram 

  

Neste momento 

o cometa Halley 

está a cinco bilhões de quilômetros 

mais longe do Sol 

uma estrela está se apagando 

outra está se acendendo 

o mar não está pra peixe 

e eu me preparando para desaparecer 

nas brumas profundas da imortalidade 

  

Neste momento 

alguém na China tossiu 

um furacão se aproxima das Bahamas 

está nevando em Borgonha 

faz calor no Senegal 

um rio transbordou no Peru 

a terra tremeu no Japão 

e no outro lado da Via Láctea 

o Universo não está nem aí 

para o que está acontecendo aqui 

nesta irrelevante biosfera pequena 
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Página 125/138



Antologia de joaquim cesario de mello

 EU E O CIGARRO

  

O cigarro me sorve a vida 

em cada trago que lhe faço 

  

Assim me evaporo aos poucos 

nas fumaças que exalo 

e amanhã restar-me-ei em cinzas 

espalhadas em diversos cinzeiros 

que um não dia utilizarei mais 

  

Quando chegar a vez do derradeiro cigarro 

vou desaparecer que nem vapor entre meus dedos 

apenas não sei se levarei ou deixarei saudades 

 

Página 126/138



Antologia de joaquim cesario de mello

 A METAMORFOSE

  

Vou me colocar no computador 

deixar este meu hardware carnal 

transformar meus neurônios em bits 

e pousar minha memória nas nuvens 

  

Vou me fundir com a máquina 

deixar de ser mundano 

me redesenhar em chips 

e passar a ser transhumano 

  

Vou trocar o cognitivismo de lado 

deixando de pensar em português 

falar em Java, SWIFT, Python 

melhorar meu escasso inglês 

e namorar tecnologicamente em eletronês 

  

Meu destino será algoritmo 

vou resolver todas as questões matemáticas 

o enigma dos buracos negros 

saber tudo sobre xadrez 

aprender jogar Go e gamão 

completar as palavras cruzadas 

além de ganhar muito dinheiro 

acertando shows do milhão 

  

Vou para a Pasárgada do meu multiverso 

onde lá sou eu quem serei o rei 

e vou deixar meu analógico Joaquim 

no século que me foi passado 

e pro futuro serei ilimitado 

e a partir daí não terei 

começo, meio ou fim 
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Vou me transmutar em digital 

e viver a eternidade virtual 
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 PASSAGEIROS DA PAISAGEM

  

A vida passa como sempre passa 

lenta, gradual, fogosa e ligeira 

  

Mas a Vida não passa 

nem se move e trespassa 

não vai de um lugar a outro 

como se fosse alguém 

que entra, transita e sai 

  

Quem passa são os relógios 

e as folhas dos calendários 

assim como o dia e a noite 

que encobrem as cabeças 

as casas, os terrenos, as árvores 

e os telhados das cidades 

  

Quem passa são as coisas 

que pela Vida passam 

as plantas, os vegetais, as flores 

os insetos, os peixes e os demais animais 

até as pedras também se desgastam 

com a força dos ventos e das águas 

que nelas golpeiam e por elas passam 

  

Nada permanece na Vida 

em que tudo por nela fica ou se move 

mas o que se conserva na Vida 

é ela que sempre continua  

e continuando jamais passa 

  

Mudam-se as pessoas, os seres 

os deuses e os cenários 
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as culturas e as sociedades 

mas a Vida persiste 

gerando e retirando vidas 

pois sem a Vida não haveria vida 

apenas e somente um vazio e imenso nada 

  

A Vida é palco, recinto e tablado 

onde as pequenas vidas que nela passam 

encenam grandes e pomposos espetáculos 

  

Senhoras e senhores 

vós que comprais os ingressos 

não fiquem sentados nos seus lugares 

pois daqui a pouco o show vai terminar 

e quem não trocou de assento ou de lugar 

não vai poder então nunca mais mudar 
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 O DESTINO DOS LIVROS

Que destino terão meus livros

quando minhas mãos não mais os manusearem? 

Quem decodificará minha alma formada

no interior folhoso das brochuras 

e dos calhamaços empilhados nas estantes

ou por cima das escrivaninhas

távolas, mesas e bancadas da casa 

Livros são feitos de mudezes que falam

no instante em que a quietude das letras caladas

é exposta aos olhos bisbilhoteiros 

que esfomeados de espantos 

buscam no esfolhear desnudante 

os segredos embutidos na vida

que habitam a imensidão cósmica

dos deuses, de Delfos e do Universo  

Para onde irão meus diversos Fernandos Pessoas

e por quais mares nunca dantes navegados

irão singrar Moby Dick, Camões e a Odisseia 

edição capa dura de 1974? 

Quem herdará meus livros fechados

por onde percorri milênios de histórias

lutei em Cartago 

cavalguei com Quixote

atravessei buracos seguindo coelhos

segui o mapa e achei o tesouro

passei férias no Sítio do Picapau Amarelo

conheci o retrato de Dorian Grey 

descobri o Horizonte Perdido

e como Bandeira fui também amigo de rei 

E esse tanto de letras?

E essa abundância de palavras?

E essa enxurrada de ideias?

E esses véus rasgados?
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E esses sonhos acordados?

E essa vida vista do outro lado?

E as incontáveis noites em claro

que passava lendo durante a madrugada

como se vivesse em uma Babilônia encantada?

(Quem ficará com minha face

logo após abrirem o meu inventário?) 

Um dia me tornarei cinzas

como pó que o tempo acrescenta

às legendas escritas nas lombadas 
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 A ÚLTIMA CEIA

  

Que me desculpem os ausentes

mas não vou ao meu último jantar 

Podem comer sozinhos

fiquem bem à vontade

façam de conta que estou

presente na cadeira vazia

que estou reservado a me sentar 

Não me esperem pontualidades

agendas, obrigações ou compromissos 

pois não sou de olhar em relógios

as agulhas do tempo passar 

nem faço promessas ao destino

que sequer sei em qual esquina 

vou a contragosto por fim encontrar 

Por favor não fiquem chateados

com esse meu eventual desaparecimento

reconheço que não fui assim tão educado

mas ele será tão somente breve e temporário

e por enquanto me entendam

que não estou com nenhuma fome

ou com a mínima vontade e anseio

de junto com vocês logo cear 

Que fiquemos então assim combinados

quando quiser noturnal e mais adiante

de eternidades me empanturrar

vou ao rol dos meus sumidos

e a todos vocês irei convidar 

Porém

por agora e no momento

apenas me deixem aqui no meu canto sossegado

banqueteando-me desacompanhado com as memórias
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que sei que em alguma mesa irei reencontrar 
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 JORNADA NAS ESTRELAS

  

Vou fazer um foguete e sair do planeta 

viajar pelo espaço sideral 

seguir os rabos dos cometas 

surfar em ondas gravitacionais 

excursar que nem turista 

por entre astros, satélites e galáxias 

e visitar alguma tia distante 

que mora no subúrbio de Andrômeda 

depois da terceira curva da espiral 

  

Quem sabe se não encontro algum anjo 

voando alucinado por aí assim como eu 

e juntos brincar de esconde-esconde 

por entre brechas, rachaduras e fendas 

dos buracos negros do universo 

  

E quando retornar pra casa 

vou tomar banho em uma banheira 

cheia de essências e sais aromáticos 

e me limpar da poeira cósmica 

e dos refugos esfarelados do que sobrou 

das supernovas despedaçadas que em mim ficou 
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 OLHANDO PARA TRÁS

  

Olho para trás e vejo mortos e feridos de batalhas que a vida inventou, apenas porque
estavávamos vivos. No presente em que me vejo olhando para trás, eles não podem retornar às
carnes abandonadas, mas sobrevivem nas partes mais íntimas da minha alma. Todos os que
dobraram às esquinas opostas as que virei, sumiram da paisagem desta minha alongada estrada. 

  

Olho para trás e vejo terrenos baldios em que jogávamos bola, esperando a infância terminar. À
época não sabia que o findar seria tão rápido, pois tudo que antes me cercava parecia banhado de
eternidade. A substância inocente de que são feitas as crianças é frágil, passageira e volátil. 

  

Olho para trás e vejo que aqueles terrenos, em que deixei minhas pequenas pegadas enterradas,
estão hoje ocupados por elevados prédios, repletos de apartamentos de 60 metros quadrados,
onde se assistem novelas, telejornais e seriados. Em suas varandas, varais de roupas estão
penduradas, como se fossem bandeirinhas de São João, a tremular no vento que restou do verão
passado. 

  

Olho para trás e vejo casas que não existem mais, e fantasmas despejados vagueiam atônitos
pelas ruas da cidade, feito mendigos desempregados. Tanto as pedras, os tijolos e os telhados se
vão, mas ficam os fantasmas esfomeados, que não assombram os novos quartos das crianças
recém-chegadas. 

  

Olho para trás e vejo a loja Sloper e minha mãe comprando estojos de maquiagem, para posar
bonita às fotos em que seu rosto ficou guardado, que nem tatuagem gravada na pele envidraçada
dos porta-retratos. 

  

Olho para trás e vejo meu Joaquim perplexo olhando no espelho seu corpo crescendo, enquanto a
Terra gira ao redor do Sol, comemorando aniversários. 

  

Olho para trás e vejo o que ficou para trás... 
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 VERSOS ÍNTIMOS

  

Minha mãe nunca me disse que me amava 

mas eu na baixeza do meu tamanho 

e no pouco das minhas idades 

observava o que ela fazia 

e em seu protegido silêncio me contentava 

  

Certa vez ouvi ela dizendo 

que ninguém me tocaria em um fio de cabelo 

e enquanto ela viveu 

meus cabelos continuaram intactos 

  

Minha mãe não me beijava 

nem me abraçava 

mas quando ficava doente 

ela se vestia de enfermeira 

cuidava de mim 

me servia canja de galinha 

tocava em minha testa febril 

e me colocava para dormir 

junto com ela em seu quarto 

  

Eu nunca disse a minha mãe que a amava 

porém quando ela se foi afogada 

no mar da minha chegada adolescência 

segui em frente e me tornei 

um homem como ela sonhava 

  

Minha esposa não conheceu sua sogra 

nem minha filha a sua avó 

mas o que elas não sabem 

é que a conheceram 

em meus mais sutis 
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e mínimos detalhes 

  

Desde muito cedo 

com minha mãe aprendi 

que o amor não cabe 

no universo restrito das palavras 
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