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“Um Valor Desconhecido”1

“Fazemos hoje, nesta coluna, uma honrosa
exceção. E como nos sentimos felizes com o prazer da
descoberta: Alegria íntima que mais se torna palpável e
pujante nos momentos atuais, onde se projetam tantas
mediocridades, tantos ‘talentos’ improvisados e se faz
silêncio em torno dos reais intérpretes da eterna
Beleza.”
O nome de Antônio Lycério Pompeo de Barros
é, até o momento, completamente desconhecido dos
meios literários e das “famosas críticas” de “igrejinhas”.
Aliás sobre essas críticas já acertadamente dizia o
grande Rainer Maria Rilker, em sua “Carta a um poeta”:
“Estas ou são petrificadas, privadas do sentido no seu
endurecimento sem vida, ou hábeis jogos verbais. Um
dia, uma opinião faz lei, no dia seguinte, a opinião
contraria.”
E é, justamente, desse recolhimento propício
às reflexões, fora do bulício ensurdecedor da vida atual,
que seu verso faz brotar, viçosas, as mais belas
florações do seu Espírito altamente contemplativo. São
remígios constantes de sua alma pelo Parnaso, embora
a sentir os pés agrilhoados à Terra, frente a toda sorte
de vissicetudes, vítima, muitas e muitas vezes, das
incompreensões humanas.
Filho de Luiz Pompeo de Barros e D. Maria
Ramos de Barros, o nosso focalizado é autêntico
cuiabano.
Preserva-se, assim, a tradição de possuir
Cuiabá a alcunha de berço da inteligência e da Cultura.
1

“Crônica literária” assinada pelo jornalista e poeta Newton Alfredo,
publicada na TRIBUNA LIBERAL, de Cuiabá, em 30 de agosto de 1964.
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Por circunstâncias várias a que nem os
sonhadores escapam, teve o moço – poeta de, embora
com o coração ferido, fixar residência em Campinas, no
Estado de São Paulo. Surgiu então, o primeiro adeus à
sua gente, à mãe velhinha que ficou rezando, ao rio de
sua
infância
marulhando
saudades,
queixas,
recordações.
É dessa nostalgia que se ressentem muitas
de suas páginas poéticas. E, em “Solidão Interior”,
depois de um confronto com a solidão “que vem das
matas”, que “se extende nas planuras”, é ele quem nos
confessa:
“Mas, a maior, a solidão mais triste,
a mais profunda solidão que existe,
não vaga por aí... Mora comigo!”
Qual o sentimentalista genuíno que não
sente, interiormente, esse estado de coisas, longe dos
seus, distante de sua terra natal?!...
E o poemário de ricas cintilações, transformase em verdadeiras cataduplas de ímpetos, prantos. E
aquela canção de mansa ternura que, por vezes, suspira
aqui, acolá, faz com que o Artista vire novamente. E, de
joelhos, na eterna interrogação ao Criador dos Seres e
das Coisas, indaga com lágrimas – nos olhos:
“Por que, meu Deus, morrer a pobrezinha,
longe de tudo, ao léu, triste e sozinha,
deixando, além, o campo! O céu anil?
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Por que, meu Deus, quem, livre, o espaço
corta
Cai, afinal, estatelada e morta
No chão de um mundo escravisante e vil?!”
O soneto acima, intitulado “Por quê” e do qual
focalizamos os tercetos finais, é uma das inúmeras jóias
de sentimentos, integrada numa coletânea de 20 e
tantos poemas. Como se vê, descreve a morte de uma
rolinha.
Identificado com os puros sentimentos de
asceta, o nosso aedo segue o exemplo de J. G. de Araújo
Jorge, que afirma:
“Não me envergonho nunca de falar de amor!”
E ama. E vibra. E sofre. E cumpre, de cabeça
erguida, a sua Missão de verdadeiro estóico em face à
realidade áspera do cotidiano.
Nessa qualidade de adaptação tão própria
dos privilegiados, buscando sempre uma fórmula nova
para suavizar as saudades do passado, o nosso vate
canta a sua Atibáia, a sua nova cidade que é Campinas,
com sua natureza prodigiosa, com suas revoadas de
andorinhas.
Alguns leves deslizes técnicos que se fazem
notar no decorrer da leitura, a insegurança, por vezes,
no manejo com a lira, são sobrepujados, e de uma forma
surpreendente, pela constante que é o sentimento, a
sensibilidade, e, sobretudo a sinceridade que emana de
suas estrofes.
Antônio Lycério nasceu Poeta. É o essencial,
o importante.
Vive de mãos dadas com a saudade e a
realidade da vida que o fazem dizer belezas como estas:
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Distante está meu pensamento. É dia
do meu aniversário. Neste instante,
em meio ao meu trabalho fatigante,
vou rabiscando, à toa, esta poesia!...
Distante está meu pensamento agora,
numa cidade alegre, alvissareira,
onde avistei a luz do sol primeira,
onde, talvez, minha mãezinha chora,
a relembrar, tristonha, os tempos idos,
anos felizes, muito bem vividos,
unida aos filhos para orientá-los.
A vida é mesmo assim, minha velhinha,
indiferente a tudo ela caminha,
unindo seres para separá-los.
É a revolta do poeta, dentro do seu próprio
aniversário. É o recalque intempestivo de quem muito
ama. É próprio aos que possuem um sétimo sentido do
mundo.
Antônio Lycério Pompeo de Barros
promete-nos um livro para, muito breve. Cremos nós que
não decepcionará, pois é o eleito das Musas. E isso é
raro nos dias que correm.
Newton Alfredo
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Sonetos

“Talvez fôsse melhor
Morar no esquecimento dos estúpidos,
E não ver as estrêlas.
Ignorar essa energia
Essa vontade divina
Impelindo-me para as meditações”
Heris de Oliveira Lima
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Solidão interior

Imensa é a solidão que vem das matas
E aquela que se estende nas planuras!
A que provém do céu, lá nas alturas,
Ou que murmura, além, entre cascatas!
Aquela que contorna e envolve os rios
E vai pousar, tranqüila sobre os lagos!
Que a brisa traz às praias, entre afagos,
A nos tornar mais tristes, mais vazios...
Grande, demais, é a solidão do mar!
Da tarde que desmaia a soluçar,
Buscando no horizonte seu jazigo!
Mas, a maior, a solidão mais triste!
A mais profunda solidão que existe,
Não vaga por aí... Mora comigo!

Junho de 1965.
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Bons momentos

A vida vale pelos bons momentos.
São poucos! São escassos! Exceção!
De vez que a regra são padecimentos,
A vida dura! A desesperação!...
Saibamos, pois, querer e amar a vida,
Somando essas parcelas, com carinho...
E a vida assim forjada e construída,
Removerá as pedras do caminho...
Felicidade!... Amor!... e tudo mais
Que há de bom na vida dos mortais,
Hão- de juncar de flores nossa estrada...
Por ela trilharemos convencidos
De que os momentos curtos, bem vividos,
Têm algo que eterniza e nos agrada!...

Maio de 1962.
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Meu aniversário

Distante está meu pensamento. É dia
Do meu aniversário e neste instante,
Em meio ao meu trabalho fatigante,
Vou rabiscando à-toa, esta poesia...
Distante está meu pensamento agora,
Numa cidade alegre alvissareira,
Onde avistei a luz do sol primeira,
Onde, talvez, minha mãezinha chora,
A relembrar, tristonha, os tempos idos,
Anos felizes, muito bem vividos,
Unida aos filhos para orientá-los.
A vida é mesmo assim, minha velhinha:
Indiferente a tudo ela caminha,
Unindo seres para separá-los...

Julho de 1969.
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Se te amo!

Ainda me perguntas se te amo...
Se aceso tenho aquele sentimento,
Que me fez crer em teu amor profano,
Fonte de todo o meu padecimento...
Por mim responda minha mocidade,
Aos braços teus lançada, loucamente...
Buscando, aflito e a rir, felicidade,
Onde morava a ingratidão, somente...
Falem por mim o meu viver errante...
A ânsia que sinto em buscar distante,
O fim desta agonia prolongada...
Falem por mim os vícios que consomem,
Que martirizam este pobre homem,
Hoje sem fé, sem pão, sem Deus, sem nada...

Setembro de 1946.
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Divagações

Lindo riacho que buscai, travesso,
Sofregamente, a vastidão do mar...
É vosso fim o mar; eu o conheço!
Sanhudo espera para vos tragar...
A marca vossa meu destino traz
Sou rio nascido no cimo da serra,
Desconhecendo da planura a paz,
Sobre pedrouços, duramente, erra!...
Antes tivera, como vós a sorte,
De não sentir, de não prever a morte,
Feliz vivendo na irrealidade...
Tristonho sigo para o meu calvário,
Certo que, além, me aguarda o solitário,
O fabuloso mar da eternidade!...

Maio de 1963.
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Lago de Brasília

Disse um poeta do teu vão receio
De ver-se um dia abandonado e triste,
Por ela que nasceu quando surgiste,
Ambos trazendo o mesmo sonho e anseio...
Cresceste logo. Adulto és, então,
E temes que Brasília – essa criança -,
Que os céus almeja e para o alto avança,
Esqueça o lago a dormitar no chão...
Não tens por que temer. Fica tranqüilo.
Tu dás à tua amada encanto e estilo
E nela a gratidão fala bem alto.
Ambos nasceram para ser amados!
Unidos viverão nos descampados!
Na solidão imensa do planalto!...

Julho de 1964.
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Por quê?!

Pobre rolinha! É grande a minha pena
Ao vê-la assim morrer! Abrupto fim!...
Fico a pensar: Por quê, meu Deus, pequena
Ave, inocente e pura, morre assim?!
Por quê surgiu em seu caminho livre
Aquele muro azul e muito alto?!
Triste e cruel a emoção que tive
Ao vê-la assim morrer no rude asfalto!...
Por quê, meu Deus, morrer a pobrezinha,
Longe de tudo, ao léu, triste e sozinha,
Deixando, além, o campo! O céu de anil?!...
Por quê, meu Deus, quem livre o espaço corta,
Cai, afinal, estatelada e morta,
No chão de um mundo escravizante e vil?!...

Outubro de 1961.
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Soneto I
A meu filho Waldir

Falaste-me do céu e me apontaste o céu
Num lindo por de sol de um dia claro e lindo!...
O sol vermelho e já sem brilho ia caindo
Exangue, a sucumbir em purpurino véu!...
Era bonito e triste aquele tom febril
De um sol a desmaiar nervoso e sanguinário,
No céu que se tornava, aos pouco, um lapidário
De mil constelações num palco azul de anil!...
Eu que aprendi a amar o Deus sem templo. Livre...
O Deus ternura! O Deus bondade! O Deus que vive
A verdejar o campo e a opalizar a lua!...
Fitei-te, filho meu... Com que prazer o fiz...
És a manhã radiante em meu ocaso gris...
É meu o pôr de sol... A madrugada é tua...

Agosto de 1966.
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Copacabana

Copacabana, como sois bonita!
Na praia sensual, na areia quente,
O coração do mar geme e palpita,
Recua e avança delirantemente...
Um pouco além a serra ondula e alteia!
A tarde agonizante me entristece...
E enquanto surge, além, a lua cheia,
ruborizado o sol desaparece...
É vasto o céu!... A solidão é vasta!...
É grandioso tudo e se contrasta
Com minha pequenez, com meu olhar,
Meu pobre olhar que mal divisa os montes!
Que estreitos vê os largos horizontes
E a silhueta da serra do mar!...

Julho de 1962.
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Rosário de sonhos
Os sonhos que sonhei na mocidade
São como as contas de um longo rosário,
Que o moço sonhador – o visionário - ,
Apenas o rezou pela metade...
Ao atingir, agora, a meia-idade,
(Quarenta primaveras completei)
Eu avalio o quanto que sonhei
E o pouco que tornei realidade!...
Contudo, sou feliz. Que mais desejo?!
Se tenho esposa, filhos, lar que vejo
Organizado p’ra cumprir seu fim...
Quis nosso Deus, Nosso Senhor, ainda,
Doar-me o estro, a inspiração infinda,
Plantando a poesia dentro em mim!...

Outubro de 1962.
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Reminiscência – I
À filha Sueli, residente em
Campinas (SP)

Folheando nosso álbum, qu’inda é o mesmo,
Num desses dias de tristeza e “esplim”,
Em que meu pensamento vaga a esmo
E um poema brota e cresce em mim...
Pequena te encontrei! Pura! Inocente!
Cabelos longos, vestidinho solto...
Olhando, altiva, o mundo e indiferente
Como a gaivota sobre o mar revolto...
Porém, o tempo célere caminha!
Já não és mais a minha menininha,
Nem eu o moço que a sonhar vivia!...
Quase um velhinho sou! Velho e poeta.
Tu és a mãe de Keli, minha neta,
Raio de sol em minha tarde fria - !...
Novembro de 1965.
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Não sei por quê?!
Não sei dizer, nem lhe explicar, agora,
Por quê me atraí o céu e me fascina.
Por quê minh’alma triste e peregrina,
Subindo vai pelo infinito, afora...
Não sei dizer, nem lhe explicar deveras,
Por quê a solidão do mar a arrasta
E os horizontes e a planície vasta
Povoam-na de sonhos e quimeras!...
Apenas sei que fico só, vazio...
Perdido em meus pensares, me extasio
A solidão me invade e automatiza...
A tudo que me cerca fico alheio!
Sonhar! Subir! Voar! É meu anseio,
Fugindo a um mundo que me brutaliza...

Janeiro de 1962.
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Males sem cura
Pudesse alguém curar meus sofrimentos,
Secar meus olhos... Enxugar meu pranto...
Jogar minha amargura para um canto
E estrangular, sem dó, meus maus momentos...
Nos braços desse alguém me atiraria,
Desesperado e aflito, quase louco...
Pensando em ser feliz daí a pouco,
Tudo que sinto a esse alguém diria.
Mas, se esse alguém não vive entre os mortais,
Se meu sofrer é meu, de ninguém mais,
Se ninguém pode alar meus dissabores...
Por quê me exasperar? Por quê dizer
Que vivo a soluçar, vivo a sofrer?
Para que possam rir das minhas dores?!

Maio de 1965.
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Voltar
A gente nasce mui humilde e pobre,
Numa cidade qualquer, num vilarejo...
Torna-se moço e seu maior desejo
É ter riquezas, posição, ser nobre...
Deixa seus pais e a terra em que há nascido;
Irmãos, amigos seus, tudo, afinal
E, ao termo de uma luta desigual,
Não sabe se venceu ou foi vencido...
E, enquanto o tempo inexorável passa
E a vida vai perdendo encanto e graça,
Aumenta o seu desejo de voltar...
Voltar ao seu torrão, ao povo amado...
E, entre as esguias sombras do passado,
Ser uma sombra errante a caminhar...

Fevereiro de 1992.
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Manhã primaveril
Manhã primaveril! O sol lampeja!
É muito azul o céu e muito lindo!
Pelos jardins as flores vão se abrindo,
Enquanto a grama pelo chão verdeja!...
Pipila o passaredo nas paineiras,
Em meio a festivais e algazarras
De abelhas mil e eufóricas cigarras,
Saudando a primavera, alvissareiras...
Lá fora a gurizada se extenua,
Jogando futebol na minha rua,
De pés descalços, peitos nus, suando...
Baila no ar uma alegria intensa!
Não sei por que esta tristeza imensa!
Esta saudade que me vai matando!...

Setembro de 1963.
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Destino
Leva-me assim, indiferente a tudo.
Alheio aos meus prazeres, minhas dores...
Seguir-te-ei, humilde, enquanto fores
O guia meu, no meu caminho rudo.
Leva-me assim, escravizado à sorte
Dobrado ao jugo teu, ao teu desejo,
Pois, meu futuro não vislumbro ou vejo,
Sou nau perdida a velejar sem norte...
Que valem, pois, o desespero, o pranto,
Tédio ou revolta, que aniquilam tanto
E os dias nossos céleres consomem?!
Por isso, humildemente, a ti me entrego.
Tu és o guia deste pobre cego...
És o Destino, e eu nada mais que um homem...

Janeiro de 1963.
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Matar a solidão
Resposta ao colega, amigo e poeta Edmilson

Matar a solidão, é coisa que não faço.
Tentar não adianta, eu sei que não consigo.
Amante dela sou, como você, amigo,
Como você, dormir prefiro em seu regaço...
Matar a solidão, como essa gente mata!
Não é para nós dois. Macula essa pureza
De quem nasceu poeta, afeito à singeleza
Que dorme numa flor ou canta na cascata.
Se estamos sós, assim como eu me encontro agora,
Tranqüilo, aqui no sítio, onde a beleza mora
Em meio ao pipilar, feliz, da passarada!...
Peguemos duma pena. (É muito mais decente)
E, enquanto os outros fremem, delirantemente,
Façamos um poema à nossa bem-amada.

Dezembro de 1965.
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Meu entardecer
Vai descambando o sol lá no poente!
O céu toldado está e chove agora.
Parece até que a natureza chora
A tarde que agoniza lentamente...
Caí no telhado a chuva e na vidraça,
Ou sobre o asfalto quente se estraçalha
E enquanto a noite tétrica gargalha,
A tarde, triste e agonizante, passa...
Enquanto a chuva cai e a tarde morre
E a noite avança e a solidão percorre
A vastidão do céu, sereno e escuro,
Penso no entardecer de minha vida!
O sol se pondo e a noite, enfim, caída,
Pesada e fria sobre o meu futuro...

Novembro de 1961.
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Fim de tudo!...
Talvez, caia, amanhã, na minha vida, o pano
Que marca o fim, a derradeira folha escrita
No livro que se fecha pela mão bendita
Do Eterno Extirpador do sofrimento humano!...
E as minhas emoções! O meu amor candente!...
As ilusões! Os sonhos que sonhei um dia!
Silenciarão comigo, numa tumba fria,
Erguida no planalto, sob a brisa olente!...
E tudo que passou: o pranto! o riso! a dor!
A noite mal dormida! O delirante amor
Que nos prendeu, assim, mal grado as queixas tuas!
Tudo, afinal, querida, havido entre nós dois,
Será esse vazio que há de vir depois...
Saudades! Solidão! Desesperanças nuas!...

Maio de 1966.

32

Podes partir
Podes partir, se é esse o teu desejo.
Eu ficarei amargurado e triste,
Sem compreender por que razão partiste...
Por que, ao lado meu já não te vejo...
Podes partir. Eu ficarei – repito - ,
Para amargar, sozinho, esta velhice,
Carente de afeição e de meiguice.
Eu, que sonhei e fiz do amor um mito!
Podes partir. Me esqueces, se puderes.
Não vais dizer, porém, a outras mulheres
Que aquele a quem amaste foi ingrato
Podes partir. Eu ficarei sem ti
Chorando os dias que feliz vivi,
Tristonho, olhando para o teu retrato

Novembro de 1961.
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Soneto II
Fácil viver a rotineira vida:
Lutar p’ra consumir, para crescer,
Se agigantar, mandar, poderes ter,
Mesmo a pisar em lágrimas! Feridas!
É regra desumana, mas, é o ópio!
Difícil, sim é a exceção viver:
Ao semelhante pão oferecer
E a natureza amar, como a si próprio.
E os poucos que ainda restam pelo mundo,
Com ânimo bastante e amor profundo
Para à regra fugir, sendo exceção,
De loucos são taxados! Solitários!
Poetas! Sonhadores! Visionários!
Que ainda crêem no amor e no perdão.

Janeiro de 1981.
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Manhã sem sol
Manhã sem sol! Manhã cinzenta e fria!
A brisa olente! O pássaro que trina!
Sinos que tangem! Tudo, enfim, combina,
Contrista o meu viver e me angustia...
Estranha sensação meu ser invade...
Vou sepultando indiferente, os sonhos
E, os dias meus passados, tão risonhos,
Vou divisando, além, numa saudade!
Manhã sem sol! Manhã cinzenta e fria!
Matando, embora, em mim minha alegria,
Eu te bendigo e te abençôo, ainda...
És para mim, manhã fria e sem sol,
A flor desabrochando no arrebol
Duma saudade muito terna e linda!...

Maio de 1963.
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Planalto de Brasília
Vamos, Planalto... É primavera agora!...
Sacode essa nudez... Desperta e grita...
Mostra que a vida dentro em ti palpita
E a exuberância no teu seio mora.
Esmaga as cinzas que mãos criminosas
Lançaram sobre ti, desconhecendo
Talvez, o mal que estavam te fazendo
Ao te lançarem fogo ao invés de rosas...
Seiva, de novo, ao arvoredo instila...
Fornece à pobre folha clorofila,
Pois que se foi o inverno rude, enfim...
Quero te ver bem verde em floração,
Enchendo de perfume a solidão
Que desce e rola e cascateia em mim!...

Outubro de 1964.
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Praia azul
Praia sem mar... sem onda que balança...
Onde, jamais ressaca alguma ensaia
A marcha que destrói, pois, no “Atibaia”,
Numa represa, a praia azul descansa!...
Sem que se iguale ao mar sua grandeza,
Nem ao conforto de Copacabana,
Nos proporciona no fim da semana,
Feliz contato com a natureza...
Como é bonita a praia azul! Não minto!
Se eu lhe disser que ao encontrá-la sinto
Vibrar-me a alma e controlar-me custo...
Olhando o céu... As águas... A colina...
Exótica emoção meu ser domina:
Desejo de ser bom, humano, justo.

Novembro de 1962.
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Solidão
“Domingo, fiquei sozinha no meu quarto. Minhas
colegas viajaram. Eu esperei vocês. Mas, o tempo
foi passando e vocês não chegaram. Anésia”

A solidão que enfrentas, altaneira,
Avaliar, querida, sei que posso.
Sente tu’alma a sensação primeira
De ausente se encontrar do lar que é nosso.
Eu sei quão vasta é a solidão
De um quarto, em que se está sozinha e triste!
O olhar se perde, inquieto, pelo chão,
Ou na parede nua ele persiste...
E o pobre coração pulsa e palpita...
E a alma inquieta nosso ser agita...
E o desespero, às vezes nos invade...
Quando se espera, ainda, por alguém
A quem se ama e, afinal, não vem,
Só resta a consolar-nos a saudade.

Dezembro de 1963.
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A meu pai
Sabia que eras muito em minha vida:
O pai dileto, o amigo, o companheiro...
No mar encapelado a nau partida
Teria eu, não fosses timoneiro...
Criança eu era e não me aquilatava
Do teu valor bem alto e muito nobre...
Ah! pai, como eu sofria! Como eu lutava,
Então, na orfandade e ainda pobre...
Seguindo, à risca, teus sábios conselhos,
Cabeça erguida e sem dobrar joelhos,
Altivo, fui lutando e fui vencendo...
Por isso te asseguro, pai querido,
Exemplo aos netos teus tenho nutrido,
O nome teu, jamais, desmerecendo...

Agosto de 1962.
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Subir
É bom subir, mas, nunca ter vertigem
Ante o perfume que o poder trescala,
Pois que é uma só de todos nós a origem,
Comum é o fim na podridão da vala...
Subamos sim... É meritória a ânsia
E o desejo sadio de vencer,
Sem esmagar e sem medir distância...
Sem traçar paralelo e escarnecer
Simplesmente subir, sem olvidar,
Jamais, aquele que esmagado luta
Sob a pressão de um mundo singular,
Onde é alavanca e pedestal marcante
Ao que subiu e do poder desfruta,
Para oprimir, depois, seu semelhante...

Março de 1967.
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Sentindo a vida
A indiferença que me inspira a vida
E o destemor que, pela morte, eu sinto,
Nasceram deste amor, jamais extinto,
Ante o fragor da humana e dura lida.
A vida, para mim, tem um sentido
Que vai além do pão, além do teto,
Dessa opulência que eu repulso e veto,
Num mundo amargurado e deprimido.
A vida, para mim, é coração!
É alma que se veste de emoção!
É um sonho lindo! Um delicado esporte!
Um mundo de ilusões! Uma cadeia
Feita de amor, ternuras a mancheia,
Que eu creio prosseguir além da morte.

Janeiro de 1963.
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Pensando em ti
Pensando em ti vou sonetando, agora.
A noite é alta e tudo está silente...
Minh’alma se desprende e airosamente
Nas dobras do passado se alcandora.
Vejo-te moça, bem mocinha, ainda.
Despreocupada, alegre, ingênua e casta,
De tez morena, cabeleira basta
E olhar tranqüilo. Como eras linda!
Trazias n’alma um turbilhão de sonhos.
No peito o amor a insinuar risonhos
Esplendorosos dias, quais uns mimos!
Não sei se os sonhos teus matei, querida.
Se a chama tens do amor inda acendida,
Ou se eu e o mundo te desiludimos...

Fevereiro de 1963.
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O homem na lua...
Enquanto fito o vasto céu distante,
Perdido o pensamento entre as estrelas...
Desejo tolo sinto em protegê-las,
Talvez, por delas ser sincero amante,
Ou, por saber subir um astronauta
No espaço sideral, onde ele atua,
Para pisar, em pouco tempo, a lua
Conquistas outras colocando em pauta
A mão destrói o sonho – isso é verdade
E a lua que ainda é sonho, inda é saudade,
Ternura, inspiração, deusa e rainha,
Será, ao nosso olhar, uma tristeza,
Desolação e tétrica rudeza!...
Matéria bruta que no céu caminha!...

Janeiro de 1963.
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Alma irrequieta
Alma irrequieta: Cumpre o teu destino,
Alheia ao padecer, ao sofrimento
Deste meu corpo que a qualquer momento
Se aquietará, enquanto dobra o sino...
Podes sentir! Sofrer! Ter alegria!
Que as tuas vibrações, sempre emotivas,
Terão, por minhas mãos, enquanto vivas,
A forma perenal da poesia...
Eu passarei. (É passageira a vida).
Tu és eterna e partirás, querida...
Veria o mundo, então, dois fugitivos,
Não fora os meus poemas, os meus versos,
A reunir os sonhos teus, dispersos,
Para que, sempre, permaneçam vivos.

Março de 1961.

44

Amai
Se pretendeis fugir à ribanceira...
Às garras do cruel materialismo,
À convulsão de um mundo em cataclismo,
Fazei do vosso amor uma trincheira
Amai a Deus; amai toda viv’alma,
O céu, o mar, as matas, o deserto...
Tudo, afinal. E, no momento incerto,
Amai a solidão, que enleva e acalma.
Amai a arte pura, que burila
Os sentimentos nossos e que instila
Em nosso ser tranqüilidade e amor.
Amai o semelhante e a natureza...
Amai tudo, afinal, até a tristeza
E então tereis a graça do Senhor.

Agosto de 1962.
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Angústia
Gravou-te a angústia sua garra adunca.
Por isso, hoje, em recordar insistes
As horas de amargura, as horas tristes,
Não te lembrando das alegres, nunca!
Chego a pensar, até, que não me amas...
Que sempre fui demais em tua vida
E que não foste para mim nascida,
Daí calar-me quando tu reclamas.
Sofro, deveras, sem perder a calma...
Silente, amargo meu triste viver,
Sentindo em mim estrangular-se a alma...
Dentro em meu ser a dúvida persiste:
Serei na tua angústia, ao morrer,
A tua hora mais amarga e triste?!

Junho de 1961.
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Caminhos convergentes
Alheios um ao outro, indiferentes
Ao rumo que tomavam nossas vidas,
Tivemos nossas almas reunidas,
Levadas por caminhos convergentes...
Formaram um só caminho os dois caminhos!
O meu destino com o teu fundia!
Um grande amor dois corações unia,
Repletos de paixão e de carinhos!...
Ornando nosso lar há cinco filhos
Retos seguindo pelos mesmos trilhos
do bem, do amor, que nosso Deus bendisse...
Longe e saudosa vai a mocidade!
Felizes somos nesta meia-idade,
Marchando, sem temor, para a velhice...

Junho de 1962.
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Saudade e esperança
Saudades minhas, ternas, sacrossantas...
Vales p’ra mim bem mais que as esperanças,
Que aqueles sonhos próprios das crianças
E as ilusões dos moços, que são tantas...
A mim afirmas que lutei bastante...
Sofri e amei, na minha vida, tudo.
E que, jamais, ceguei-me ou me fiz mudo
Ao ver injustiçado um semelhante
Daí o teu valor, saudades minhas.
És o passado. Para trás caminhas.
Na afirmação daquilo que já fui.
Esse castelo azul que é a esperança,
É cousa do porvir, p’ro alto avança...
Às vezes sobe muito, oscila e ruí...

Outubro de 1962.
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Fitando o céu!
Quando a fitar-te fico, horas a fio!...
Nessa beleza estonteante e pura!
Meu corpo inerte e o espírito vadio,
Fazem de mim a mais feliz criatura!
O corpo esqueço, pois, é a vez da alma
Se expandir na região sidérea,
Buscando a paz, a luz, a doce calma,
Inexistentes, cá, pela matéria.
E lá do alto, no azulíneo manto,
Aonde engastas um bilhão de estrelas,
Minh’alma chega p’ra de perto vê-las!
E, junto à lua, escondida a um canto,
Tristonha pensa na cruel descida,
Rumo ao presídio da terrena vida.

Agosto de 1961.
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Prazer estranho!
Prazer estranho o teu! Doido e maldito
Prazer, que me atormenta e me alucina!
E grita que não és mais a menina
Que um dia amei desesperado e aflito!...
Apraz-te, agora, aparentar-se triste,
Sofrida e mártir de um algoz cruel,
Que faz solveres do amargo fel
Da vida amarga que tu construíste...
Vítima és dos pensamentos teus!
Sente de perto a vida, ao coração,
Amando tudo! E me darás razão...
Que a vida, p’ra quem ama e crê, é bela!
Olha o céu! Escancara a janela!
Esquece o pó que és e acredita em Deus...

Maio de 1965.
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Vá, saudade...
Saudade minha parte para onde
Começa a minha longa e dura estrada
Procura e encontrarás a minha amada
A minha infância que por lá se esconde...
Pisa com calma, devagar, de leve...
Ela dormita sobre um lindo berço,
Entre lençóis de linho, tendo um terço
No colo branco e puro como a neve...
Pode dizer-lhe, então, destas mudanças...
Das minhas dores e desesperanças...
Dos dias meus amargos e tristonhos...
Que o mundo conspurcou minha pureza...
Matou minha inocência e, com rudeza,
Estrangulou os meus dourados sonhos...

Maio de 1963.
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Por quê ser realejo?!
Sobre um soneto de autoria de minha filha
Anésia, intitulado “O realejo”.,

Quem traz em si essa ternura imensa!
Essa alegria que em tu’alma vejo!
Não necessita ser um realejo
Para que o pranto e a tristeza vença.
Um gesto teu, um só, ou um sorriso,
Sonoridade tem mais que um arpejo,
Que o triste som de um pobre realejo,
Transforma purgatório em paraíso!
És poetiza. Frívola e traquina,
Tu’alma é luz que brilha na colina!
Sol que vagueia, além, por sobre a serra!
Por isso aqueces todos que têm frio...
Alegras, sempre, quem ficou vazio,
Perdido em si na escuridão da terra...

Março de 1964.
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Meu Chevrolet
Meu chevrolet, velhinho está, de certo.
Surgiu em trinta e oito nos “Esteites”,
Não é bonito, não contém enfeites,
Mas, já rodou até pelo deserto!
É um titã! Hercúleo! É um colosso!
Aro dezoito, com pneu lameiro,
A caminhar, tranqüilo, o dia inteiro,
P’ra cá me trouxe lá do Mato Grosso...
Dedico a ele, pois, a minha rima,
Testemunhando aqui a grande estima
Que a vida inteira há de nos prender...
Às vezes de um Douphine me enamoro,
Aéro-Willy, D.K.V.... Mas, choro
O velho chevrolet que vou vender...

Abril de 1961.
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Sonho
De encontro a mim teu seio virgem aperto...
Teus lábios sinto junto aos meus colados...
Nós dois unidos num só ser, de certo,
Num louco delirar de namorados!...
Silente! Sobre nós apenas vinha
Pálido raio de uma luz amena!...
Tinha certeza que serias minha,
Daí um instante, um minuto, apenas...
Mas, nesse instante que bem vale a vida!
Foste fugindo lânguida, querida...
E eu fui ficando, em solidão, tristonho...
E, assim, sozinho, emudecido e triste,
Relanço o olhar, somente o leito existe
Entre o perfume da ilusão de um sonho.

Maio de 1946.
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Soneto à árvore seca do meu sítio
Ontem, perdido tive o meu olhar
Nesse vazio que você deixou
Ao lado da igrejinha, onde brotou,
Cresceu, floriu e morreu, vendo secar
Seu tronco velho e afeito a essa dureza
Da luta desigual, que o tempo vence,
Como acontece sempre, sem “suspense”
E sem fazer alarde da proeza...
Ontem, não vi seus galhos retorcidos,
Num protesto, talvez, aos céus erguidos
Contra o tempo cruel que nos definha...
E o meu olhar, voltado para a estrada,
Foi encontrá-la em cinzas transformada,
No mesmo chão em que imperou sozinha...

Agosto de 1968.
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Melancolia
Algo me diz e tenho até certeza,
Que aqueles gestos teus, o teu sorriso,
Tentando simular um paraíso,
Guardava atrás de si pranto e tristeza.
Eras mocinha... O tempo foi passando...
Tu te sentias sempre mais sozinha!
Ao lado teu a solidão caminha,
Impiedosamente, te arrastando!...
Ora, sem pais e sem um peito amigo,
Sem encontrar num doce lar abrigo,
Sozinha, habitas num terceiro andar...
Ontem, cedinho no jornal eu lia,
Que, num acesso de melancolia,
Tentaste a própria vida liquidar!...

Maio de 1942.
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Filosofando
Ao lado seu estou, plantinha, como sempre,
Para estender-lhe minha mão fraterna e amiga,
Matando sua sede enquanto a terra é quente
E o vento seco e forte os ramos seus fustiga...
Mas, amanhã crescida, deitará raízes
Várias, profundas, fortes, a lhe dar sustento
Para que suba, livre, aos céus, com seus matizes,
Desconhecendo a seca e ironizando o vento...
Então, à sua sombra, quando o sol a pino,
Cansado e suarento, qual guri traquino,
Descansarei, fitando, além, o infinito!...
E minha pena, qual punhal luzente e em riste,
Nas mãos de um desvairado que em sonhar persiste,
Registrará na alvura do papel meu grito.

Outubro de 1965.
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Pressentimento
O fim pressinto. A meta está cumprida.
Morrer! Que importa? Tudo morre um dia...
Enquanto houver em mim restos de vida,
De flores juncarei minha agonia.
E a vida sufocante que eu vivi,
Em selvas de aço e de concreto armado,
Pra longe atirarei, feito um guri
Levado, e, firme, louco, desvairado,
Correndo sairei a ver campinas,
Rios e bosques, serras e colinas,
Horizontes e céus!... Tudo, afinal!
Para morrer, feliz, na soledade!
Nos braços nus e mornos da saudade!
Queimado ao sol do meu torrão natal!

Janeiro de 1961.
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Egoísta
Quiseste um mundo para ti, somente.
Um mundo singular, pequeno e alheio
Às normas sociais, a esse freio,
Que a vida humana torna mais decente...
Deixaste o lar que fora teu – bendito - ,
Para buscar, além, uma aventura,
Enchendo de vergonha e de amargura
Os filhos teus e um pobre pai aflito...
Foste egoísta, desumana, injusta...
Escusas emoções viveste, à custa
Do alheio padecer e do desgosto.
Sozinha e velha estás, desiludida,
Sem nome p’ra zelar, pobre e vencida,
Trazendo a marca do amargor no rosto.

Novembro de 1961.
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Inquietude
A naufragar me sinto a cada instante,
No mar de inquietações que me crucia...
Nasceu minh’alma p’ra viver errante,
Ou sucumbir em funda nostalgia...
Deter não queiras, nunca, a correnteza...
O furacão que, furioso, corta,
Enchendo de terror e de tristeza
A humanidade e a natureza morta!
As águas se acumulam... Geme o vento...
Minh’alma dentro em mim já não agüento,
E na amplidão meu pensamento erra...
Rompa-se o dique... O furacão liberta...
A porta de minh’alma deixa aberta...
Ou rola o corpo, inerte, sobre a terra...

Janeiro de 1961.
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A morte do alemão
Segunda grande guerra mundial...
Hitlerianas tropas alemãs,
Sem Deus, sem crença, bárbaras, pagãs...
Vão avançando em ritmo infernal!
Daí o entusiasmo do alemão.
Daquele velho que humilhar queria
O povo nobre que o acolheu um dia,
Para com ele dividir seu pão
Suas injúrias não duraram tanto,
Para que visse cair o negro manto
Sobre os pretensos donos do planeta
Punhal no peito... Coração varado...
Corpo caído sobre o chão, prostrado,
Sangue a escorrer ao longo da sarjeta...

Maio de 1943.
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A cigarra
Estranho e singular destino o teu!
Um canto que soluça ou que gargalha!
Um corpo que se rompe e se estraçalha,
Em holocausto ao filho que nasceu.
Que é lagarta já, dentro do chão,
Que irá crescendo e irá se evoluindo
E outra cigarra, então, irá surgindo
Para cantar no ermo, em solidão...
Depois... A mesma estória... o mesmo fim!
As notas que modulam, qual clarim,
Prenunciando a morte que vem vindo...
Em vão ao tronco do arvoredo agarras.
És como as cordas de frágeis guitarras
Que, a um simples percutir, vão se partindo!...

Abril de 1961.
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Reminiscências
Quarenta primaveras se passaram
Do dia que, a sofrer, me deste à luz,
Que a vez primeira os olhos meus brilharam,
Fitando os teus – farol que me conduz - .
O tempo foi passando e teu filhinho,
Crescido já, jogava o seu pião,
Ou ia ao bosque caçar passarinho,
Ou lambaris pescar no ribeirão...
Depois, arrebatou-me a mocidade..
E procurei, febril, na sociedade,
Em realidade sonhos transformar...
Hoje, tristezas só, moram comigo...
Quero sorrir! Cantar! Mas, não consigo...
Sinto vontade, apenas, de chorar...

Maio de 1960.
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Grandeza
Por quê soberba e fria indiferença
Ao semelhante nutres?! Por ventura,
Tu vais além de humana criatura,
Reinando só sem que ninguém te vença!?
És, por ventura um pequenino Deus?!
És soberano, és rei ou és senhor
De tudo que na terra existe?! A dor,
O sofrimento são para os plebeus?!
Enganas-te, senhor. A nossa origem,
O fim que nos aguarda e a vertigem
Da morte que há de vir, um dia, a todos...
Tudo nos diz e afirma, certamente:
Viver devemos mui humildemente,
Grandeza é ilusão, meros engodos...

Agosto de 1962.
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Fim de Inverno
Agosto... o ar é quente e nos sufoca...
Há pelo espaço o cheiro da queimada...
Ouvimos ribombar a trovoada,
Que tristes pios à perdiz provoca...
Setembro um pouco além já se divisa...
A chuva cairá e os verdes prados,
A mata verde, os rios transbordados
Falar-nos-ão do inverno que agoniza...
E os peixes tornarão às cabeceiras...
E eu voltarei às regiões pesqueiras,
Inquieto e como sempre, emocionado,
A empunhar, nervoso, o meu caniço,
Até que sinta n’água um rebuliço
E preso em meu anzol um bom dourado!...

Agosto de 1960.
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Não chores, não
Vamos, querida, enxuga esse teu pranto...
Não chores, não, querida, esta agonia...
Ela viria, fatalmente, um dia,
Aqui, ali ou em qualquer recanto.
Sublime é morrer em teu regaço,
Em meio aos teus carinhos e desvelos,
Sentindo as tuas mãos em meus cabelos,
Na extrema unção, no derradeiro abraço...
Chorar devias se no mar distante
Me debatesse, exausto e agonizante,
Em meio à solidão que lá existe...
Ou se perdido, além, na mata virgem,
Faminto e presa de voraz vertigem,
Morrer viesse, solitário e triste...

Abril de 1961.
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Relembrando
Ao colega e amigo Eitel Ghere

Falar de chapadões e de perdizes...
De pescarias e de grande lago...
É povoar de sonhos e matizes
Esta saudade que em minh’ alma trago...
É relembrar querido Mato Grosso,
O campo verde a se perder de vista,
O rio Paraná – esse colosso -,
Cuja potência hoje se conquista.
É em evidência pôr – eu o confessoO negativo lado do progresso:
Desmatamento, desnudando rios...
O peixe por aqui quase inexiste...
No campo seco, desprezado e triste,
Jamais se ouvem da perdiz os pios!

Dezembro de 1962.
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