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EU SOU A ÁRVORE
Eu sou tua paisagem,
Sou tua amiga...
Trago-te flores nas horas mais amenas...
Deixo-me tocar por teus apelos...
Quando a fome vier, dou-te o alimento,
Dou-te o remédio, e a sombra...
E o meu incenso...
Mas quando tombo ao machado,
Não me apresso...
Sou a chibata nos afoitos do progresso...
Dou asfixia aos avaros...
Enveneno a tua sala...
Não deixo a chuva cair,
Não deixo a água correr...
Não levo o canto das aves
Quando o dia amanhecer...
Dou-te o desespero e a fome...
Dou-te o deserto,
E a morte...
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MARIA E JOÃO
Maria não tinha dinheiro...
Sua casa era simples... Limpa...
Não havia varanda... Não havia quintal...
Havia fendas nas tábuas...
E um banquinho na sala...
O amor de Maria vinha todos os sábados...
Eram lindos no banquinho, vistos pelas fendas...
O amor de Maria não tinha dinheiro...
O amor de Maria era verdadeiro...
Maria amava João...
João amava Maria...
Das fendas se viam
As carícias... As mãos...
Só se via ternura
Em Maria e João...
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ELEGIA A MEU IRMÃO PEDRO
Essa chuva de finados,
Essa chuva que cai emprantecida
Sobre a terra úmida da minha face,
Esse pranto que é chuva de consternação,
Da saudade mútua, do desencanto,
Da ferida tocada, da razão
Inexplicável da emoção.
É essa chuva o pranto que derramo,
Que molha meu rosto,
Que rouba-me a dor,
Que me enche o peito de amor,
Que é larva ardente dentro da alma.
Chove, meu irmão, nesse dia triste,
Nesse horizonte em que já não existes.
E vendo a nossa mãe balbuciando,
Frente à sepultura, lamentando,
Pareço ver-te ali.
Onde a lembrança guardou tudo de outrora,
Nas ruas onde andavas, na escola,
E tudo o que é de ti,
Lá quando retorno ainda te encontro,
Lá ainda te abraço, ainda te digo
Que é muito bom poder estar contigo,
Embora seja apenas relembrando.
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A SOLIDÃO DE BRUNA
Pediste-me um poema...
De flores... tantas vezes ditas...
Sempre mais formosas...
Tu entre elas... O olhar de albor...
Um riso de luar...Negras pérolas...
Na face de um Monet...
Borboletas azuis... Um jardim...
O rio... As águas límpidas...
Os pés descalços... A areia...
O frio... Beira o jardim, as águas...
Entre abrolhos... E doces lambaris...
Na tinta em que me envolvo,
A névoa ao monte... Ao vale...
E tu a meditar nos teus amores...
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ALQUIMIA
Faço meu poema, como quem jorra sangue,
Como quem pare na dor o seu rebento...
Como quem crava o próprio peito
Para anunciar o seu lamento...
E o poema, sinto-o nascer...
E seu umbigo ainda o tenho preso a mim
Quando me apascento.
E ouvindo seus lamentos,
Eu me renovo...
Depois eu o abraço, quando estou sozinho,
E bebo, em sua boca, o mesmo vinho
Para não me sentir só.

7

NAMORO NA VARANDA

Falavas-me... Deitado em teu colo,
Fitava o teto da varanda...
Ouvia tua voz macia e branda...
Falávamos de amor...
Tua mão a roçagar meu peito nu...
E o ranger da brisa nos bambus
À beira do riacho...
Eram planos de vida... sonhos
Fantasias... Eram palavras...
Confissões do amor...
Pulsavam os corações...
Os olhares de ternura...
E o beijo...
As juras,
E os desejos.
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DIA DOS NAMORADOS
Para Glezia
Ontem, quando a lua eu buscava
Sobre o Rio Doce...
Sem um amor no coração...
E estando do teu lado,
E sendo o Dia dos Namorados,
Quis pegar-te a mão...
Queria só fingir não estar sozinho,
Sentir o afago doce de um carinho,
E nada mais que isso...
Porém, quando saíste, fiquei mudo...
Tu não viste, mas eu ali, calado,
Sem saber também te namorava...
E só por ter vindo ao teu lado,
Meu Dia dos Namorados
Não passou triste...
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SONHOS CONFUSOS E DOCES
Eu sonhava, meu amor,
Um sonho desses verdadeiros
Que se lembra depois o dia inteiro...
Que se sofre por ele alguma dor...
Em meus sonhos, a noite era linda,
O teu abraço de ternura, mais ainda,
E a poesia era vivida por nós dois...
Eu falava das cousas que eu sentia,
E ouvias ao redor outra poesia:
“Quem sois vós aqui em nosso abrigo?
Dizei de onde viestes e quem sois!”
Talvez eram animais que ali diziam...
Eram duendes talvez... Outra alquimia
Da tênue natureza em que eu estava.
E em teus braços doces eu deitava:
Falavas de amor...
Nem os animais que ali moravam,
Nem o riacho que por nós passava,
Nem o cipreste e a flor,
Deixavam de nos ver com o olhar silente,
E seguiam depois tristes, dolentes,
Fingindo sentir dor.
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DOIS AMANTES NO VALE
O vale, a virgem mata...
Um luar refletindo na cascata...
A névoa ao monte...
Estrelas...
Um olhar de ternura no horizonte...
O riacho... A flor...
A relva iluminada...
Dois amantes sobre a pedra...
O murmúrio das águas...
O sussurro... O beijo... O amor...
O silêncio...
... Como um véu de noiva sobre a mata...
O abraço...
Os corações... os olhares...
Longos cabelos...
A brisa...
A ternura...
Os seios nus...
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DOIS ENTES, UMA DOR
Se eu olhasse para mim, fitando-me no espelho,
E com os olhos vermelhos me visse lá dentro...
Não quisera entender esse meu desespero,
Não quisera entender porque tanto eu lamento...
Sou feliz, como as aves da calma floresta,
Como a doce donzela que espera o porvir.
Sou feliz como a harpa que modula nas festas,
Eu não prezo a tristeza, gosto mesmo é de rir...
Mas em mim há um ser que no espelho me fita,
Ele não acredita que eu seja assim.
É um poeta, um louco, talvez um artista...
Talvez ele veja o que eu não vejo em mim...
Mas se ele me fala, comove-me, e excita-me,
E o seu pranto se junta ao meu pranto por fim.
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DÚVIDAS DE UM AMOR
Não tenho coragem de dizer: "Te amo!"
E nem beber na fonte que o jaguar bebeu...
Não quero ser tua luz no horizonte,
E não podes ser, enfim, o rastro meu.
Talvez percas um poeta, eu, talvez, a flor,
Não perderás jamais meu coração.
E nem os meus carinhos, nem tampouco o amor...
Não consigo me livrar dessa paixão.
É que o vinho do prazer é uma quimera...
Um doce que embriaga, é uma ilusão...
Talvez seja amanhã a primavera...
Um beijo de amor talvez, infindo e bom...
Talvez nunca, nunca mais te queira,
É que não sei se ainda gosto ou não.
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O ATAQUE DO CUPIDO
Cuidado, cuidado,
Cupido está solto!
(Avisa o repórter
Um tanto assustado.)
Seu alvo são jovens
De toda a cidade,
Mas também ataca
As outras idades,
Cuidado, cuidado...
E a moça ferida
Diz ao namorado
Pedindo socorro:
Não vê que eu morro!?
Eu fui alvejada!
Socorro, socorro!!!
Nas praças e ruas,
É só o que falam:
- Até o delegado
Já foi alvejado!
- Também o juiz,
Retruca um do lado.
E eu saio à procura
Desse atirador,
Na sua loucura
Pensando em pôr fim,
Mas ele disfarça,
E quando eu passo.
Atira em mim.
14

E as velhas se dizem
Já tão vacinadas:
- Que grande terror!
- É o deus do amor!
- Cupido danado!
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ENQUANTO DORMES
Para Míriam
Fitava-te.
A névoa negra da noite lá por fora.
A janela aberta. A brisa bafejando nossos corpos,
Cálida brisa a perpassar nos teus cabelos.
Um hálito de verão vindo da noite,
A noite calma, eu, calmo, a fronte silente.
Volvida a cabeça, eu te fitava.
Dormias, com a fronte solta ao travesseiro,
A tez, negra, os lábios voluptuosos,
O olhar sereno, os cílios cerrados.
Eu, num desejo incansável de fitar-te,
Sentado ali na cama, eu te fitava.
Davas-me a estesia esmerada.
No alvo cetim, a negra tulipa.
E o admirar deslumbrante de um poeta.
Fitava-te.
Como o contemplar de uma Iguaçu.
Sentindo-te como um arrebol, visto ao silêncio.
Como o ouvir da sinfonia,
Arrepiavam-me os teus encantos.
E um amor ruminando no meu peito.
E o olhar em prantos.
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A BELA E O POETA
Não me atento ao encanto dos teus olhos,
A tua beleza eu vejo como o albor,
É estesia, é encanto, não é amor.
Nem quando esmago o pranto que me molha.
Não! Vejo-te como o triste jardineiro
Que em meio ao jardim fica confuso:
Contempla as lindas flores no canteiro,
Mas não guarda uma só para seu uso.
Vejo-te assim, e tanto me estesia,
Que ao cabo eu me envolvo e me torturo
Num sonho de amor e de poesia.
E pranto. É que ao fitar-te eu sentia
Que a beleza é também uma mistura
De dor, de tristeza e de alegria.
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A LUA QUANDO O POETA SE ENAMORA
A lua quando o poeta se enamora
Veste-se de albor no abrir da aurora,
Desfila lá no céu,
De névoa, nos jardins, joga o seu véu.
E beija, do poeta, a triste fronte;
E este embevecido ao pé de um monte
Parece não viver: Perde a fala.
Transforma-se em outro ser.
Um mundo implode na alma, a flor e a brisa
São fadas da paixão,
E a dor dentro do peito suaviza.
Transforma-se em amor e em saudade,
Depois faz-se em poesia.
E em sonho, o viver da realidade.
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A FLECHA DO AMOR
Amigo,
Olha aquele cervo
Que o índio alvejou,
Ele traz esta flecha
Cravada em seu corpo ...
Padece um horror!
Eu, aqui neste campo,
Olhando este cervo,
Me igualo ao seu pranto.
Também estou livre neste campo aberto,
Também tenho a aurora para me acalentar,
Tenho o verde, o rio, as águas mais puras...
Mas vivo a chorar:
Ontem eu deixei minha vida, minha casa,
Ontem fiquei sem o meu grande amor,
Ontem...Foi ontem...
Com palavras simples, num olhar impiedoso,
A mulher me deixou..
E livre eu estou, como a rês, mas me atrevo
Dizer que sofremos por cousas iguais.
Difere que vês uma flecha no cervo,
E em mim tu não vês o que a flecha me faz.
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A PAIXÃO
Nesse teu mundo, eu sou a larva que ignoras,
O ínfimo a fitar-te em teus altares,
Eu sou o teu meditar nas tristes horas,
A dor e os arrepios em frente aos mares.
Eu sou a têmpera que tudo te concede,
O orvalho, a flor, e o cheiro dos perfumes.
Eu sou a vida que tens, sou o teu lume,
Sou o extremo que se acata e não se mede.
Sou eu a dor que rompe os nossos elos,
A poesia eu sou quando me entendes,
Dos afoitos pelo amor, sou os anelos.
Sou a jóia que tens e que não vendes,
Sou dos novos o querer, e o amor dos velhos,
Se alguém disser paixão, eu tiro a venda.
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A RAZÃO NO AMOR
Em nada me atenho. Quando a paixão
Invade o meu silêncio me insultado,
Nas asas de um pensar saio voando,
E vou bater na porta da razão.
Mas ouço-a dizer que sou atrevido,
Que não há razão que possa discernir
A alma de dois seres divididos,
Que o bom talvez é mesmo eu desistir.
Depois ela me chama para um canto,
E diz: -Tente outra vez... pode dar certo,
Quem sabe num repente ela se encante!!?
E assim, ouvindo as vozes da razão,
Eu fico a me iludir, pensando nela,
Judiando ainda mais do coração.
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A TRISTEZA E A ALEGRIA
A tristeza vendo a alegria em gargalhadas
Perguntou-lhe: Qual o motivo da desfeita?
Eu cá vivo o me esforçar na minha empreita
Pra amargar a face de alguém, tu dás risadas...
Eu, disse a alegria, estou no meu serviço,
Não me importo se tu estás ou não por perto,
Não me preocupo contigo, eu estou certa
Que o melhor mesmo é viver sem compromisso..
Bem sei que te importas demais, até comigo,
Procuras me insultar também, não digo nada,
Não vês que não estou nem aí, não sei, não ligo!
Se fosses como eu na tua empreitada,
Posso até te garantir, minha doce amiga,
Que te acabarias também numa risada.
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A UM AMOR PERDIDO
Para Keila
Abandonas-me. Nem sabes que estou triste,
Não vês no meu silêncio a dor que eu sinto,
Nem o pranto a rolar neste recinto,
Como o sangue do olhar que tu feriste.
Pálida mulher dos meus encantos,
Talvez estejas longe, num outro abrigo,
E não sabes que eu sempre estou contigo
Nas horas de ternura, amor e prantos.
Não sabes que nos sonhos ainda te vejo...
Revivendo nosso amor me pego ainda.
E ainda sinto o gosto dos teus beijos.
Na solidão das horas doutas e infindas
Ainda me sacias meus desejos.
Tu és a flor mais pura, meiga, e linda.
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A VIRGINDADE PERDIDA
Conta-me, menina, como foi?
Contar-te, eu, jamais, tenho vergonha!
Foi só uma fantasia que se sonha,
Mas eu não vou contar, conto depois.
Que fantasia! Sonhei a vida inteira...
Uma jóia eu guardava com fervor...
Um sonho reservei para um grande amor,
Uma pureza tão pura e verdadeira
Que, enfim, aconteceu, já eu te conto:
Foi num passeio que fiz lá em Verona,
Num lindo amanhecer, coisa de um conto.
Ali frente ao albor, triste, sem dono...
Eis que naquele instante me defronto
Que eu perdera a virgindade solteirona.
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AMOR AMANTE
Se eu dissesse: o amor
Que me invade, esse amor sem fronteiras...
Esse amor que não há de ser tão verdadeiro,
Que não há de ser justo, e nem traiçoeiro...
Esse amor da paixão...
Se eu disser que esse amor é o amor inseguro...
É o amor que eu procuro, o amor da emoção...
Não estaria mentindo, estaria afirmando:
Esse amor já existe no meu coração.
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AMOR COLEGIAL
Sem que me visses, dava-me ao pranto
Em um escuro canto cheio de amor.
E tu passavas, dada ao encanto,
Beijando a boca do professor.
Tu foste logo sentar-te ao banco
Perto da rosa onde me escondi.
E vendo tudo, ficava mudo,
Queria mesmo fugir dali.
Mas eu não pude, ia ser visto,
E foi por isto que desisti.
Fiquei calado, sofrendo um misto
De medo e angústia, ternura e dor,
Nesse episódio eu sofri tanto
Que até o encanto perdi, do amor...

26

AS FACES DO AMOR
Judia-me o amor quando me invade,
Fere-me com a espada da maldade
Que investe sobre nós sem compaixão,
É assim que sinto o amor no coração.
Mas é um vício também, uma cachaça
Que arde, arde, e a gente sempre bebe,
O amor é assim, parece que nos mata,
É o apertar o nó de uma gravata,
E judia tanto os nobres como a plebe.
Mas é também o luar, o paraíso,
E as flores que se abrem nas manhãs.
Os sussurros e os beijos nos divãs,
E os olhares unidos num sorriso
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BATENDO NO AMOR
Não posso me contentar com o amor.
Quando este me bate,
Quando este me judia,
Quando este desilude
Minhas fantasias...
Não posso me contentar com o amor...
Quando eu quero alegrias ou paz...
Se eu quero beijos...
O amor me traz a horror numa bandeja...
Quando eu quero flores,
Por consolo ainda me traz mais outras dores...
Quando eu quero uma flor no coração,
Traz-me, por consolo, outra ilusão.
Não posso me contentar com o amor...
Quando o amor é uma mulher,
Não posso me contentar com o amor.
A mulher é apenas uma mulher,
Não é o amor...
O amor não foge não.
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BEIJO NA BOCA
Se eu estivesse agora nos teus braços,
E no teu colo recostada a fronte,
E ouvindo tuas queixas,
Beijava tua boca.
Se eu estivesse ali na tua varanda,
Brando a ouvir juras de amor;
Fitando nos teus olhos,
Beijava tua boca.
Beijava tua boca com ternura,
Quando o entardecer veio na alcova.
E o silêncio se quebrou nos teus sussurros.
Beijava tua boca como quem prova
Do néctar das núpcias entre os muros.
E o meu olhar pesando sobre as pálpebras,
E as tuas pálpebras também a te pesar.
Depois do amor,
Beijava-te a boca.
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BICANDO NO ESPELHO
Não gosto de mim!
Quando me vejo, fico até confuso...
Sou essas aves que brigam no espelho,
Que se odeiam do lado de lá...
Às vezes me fito, me olho
Como quem vê o que detesta...
Às vezes é assim:
Se faço um juízo,
Narciso não sou...
Nem se for preciso,
Indeciso não vou.
Não irei para as praças:
- Olhem minhas rugas!!!!
Meus cabelos brancos!!!
Vou confiante vender meu produto!
Tenho ainda uma flor, e um cajado de astuto
Para vender às amantes;
E é por isso que eu luto.

30

BRIGA DE CASAL
Estava ao espelho
Com os olhos vermelhos
Chorando, talvez...
Sua dor bem se via,
Mas todos os dias
Chorava... Por quem?
E em meio ao soluço
Parou em um susto
Ao ver-me também.
E ao ver que eu chorava,
Também perguntava:
- Tu choras por quem?
Depois me abraçava,
E as brigas cessavam
Entre mim e meu bem.
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“CADA POVO TEM O GOVERNO QUE MERECE”

Eu não tenho nojo do governo...
Tenho nojo de mim... que não sei votar...
Do meu vizinho, dos magnatas
Que compram cds piratas...
E que são o retrato do governo...
De quem o governo é o retrato...
Tenho raiva da ignorância...
Não do ladrão...
Do Juiz na cadeira de vime...
Da cegueira do nosso patrão...
Da incompetência...
Da mãe de todos os crimes:
Da corrupção............................

32

CONFISSÃO
Sou poeta, e não me gabo disso...
Quanta dor me arranca este mal em mim!
Se escolhera agora, se me fosse dito
Que escolher eu possa outra profissão.
Não escolheria uma cousa triste
Para ganhar na vida esse mísero pão.
Não trabalharia como as exéquias tolas,
Eu não molharia com meu pranto o chão...
Se escolhera eu possa, não diria embalde
Que a poesia é vã, ou qualquer cousa assim.
Não diria mal de tão sublime cousa,
Mas não queria essa cousa em mim.
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DA JANELA DE MEU QUARTO
Dormes...ao calor, toda espraiada,
As pálpebras lânguidas, o corpo retorcido.
E dormes silenciosa. A face bela
À frouxa luz do quarto iluminada,
E a brisa a voar pela janela.
Dormes... Moema querida, desprovida
Das finas vestes. O poeta inflamas,
Os teus cabelos nos lençóis caídos,
E até ao assoalho se derramam.
E dormes... aos sons dos meus suspiros atrevidos.
Lá da janela, onde o silêncio impera,
Fitava os seios teus róseos, divinos..
Quando o vento parava, da janela
Do alto, eu soprava tua cortina.
E dormes...à espreita do amor por sentinela
A noite vai correndo, nos telhados
A lua, nos quintais serena,
As luzes se apagando noutros quartos,
E noutros tremulando mais amenas.
E dormes...E tudo eu avistando lá do alto.
Volto a te fitar, depois, mais triste,
Querendo me explicar à desventura.
Por que cousa tão bela assim existe?
E o pranto fez-me a pausa na amargura...
E dormes ainda... quando com a colcha te cobriste.
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VOU TE VER PASSAR
Quase noite, eu vou te ver passar.
A rua nesta hora é mais bonita,
Uma criança corre, a outra grita,
E as mães na calçada a descansar.
Vou te ver passar, lá na janela
Pego meu posto, nesta hora extrema
Eu sou aquele triste sentinela
À beira da estrada da fazenda.
Vou te ver passar, nas horas lentas
Eu olho a longa rua, quase escura,
E, em cada ir e vir, eu fico atento.
E surges então ali na minha frente,
E enches os meus olhos de ternura,
E passas como um anjo, lentamente.
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VICE E VERSA
Leia-o de frente para trás e de trás para frente
Não tenhas por desventura o meu engano...
Eu fui cruel com o amor que em ti habita,
Com esse meu amor, malvado e insano,
Quantas vezes toquei na tua ferida!
Quantas vezes te busquei nas horas puras!
O que acabou também me machucando...
Minha alma não entendeu tuas amarguras,
Não viu o teu amor amável e brando...
Também, esse carrasco do meu peito,
Não quis se preocupar com tua dor.
Esse peito meu, cheio de amor,
Não entende o teu sofrer. Sofrendo tanto,
Por outro coração que ele espreita,
Chora como o teu, um amargo pranto,
O meu coração...
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VALDIVINA É FELIZ

Valdivina não usa ruge...
Sua pele já é cor de ferrugem...
Valdivina é morena...
Nasceu na favela...
Mas quando ela passa
A caminho da praça...
Só tem olhares para ela...
Valdivina... Esses pés descalços...
Seu curto vestido...
Seu olhar atrevido, Valdivina...
Valdivina ama Pedro...
Valdivina tem medo... Que medo Valdivina!!!
Quando Pedro chega, Valdivina some...
Valdivina não tem medo desse homem...
Vai atrás de algum muro...
Valdivina fala de amor...
Valdivina morre de amor...
Valdivina não diz...
Ela não quer outra vida...
Valdivina é feliz.
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UMA NOVA DEUSA NO OLIMPO
Com a firme talhadeira sobre a pedra,
E a marreta batendo com a outra mão,
Eu fui vendo nascer curvas que medram
Num esforço de talhar pedra-sabão.
Depois de vários dias de labor
Pus-me a descobrir as outras partes,
Talhei os seus contornos, sem pudor,
Às costas, eu estendi nosso estandarte,
De míron copiei os movimentos,
E asas eu talhei na escultura,
E fiz no Olimpo a deusa ao meu intento...
Na Grécia eu a vi voar lá nas alturas,
E, então, a nomeei: Deusa do vento,
Daiane fora a minha criatura.
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UMA LINDA MULHER INDO À CACHOEIRA
Para Laiane
Ao te ver passando murmurei:
- És linda!
... Passaste...
Na estrada estreita pelo verde mato...
Pelas sombras das árvores do caminho...
E ouvindo os passarinhos...
Fazias caminhada...
E a lebre, então, fugiu daquela estrada...
Foi ver sua amada... repetindo:
- És linda... és linda...
E a outra lebre, chorando exclamava:
- Pare de dizer essa cousa infinda!
Eu também a vi passar, e vi que é linda...
Passaste no campo onde o aldeão trabalha...
E foste pela estrada a sós seguindo...
Os abrolhos que ao chão teus pés tocavam...
Não disseram nada... Mas ouviste: - És linda!!!
O sapo viu sua fêmea e foi saindo...
A brisa roçagava teus cabelos...
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UM POETA SONHANDO
Sou um poeta que apenas joga a alma
Como se ela fosse uma peteca.
Que vai pulando assim de palma em palma...
E as outras almas deixa inquietas.
Vou-me na trilha fatal da correnteza,
E nas ondas vou deixando as incertezas...
Cada lábio que declama eu sigo ouvindo,
Cada poema de amor, eu vou seguindo.
Eu paro para ouvir doutas quimeras.
Eu sinto me invadir a primavera.
Por onde vai o amor eu vou seguindo...
Talvez eu seja apenas mais um louco
Que pede em seu viver só mais um pouco
De um olhar talvez, de um sonho lindo.
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UM AMOR, UM GRANDE AMOR
Palpitava minha alma, e eu, balbuciando,
Clamava por amor. Tu não ouvias,
Estavas longe de mim, noutro recanto,
Querias amargar meus tristes dias.
Estavas longe de mim, porém teu cheiro
Deixaste no lençol ainda comigo,
Também deixaste lá no travesseiro
Um beijo de batom. A foto antiga
Na cômoda ficou, ficaram a roupa,
Teus calçados, tuas jóias, teus pertences,
Tudo ainda está no guarda-roupa.
Deixaste também no quarto o silêncio,
E eu a meditar nas horas poucas,
E a tarja da saudade, e o meu lamento.
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TEU NOME É SOLIDÃO
Vem, secreta mulher, a noite chega...
E eu te espero a sós aqui na sala...
Vem... finge ser o amor que me aconchega...
A voz do amor nesta hora em mim trescala...
Já sinto o odor aqui do teu perfume,
Já ouço teus sussurros me insultando,
Não te demores mais, doce é o ciúme...
Não te demores mais...bebe o meu pranto.
Sei que a minha mente te produz
Como o triste fantasma dos desejos,
Como a verga do amor que nos conduz.
Apenas sei que em hora que se esvai,
Eu sinto o doce gosto do teu beijo...
E ainda eu te quero mais e mais...

42

TENTANDO ESCULPIR O AMOR
Luto muito, mulher, para talhar
Este teu rosto tão divino e puro,
E talho os olhos teus, depois procuro
A beleza que existe em teu olhar,
Não consigo fazer tanta doçura.
Por mais que eu me esforce em lapidar,
Não acho esse brilho e a cor do mar;
E nem posso imitar tanta ternura.
Invoco então Lisipo e Aleijadinho
Que belas esculturas deram ao fim!
Nem eles me mostraram o caminho.
Não há como esculpir a tua graça,
O teu sorriso lindo, a tua face,
Nem esse teu andar que me embaraça.
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SOU A CHUVA
Quando chego ao sertão, tudo se envolve,
Os pássaros se eriçam nas galhadas
E anunciam cantando minha chegada.
A cachoeira no vale se comove.
Quando eu chego ao sertão, os ramos verdes
Abrem-se num abraço me aceitando,
E as andorinhas no céu formam-se em bando,
E o velho camponês pula da rede.
Quando chego ao sertão, às vezes, choro
Pela erva que morreu por minha falta,
Pela fome que deixei naquele foro.
Quando chego ao sertão sinto que o homem
É cheio de soberba, e não imagina
Que um dia acabará morto de fome.
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SONETO DO ASTUTO
Se tu és pura,
Eu, tentação,
Tu te seguras,
Eu vou com a mão.
Tu deixas pouco,
Só um pouquinho,
Já fico louco.
Tento-te ainda...
Não queres mais?
- Mamãe vem vindo.
Diz-me fugaz.
Faço-me um santo,
Mas volto quando
Tua mãe se vai.
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SONETO DO AMOR ROUBADO
Tu, mulher, como a ladra, me invadiste,
Roubaste dentro em mim o amor que existe
Para aquela que eu jurei amar para sempre.
E agora, dentro em mim, há só um vazio,
Nas horas de amor, fico tão frio
Que, às vezes, eu até me surpreendo.
Tu foste ao santuário do meu ente,
Quebraste dentro em mim a sacristia,
Tiraste lá do fundo, lá de dentro,
O sentimento puro que existia.
E agora eu me encontro sem a riqueza
Com a mulher que ainda está comigo,
Com ela eu fico ali, mas com certeza,
Só penso no amor que está contigo.
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SONETO À MULHER COMPROMETIDA
Quando eu te vejo é que eu me sinto só.
Meu único desejo é o amor...
Quando eu te vejo, advém-me a dor,
A dor que me atravanca como um nó...
Penso: se eu fosse o teu amor, ai, Deus!...
E penso em te beijar... eu penso em tudo...
Às vezes, distraio-me e iludo-me,
E vivo esse amor que não é meu...
Estou sozinho hoje, e deveria
Não ter me apaixonado por ninguém...
O amor é uma simples fantasia,
É cousa que se encontra em outro alguém...
Mas ele não se verga à covardia,
E onde há traição, o amor não vem.
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SOBRETUDO, O AMOR
Se me tocares na vulva da minha alma
Com esses beijos cálidos, efervescentes,
Com esses desejos de amor doces, inocentes,
Se me tocares no fundo de minha alma...
Eu não diria aqui: Mulher impura!
E nem uma maldade eu te diria,
Não juraria amor, nem minhas juras
À tua inocência eu juraria.
Porém, estando eu em meu degredo,
Ávido de amor, eu te lembrando,
Amando-te à sombra do segredo,
Eu diria já pensando em meu futuro:
Mulher do meu amor! Meu doce medo,
Que fazes num cabaré nessa procura?
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SÓ QUERIA TE VER FELIZ
Falavas de amor, eu tive pena,
E olhando o teu olhar triste, confuso...
Com minha dor já calejada pelo uso,
E minha voz serena...
Tentei persuadir-te...
Mas quando eu me vi, estava envolvido,
E ao ver o teu olhar tão comovido,
Eu fiquei triste...
É que não gosto de velar o amor que morre...
Só o teu amado te socorre
Da ingrata solidão...
Dou-te o remédio, vai à casa dele,
Leva um pouco de luar e algumas flores,
E o teu perdão...
Leva o teu sorriso e o veneno
Que há nesses teus olhos tão pequenos
E que mata corações...
E leva a dor... porém,
Se ele te quiser, esquece-a agora,
Mas se ele te negar, traze-a embora,
E divide a dor com alguém.
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RANCHO DE SAPÊ... LETRA SOBRE TELA
Estou pintando, Rita, lá na serra,
Um ranchinho de palha de sapê.
Pinto a noite, o luar, a primavera...
E um olhar com vontade de te ver.
O teu retrato junto ao meu retrato,
Tu defronte a mim, meio sorrindo...
Em volta do ranchinho eu pinto o mato,
Uma jaqueira e um pé de tamarindo.
O vento a balouçar o candeeiro,
E nós, feito um retrato na janela,
A lua a espraiar lá no terreiro,
Pinto aquela flor, depois aquela...
Depois vendo a pintura, ali parado
Fitando o luar... pensando em ti,
E ouvindo a cachoeira ali ao lado,
Que a pedra esconde em parte o seu fluir,
Eu penso em nós, ali, naquela noite.
Foram tantas assim por nós perdidas,
E perdido também eu sei que foi-te
Esse momento de amor em tua vida.
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RETALHOS
Tu e eu... é assim quando me precipitas...
A flor do vale, o rio que ali perpassa.
Talvez há dia ainda lá por fora...
Borboletas que revoam sobre o verde...
E a luz incandescente da aurora...
Um infinito sentir na alma em chamas...
Por que não me amas?...
No aconchego... o cheiro de relva...
O amor entre sussurros e beijos...
O vento... e eu...
Ao som da lira, desejos...
Doutos sentimentos...
Andorinhas que a tarde acolhe...
E ao vale distante, um lamento...
Das tardes, a cortina...
A penumbra das noites...
Quantas queixas ao vinho...
Peitos que amam...
Prantos... açoites...
Teu olhar, porém, em meio a tudo...
E um poeta mudo...
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SE EU FOSSE O TEU POETA
Se eu fosse o teu poeta, ao fim do dia,
Junto com o entardecer eu te traria
Um buquê de flor, um diamante, e poesias;
No teu silêncio declamaria o amor.
Se eu fosse o teu poeta, me exalaria em versos,
E em pétalas retornaria do universo
Como o orvalho que cai livre e disperso;
E encheria o teu redor de aroma e flor.
Em todas as manhãs, balbuciando,
Juraria o meu sentir num abraço e num beijo.
E quando longe de ti, tendo os desejos
Banidos da tua voz, teu cheiro e encanto,
Clamaria o meu amor com o olhar em prantos.
E serias meu paraíso, e a minha deusa.
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POEMA PARA LAURA
Dia dos namorados...
Dou-te uma rosa,
Uma flor bela e formosa,
E o meu amor...
Dou-te o silêncio fatal de uma poesia
No repouso dos meus braços,
Dou-te as tardes...
Meu sorriso de paz,
Meu sussurro de amor,
Minha alegria...
Minhas horas vagas
Dou-te por presente
Para o afago sutil, puro, inocente,
Nas juras dos lençóis...
Dou-te a casa em mim, lá no porão
Onde pulsam o amor e o coração,
Por moradia.
Dou-te a promessa de viver contigo
Nos vendavais que levam o farto abrigo,
Ou nas doces calmarias.
Por fim,
Dou-te a chave que minha alma encobre,
E a minha honestidade intata e nobre
Que é a maior valia.
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SEMPRE QUE PASSAS
Passas na rua, e esse deus malvado
Atira-me uma flecha ao coração.
Eu fico terno, o rosto desmaiado;
Parecem levitar meus pés do chão.
Tremem as mãos, e a fala já não sai,
E o pensamento muda a direção,
E ainda fico assim quando te vais,
E o próprio deus, depois, tira o ferrão,
E levas-me ao veneno do desejo,
E eu fico a pensar: Se eu te beijasse,
Que gosto eu sentiria no teu beijo?
Depois foge o efeito da hipnose,
E quando já estou quase refeito,
Atinge-me ele, então, com outra dose.
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QUANDO ESTOU SOZINHO...

Ah!...não me insulta o amor, esse malvado,
Quando estou sozinho...
A solidão com seu espinho
O expulsa do meu lado...
Quando estou sozinho, o amor vai embora...
Não tenho nada nesta hora
Quando estou sozinho...
Não há carinho...
Não há flor...
Nem uma palavra de amor...
Não há nada...
Há um pranto triste... E a amargura...
E a dor...
Quando estou sozinho...
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QUANDO EU BEBO

Que cousa me acontece quando eu bebo...
Revelo-me ao íntimo segredo...
Quando eu bebo sou ninguém...
Quando eu bebo eu juro o que eu não faço...
E entrego-me ao fracasso...
Até volto com meu bem.
Quando eu bebo... não bebo nunca mais...
Será que alguém acredita que é capaz
Um poeta não beber!!!
Bebo porque gosto de ser louco...
E se não fico... mais um pouco
Ainda... Bebo para testar...
Quando eu bebo... Minha vida...
A minha alma... o meu amor...
O meu coração...
É que quando eu bebo vejo flor
Até mesmo na ilusão.
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QUANDO EU ERA PURO
Horas idas...em que eu penso agora
Quando o silêncio medita em minha mente,
E a paixão em meu peito se aflora...
E as idas horas me vêm tão de repente...
E levam-me ao encanto de um menino
Que fitava uma criança em puberdade,
E que também era criança, na verdade...
E que olhava os seios doces e divinos
Da amiguinha que se banhava no riacho,
E que eu também pulava ao mesmo poço;
E ela perguntava o que eu acho
Do tempo em que ficava mergulhando...
E eu, sem me ater ao seu esboço,
Não via o seu pudor, mesmo a fitando.
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QUANDO FUI TRAÍDO
Teu olhar... Meu olhar ao chão...
O pranto em meus olhos...
O beijo em outra boca... O amor...
O silêncio... A noite...
Dê-me uma dose!... Outra vez...
Dúvidas talvez... Não!
Outro beijo... Meu íntimo..
A noite...As emoções...
Estou fugindo dali...fugindo...
De meus olhos o pranto vai caindo.
A desilusão... O peso do amor...
O travesseiro... A noite inteira...
A aurora que vem... Vem a aurora...
O sono não vem... Os olhos dela ainda...
Ainda o cheiro... Ainda o amor...
Como a penumbra ao vale...
Doentias horas de dor...
Aos prantos...
O amor...
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QUANDO ME LEMBRO DE TI
Pensava em ti,
E arfando em mim, a dor no meu silêncio
Vagava em vão,
Dentro do peito, o amor,
Um querer zeloso,
Uma leve flor no coração.
E eu, pensava em ti.
As lembranças repetiam nosso encontro,
E entre os cílios, o pranto,
E o teu olhar ali
Sob as pálpebras fechadas.
Teu riso e o gosto dos teus beijos,
Tudo em mim se repetia.
Não era o engano o doce do desejo,
Nem do ópio o sonho tão sentido:
Eram teu corpo, teu olhar, teus doces lábios,
E os teus murmúrios jurando em meus ouvidos;
Tampouco era sonho, era mais que sonho,
Era o reviver de um momento já vivido.
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POR CAUSA DE UM AMOR
Brigava com a tristeza, e fui lutando
Tentando me livrar de um golpe seu,
Caí nas garras dela imóvel, quando
Meu corpo num cansaço se abateu.
Prendera-me a danada numa rede,
E só me alimentava com a dor;
Com o desprezo, saciava minha sede,
E por chibata, dava-me o amor.
Dava-me a tortura e o desengano,
Também a desilusão pelo futuro,
E nem uma esperança, nem um plano
Que pudesse me tirar dessa amargura.
Mas o tempo fez na rede um rombo, um dano,
E então me retirou daquele escuro.
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PORQUE BRIGAMOS?
Os homens que malham, pensam que, em
confronto,
As forças afrontam outras forças enfim...
Os homens que pensam, pensam que a força
Está no intelecto do seu manequim...
Os homens que malham pensam que a força,
É a força apenas de sua intuição...
Os homens que pensam, pensam que a força
Está no caminho da sua razão....
Por isso não há força e filosofia...
O bom senso, eu diria,
Já decide a questão...
Por isso é que eu digo: Quem pensa não briga...
E quem briga não pensa que existe a razão.
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QUANDO CANTAS
Quando cantas, mulher, doutos segredos
Eu ouço em meio às notas da canção.
Um frio corre em meu corpo e, tenho medo
De deparar-me de novo com a paixão.
Eu tenho medo.
Estou sentindo um doce sentimento,
Uma cócega de dor no coração,
Qual dos olhos que se vão, nos olhos vendo
O olhar que ali ficou na estação.
Eles vão sofrendo.
Estou como um tonel que o vinho acaba,
De vinho há um cheiro no interior;
Dentro de mim eu sei que não há nada,
Mas o vestígio há de um grande amor.
Lembro-me da amada.
Estou qual a velha casa no abandono,
Ali se alojam cobras e escorpiões,
Nosso peito, também, se está sem dono,
Dá vez para essa vaga solidão.
Que mora em ermas vidas.
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Um peito sem amor é uma feriada,
Um fôlego abafado na garganta.
É a dor que se deseja mais doída.
E tudo dói em mim enquanto cantas.
Nessas horas idas.
Na panorâmica visão, foco o recinto
Como uma ave na prisão vendo lá fora,
E funde o amor em mim na dor que eu sinto,
E me agarro à solidão e vou-me embora
Com a dor, não minto.
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PEDRA DO CRUZEIRO EM MARILÂNDIA
Ah! Se eu pudesse te escalar, beijar tua fronte,
Lá do alto perscrutar todo o horizonte,
E ver o arrebol que tu avistas,
Eu seria também mais um turista
Desses que se acampam no teu cimo
Como um piolho em uma cabeça de menino.
Como eu não posso, eu fico aqui na saia,
Como quem fica aos pés de um atalaia,
Puxando seu avental, querendo colo.
Como eu não posso, fico te fitando
Com o pranto do desejo indo ao solo.
Eu fico aqui embaixo imaginando:
- Quem sabe com algumas asas eu decole,
E lá no cimo teu eu vá voando.
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PERFIL DE UM SÓ
Não há ninguém mais feliz que eu...
Vivo num vale cheio de flores...
Vivo cheio de amores...
A lua me encanta nas noites de estrelas...
As estrelas me encantam... o sereno e a névoa...
As asas dos anjos... Os meus doces anelos...
Na casa em que vivo... vivo cheio de encanto...
Aqui não há trevas... não há dor... Nem há pranto.
Quando chego em casa... tenho os braços da
amada...
Se dá fome, há sempre um pão sobre a mesa...
Quando quero carinho, tenho a boca mais doce...
Quando eu quero ternura... Quando quero paixão...
Tenho o amor ao meu lado no sofá... ou no chão...
É que eu sempre me envolvo
Com essa tal solidão...
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PINCEL DE LETRAS
Em uma tela virgem, Vanessa,
Com tinta e um pincel,
Eu vou pintando um campo,
Uma cerca, uma porteira, um rio...
Uma montanha bem alta,
Um horizonte, um céu...
Numa estrada de terra
Vindo de um rincão,
Bem ao lado dela,
Entre o rio e a cancela,
Pinto um casarão,
Uma varanda enorme,
E flores muito belas,
E tu regando as flores,
E eu lá na janela.
Num curral além, depois da ponte
Que leva ao pé serra,
Pinto um alazão,
Pinto as águas caindo na cratera
De um torto riacho,
Um trator na terra,
E um olhar meu, lá da janela,
Olhando no jardim.
E tu formosa e bela
Fitando em mim.
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PINTANDO MINHA AMADA
Dormes, mulher, nesta hora extrema.
E, vendo-te com zelo,
Como o pintor que pinta o seu modelo,
Faço-te um poema.
E dormes, com o abajur aceso.
Nos cetins, a face de princesa,
E teus cabelos longos estendidos...
Sobre esta cama, o corpo mal vestido.
E dormes exposta à frouxa luz.
Contorna meu olhar, teus seios nus,
Enormes. E dormes, e dormes...
Meu poema tenta retratar
A languidez do sono em teu olhar.
E, por vezes, me esqueço da pintura,
E fico a contemplar a criatura.
Parece não haver o que defina
Aquela silhueta tão divina.
Mas volto ao meu trabalho
Que pousa frente a mim.
Ainda faltam ali naquela tela
A flor de cabeceira e a cortina,
E um luar batendo na janela.
Faltam o olhar do artista absorto,
E as vestes que ainda encobrem o teu corpo.
Na cabeceira falta o abajur.
E falta a transparência que revela
Teu corpo seminu.
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POEMA PARA NÃO SER ENTENDIDO
O lírio encantador dos olhos teus
No raiar da primavera...
A rubra sombra da tarde no coqueiro...
A relva...
O bosque...
O mar...
Fino véu sobre a espádua nua...
A lua no céu...
Uma voz dentro da noite murmurada...
Tu e eu ali sobre os lençóis...
Pedias-me um beijo...
A noite cega os campos...
Pálido aconchego...
Lívido sentir...
E os nossos desejos.
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O TEATRO
A bêbada caía
Rapidamente,
Rapidamente se erguia.
Que olhar assustado ela emitia!...
Alguém sorria...
Vários sorriam,
Muitos sorriam...
O teatro era o bar,
Os atores, nós.
Representávamos a vida no palco da noite,
Também bebíamos.
Um diretor havia para cada atuante,
Eles também bebiam...
E também caía quem ria...
E o espectador era apenas uma mulher
Lá no prédio vizinho.
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OLHASTE NOS MEUS OLHOS...
Se eu tivesse ao menos, na reminiscência,
Um beijo guardado de teus lábios doces...
Eu passaria as horas da minha existência
Relembrando o beijo...Se teus olhos fossem
Como os são em minha alma, uma tela antiga,
E duas margaridas em uma face em flor.
Eu, recordando o beijo numa canção amiga,
Talvez, eu revivesse esse doce amor.
Às vezes, sonho que estou ouvindo a lira
Modulando a música que eu ouvia no bar,
Quando acordo vejo que tudo é mentira,
Não há aqui teus olhos, a lira não há...
Só uma lembrança que me traz suspiros:
É a lembrança doce do teu doce olhar.
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PARA FUGIR DE UMA DOR
Faço poesia, como quem beija a mulher amada,
Como quem pede água na longa jornada...
Como quem suspira um último suspiro,
Como quem deita nos braços de uma namorada...
Faço poesia como quem chora, como quem soluça,
Como o desiludido à beira da estrada
Que cansado debruça nas bordas dos muros...
Faço poesia querendo que a dor vá embora,
Mas a dor não se vai, vem a dor nesta hora.
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PARA VER SE A DOR VAI EMBORA
Oh! diacho...
Já tentei escrever
Para desabafar,
Mas ainda me resta
No peito um pouquinho
De uma dor dentro em mim
Que não quer desatar.
Ainda me resta
Um punhado de flores,
Um violão, uma tarde...
Uma saudade, uma dor...
E um resto de amor...
Não adianta escrever,
Não adianta chorar...
Nem adianta esquecer,
Ou querer não lembrar...
Quando chega esta hora,
Só adianta esperar
Que essa dor vá embora.
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PÁRIS E JULIETA
Quando te encontro, fito o teu olhar,
Tu, relampejas em mim teus olhos negros,
Foges depois fitando outro lugar,
Mas eu não, fico a te fitar, admirando-te.
Depois que passas, segues teu caminho,
Nem olhas para trás se estou te olhando,
Pareces não querer os meus carinhos,
Mas eu não, fico a te fitar, admirando-te.
Vais, foges talvez, não pensas em mim,
E segues pela rua calma e branda.
Mas eu não, fico a te fitar, admirando-te.
Somes lá na curva, e eu sozinho
Ainda a repetir balbuciando:
Mas eu não, fico a te fitar, admirando-te...
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O DOCE ENCANTO DO TEU OLHAR

Estavas no bar com o namorado...
Eu, na outra mesa, tu não viste...
Estava só...
E amava...
Meu coração estava triste...
E tu não viste...
- Garçom?!... Outra cachaça!
Depois dei uma volta pela praça.
Fitava flores pelos canteiros da cidade...
Não eram flores que eu via, na verdade...
Via o luar... Não era a lua...
Eram deuses passando pela rua...
Crianças, eram duendes...
Tudo encantado...
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O HOMEM E A ENXADA
Tu, talvez, na luta em que me envolvo
Batendo pela sorte e pela vida,
Finges não sofrer quando eu padeço,
Quando o sol sobre meus ombros me intimida.
Mas, ouvindo o teu gemer na terra dura
Enquanto meu suor banha teu corpo,
Parece que é uma voz que alguém murmura:
Um ¨hou¨ que o peso espreme no pescoço.
Tu e eu, ali, na mesma luta.
Às vezes, numa veiga em meio às plantas,
E em outras encarando a terra bruta.
Porém, não pedes nada pela lida,
E nem do pão que arrancas na labuta.
Tu, és parte de mim, és minha vida.
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O POEMA PARA UM HOMEM SÓ
O poema é essa excitação que a alma envolve
Ao burilar das letras, noite adentro.
Seu corpo é de mulher, é meigo e puro...
É o meu contentamento...
O poema é o afago de uma dor que nós sentimos
Na alma afagando-nos e excitando-nos,
Como o sussurro nos ouvidos nos excita...
O poema é o orgasmo da alma
Sobre um papel em branco.
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O SABIÁ E EU
Canta o sabiá, a noite acaba,
E o sol como um vulcão lá na colina
Clareia... No quintal de Valdivina
As aves vêm comer jabuticabas.
Eu, estou sozinho.
Canta o sabiá, tudo amanhece,
Das casas vão se abrindo as janelas,
E transeuntes passam nas vielas...
E assume, o vendedor, sua quermesse.
Eu, estou pensando.
Os motores roncam nas garagens,
Máquinas acordam nos galpões,
Crocitam, na galhada, os gaviões,
E o tempo a nos moer nesta engrenagem.
E eu, estou chorando.
Canta o sabiá, o vate escuta,
E vai espremer sua dor numa poesia,
Dormiu e acordou com a nostalgia,
E agora quer colher a sua fruta.
E eu, com a dor e a lira.
Canta o sabiá com alegria,
Não sabe, o sabiá, que me machuca,
E canta o amanhecer do novo dia,
Talvez não sinta a dor que me cutuca.
E eu, ainda suspiro...
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O SORRISO
Sorrir é descortinar a alma.
O riso é a estesia, o albor...
A cor das paixões,
O desabrochar da flor,
E o trescalar do coração.
Em riso, faz-se o amor quando se aflora,
Quando dois olhares se prometem,
Fazem-se os desejos e prazeres...
Quando a alma inteira se envolve,
Faz-se o pranto,
Faz-se a alegria.
O símbolo da paz é o sorriso,
É o arauto das paixões,
O doce do viver, e o paraíso.
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NUM SONHO COM MINHA AMADA
A noite já se fazia ao silêncio,
Revisei a tranca da porta, e fui dormir.
Recolhido ao aposento
Pensava em ti.
Depois saí dali num sonho lindo
Caminhando pela noite,
Querendo te encontrar;
As pálpebras tremiam ao douto sonho,
E eu, lúcido a viver doces momentos,
Confessava meu amor, tu escutavas,
E eu me revelando os sentimentos,
Chorava...Tu também choravas o teu intento.
Abrias-me os braços me aceitando,
Consentias-me um beijo, e quase louca,
Premias o corpo ao meu, balbuciando.
Depois eu acordei.
E fitando o quarto ainda com ternura,
Buscava o teu olhar , o teu sorriso,
E ainda murmurando aquelas juras
Do sonho que levou-me ao paraíso.

79

NUMA NOITE TRISTE
É noite... Estou só...
Escrevo alguma coisa...
Move-me o olhar... As paredes,
Circundam-me e calam-me...
Mas há um sentimento... Lembranças...
A luz ainda acesa... Lá fora, a noite...
O frio... O frio aqui dentro...
A sala vazia... o quarto vazio... e eu...
Murmúrios... Sussurros...
Não os tenho...
Um aperto no coração...
Só queria um beijo...
Uma poesia sobre a mesa...
Os olhos serrados...
Pensando distante...
Pensando nas juras...
No amor...
E um frio,
Um pálido frio...
Um coração vazio...
A dor...
E a solidão...

80

O ABORTO
Ao ninho ainda um doce ser em festa...
Pulsa-lhe o coração... A vida pulsa...
A mãe... A protetora... Quem ama...
Quem morre por amor... A mãe...
A fera e a mãe... Há mães que morrem
Nas garras da fera... O idílio...
O amor... As mãos sobre o umbigo...
O sonho... A flor...
Pulsam os fetos... como o coração
Que as flechas não ferem...
São feras... Não mães...
Quando o aborto preferem...
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O AMOR VERDADEIRO
Que digo do amor?
O amor é um vinho
Que nos embriaga, e nos deixa sozinhos
Nas tardes de outono...
Esse amor, quando chega...
Quando as horas flutuam,
Fitando a lua, ele mal se contém:
Esse amor é um suspiro,
É a lira que canta,
E é o meu próprio grito...
Não diria que este é o amor verdadeiro...
O amor verdadeiro, não tem luz nem capricho.
O amor verdadeiro, é um acaso na espuma;
É um achado no escuro,
Toda alma procura
Nos palácios e guetos.
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NO ASILO
Quando deitamos no asilo,
Pensamos que estamos sós.
Não estamos sós ali não...
Há sete seres que passam
Todas as noites por nós:
Vem a alegria primeiro
A nos lembrar do passado...
Depois se vai descontente,
Pedindo desculpa ardente,
E a gente fica magoado...
Depois é a felicidade
Que vem calada e se vai...
Não diz para nós nem um ai...
Não sei por que, na verdade,
É sempre assim que ela faz...
Depois é o amor, vem sozinho,
Nem faz na gente um carinho...
É toda vez um espinho
Que ali nos deixa, e se vai.
A mágoa vem sem demora.
É que eu não gosto da mágoa,
E a mando logo ir embora...
Depois o arrependimento,
Fica conosco um momento,
E até desculpas ao vento
Pede por nós nessa hora.
Depois quem vem é o perdão.
Desse, às vezes, eu gosto,
Deito em seu colo, me encosto,
Mas ele logo quer ir...
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E vem por fim a tristeza
Essa danada não sai.
A noite inteira fofoca,
Deita com a gente, se coça,
Aporrinha-nos um tanto
Que a gente acaba indo aos prantos,
E nem assim não se vai.
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NOITE... SOLITÁRIA NOITE
Eu tenho o amanhecer como um sineiro
Que dobra o esmaecer da noite fria
Em que eu dormi sozinho.
Pensava em ti... enquanto a madrugada,
Num incômodo silêncio... me velava
Seguindo seu caminho...
Pensava em ti... e foram teus caprichos
Repetindo para mim os compromissos
De nunca mais me ver,
E ouvindo as palavras repetidas,
E todas dividindo nossas vidas,
Não pude me conter...
A noite lentamente foi passando,
E ali no quarto, o pranto fui deixando
Cair dos olhos meus.
Até que veio, emfim, um novo dia,
Como um triste dobre que anuncia
Que a noite já morreu.
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NUM MOMENTO CONFUSO
Quando se acama essa dor dentro em meu peito
Como uma cefaléia de saudade,
Esse tédio moribundo que me invade,
Esse amor doentio no coração.
Quando se acampa em mim essa tristeza,
Esse tédio moribundo e essa incerteza,
Esse amor doentio, e essa ilusão
Desiludida, e esta saudade...
Essa dor que se acama, doentia,
E esse tédio que me adentra e que me invade,
Quando se acampa em mim essa incerteza...
Eu não sei se é amor ou se é saudade,
Se é a solidão que ao peito arde.
Talvez seja uma dor que não se sabe.
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NUM PIQUENIQUE
Pensando eu estou... No passado...
Lembrando-me de um amor da infância...
Num piquenique...
- Eu vou mergulhar!... você vai?
- Você não pode... Você é mulher!
O rio sob a ponte... um poço...
A blusa sobre o capim... A surpresa...
E tudo se cala...
Um olhar enternecido... um riso...
Outro riso... A voz que não fala...
A ternura... O imberbe amor...
A pureza... a incerteza, a primeira emoção...
A lembrança... fica a lembrança...
Aquela tarde... A professora...
Amigos de infância...
Seios pequeninos...
Imberbes amores...
Reminiscências...
Crianças...
E ainda há crianças...
Pureza...
Sonhos...
Lembranças...
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NA FAVELA E NO PALÁCIO
O menino anda pela favela...
As pessoas passam pelo menino...
Escadarias... Casas... Vielas...
O menino passa... Menino bom...
O menino ouve um tiro...
E corre... A casa onde o menino mora...
As ruas por onde o menino anda,
O mercado onde o menino compra...
O homem que o menino conhece...
O muro onde o menino se espreme...
Tudo treme...
Não há tremor na Alvorada...
O menino tudo enxerga...
Tudo sente...
Na Alvorada todo mundo é doente...
A maioria é cega...
A outra parte é surda..
O resto, demente.
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MEU SUICÍDIO
Entardecia, o sol
Caído ao vale, eu pensativo,
Ruminava a vida.
Na sala, a luz de um tímido farol
Mostrava-me a mobília já cansada.
Ao lado, um galpão, velho, esquecido,
E a fuga dos morcegos no paiol.
Eu, girando o olhar ao meu redor,
Tremia ao horror de um mal juízo.
A noite chega, a lua sobre a mata
Asperge a doce névoa incandescente.
No pé da serra, a estrada serpenteia.
E um cão a descansar na minha frente.
Ouvindo o gemer de uma cascata,
Eu, sentado ali na minha varanda,
Pensava não sei em que.
Para além, muito além, dois meus vizinhos
Passavam pela estrada mal traçada.
Latia o cão à beira do caminho,
E um oi eu respondia do outro lado.
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Depois tudo se cala, o vento errante
Passava a balouçar as trepadeiras.
Dentro do meu peito, um amor antigo,
E um último olhar na prateleira.
O ímpeto algoz, o pranto e o medo
Cavavam a dor de um sonho já perdido.
Depois dei-me ao nó que tudo apaga,
E a corda eu ainda senti em meu pescoço,
E sem mais eu fazer, sem mais esforço,
Morri naquela noite malfadada.
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MEU LADO BOM E MEU LADO RUIM
O meu lado ruim, vendo o meu lado bom,
Livre, passeando, resolveu lhe indagar:
Vejo que você caminha sem atenção,
Parece até que nada vai lhe importunar!!!
Eu, vivo áspero, fitando tudo em volta,
Não tenho amigo, e de tudo eu desconfio,
Uma olhada de mau jeito, e já me revolto,
Puxo a espada que sempre trago a fio...
Disse o lado bom: Pois é, ouça o que eu digo:
Se alguém me atacar, não estou sozinho,
Se algum mal me acontecer, tenho os amigos.
E tenho você, que sempre está comigo,
Atento a tudo que eu encontro no caminho,
E é você quem me livra do perigo.
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LUXÚRIA
Ao som de uma voz, qual de um maestro,
Eu vou me entregando a um outro instinto...
Pensando em estar contigo ali, eu minto
Palavras que comove a quem me empresto.
Tu, que tanto amas, que amas e choras
Enquanto eu me deleito em outros braços,
Nem sabes que eu estou naquela hora
Pensando em teu amor, noutro regaço...
Nem sabes que eu tanto te admiro...
Que as outras são apenas um engano.
São de momentos fúteis, um delírio.
São fantasias de um pejo apenas...
Não são do amor as flores e os suspiros.
São um doce, talvez, coisas amenas.
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FOLHAS DO TEMPO
Maria, ribeirinha do riacho,
Sempre via passar folhas secas sobre as águas...
Perdia a tarde, às vezes, vendo folhas passando,
Folhas secas...
Um dia Maria percebeu que as folha secas...
Ah!.. as folhas secas eram sua juventude
Que tão silenciosa perpassava...
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IDÍLIO PARA MINHA MÃE
Mamãe... Mamãe...Abre-me a porta...
Eu sou um daqueles pobres passarinhos
Que retornam ao entardecer para os seus ninhos...
Abre-me a porta!...
Há luz ainda no teu quarto,
E ainda teu carinho me conforta...
A mesa... O corredor...
Um abraço farto...
Abre-me a porta!...
O amor...
Tudo tem seu preço...
Eu sou o viandante da cruzada
Que caminha sobre as marcas das pegadas
E volta ao berço.
Abre-me a porta...
Abre-me a porta...
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INSINUAÇÕES
Quando te fitei, a música tocava.
Defronte a mim, uma flor,
O abajur da noite sobre o jardim.
Quando te fitei...
Dentro de meu peito vi um rio caindo.
Não é esta hora...
Nem era meu amor...
Quando te fitei...
Ouve, a primavera balbucia aos bosques,
E a tarde vem descendo as montanhas,
E o olhar de uma janela...
Um pranto na face... Um abraço...
Um olhar na praça... Outro olhar
Um beijo...
Mãos dadas...
Longe, a lua...
Um olhar do terraço sobre a rua...
Um desejo...
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LADAINHA DO SOLITÁRIO
Maria,
Estou só!
Maria Margarida,
Estou só!
Maria da Conceição,
Estou só!
Maria do Socorro,
Estou só!
Maria da Penha,
Estou só!
Penha,
Estou só!
Joana,
Estou só!
Joana da Silva,
Estou só!
Joana Andrade,
Estou só!
Joana da Paixão,
Estou só!
Marlene,
Estou só!
Marlen de Sousa,
Estou só!
Marlene das Dores,
Estou só!
Marlene da compaixão,
Estou só!
Clementina,
Estou só!
Clementina de Jesus,
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Estou só!
Clementina das Flores,
Estou só!
Clementina dos Sonhos,
Estou só!
Clementina da Luz,
Estou só!
Mirtes,
Estou só!
Antonieta,
Estou só!
Aparecida,
Estou só!
Luíza,
Estou só!
Geiza,
Estou só!
Mônica,
Estou só!
Luanda,
Estou só!
Mulheres,
Estou só!
Mulheres solteiras,
Estou só!
Mulheres desquitadas,
Estou só!
Mulheres viúvas,
Estou só!
Mulheres abandonadas,
Estou só!
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Mulheres virgens,
Estou só!
Mulheres puras,
Estou só!
Mulheres da vida,
Estou só!
Mulheres enganadas,
Estou só!
Mulheres solitárias,
Estou só!
Que seja um gesto infindo esse meu apelo
Para que eu consiga alcançar a felicidade no amor.
Amém.
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LAMENTO
Meu lamento é como a brisa que passa
Roçando as folhas verdes do coqueiro...
É o embalar das folhas, o meu lamento.
É o murmúrio das cascatas...
A suave voz que murmura, é meu
lamento...
Meu lamento é doce como a bruma...
O perfume das flores...
O arrebol sobre a mata...
Meu lamento não é dor,
É um beijo de amor o meu lamento.
O embalar da palmeira,
As carícias do vento...
Não tenho esse aconchego nos teus
braços...
Nem os teus beijos...
Não tenho o teu perfume...
É uma falta do amor, o meu lamento...
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FOI O MEU PRIMEIRO AMOR

Numa tarde de Domingo,
Dizendo-me coisas lindas
Você me beijou,
Talvez você não sabia,
Mas em mim já existia
O amor.
Eu amava você tanto
Que, às vezes, vinha o pranto
Correr em mim.
É que eu nunca imaginava
Que você também me amava,
E que estava a fim.
Foi você, meu primeiro amor,
E o meu primeiro beijo,
Foi você quem me roubou...
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SOBRE UM AMOR
Olha aquele cipreste! Beira a varanda...
Perto da varanda há uma mulher.
Em volta da varanda há muitas flores.
A mulher relembra seus amores,
Nem sabe ela o que quer...
O seu amor não lhe encanta!
E ela molhando as plantas,
Pensa num outro qualquer...
Pensa que o amor é poesia...
Cousas que ouvira algum dia...
Sonha com um amor verdadeiro...
O amor é uma fantasia,
Um ser sem rosto, sem guia,
Nos olhos da jardineira...
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REFLEXÕES
Essa cócegas de dor,
O roçagar do amor pela alma,
E a tênue têmpera no olhar...
Um sorriso apagado nos lábios...
Os olhos hipnotizados...
Não há vento...
Tudo é estático...
Dramático...
Surdo...
Tudo!
É o existir sob o crivo da razão...
O tempo pulsa ainda...
Não há forças nem ânimo...
E tudo passa sob meu juízo
Numa procissão:
- Eu sou o amor que você perdeu!!!
Eu ouço...
- Eu sou suas fantasias...
- Eu sou suas dores...
- Eu sou suas primaveras...
- Sou suas desilusões...
Continuem! ( eu digo).
- Sou suas lembranças...
- Eu sou o seu primeiro beijo.
- Eu, o primeiro amor...
- Nós somos suas amizades...
Passam, passam... ( eu digo).
- Eu sou o seu trauma...
- Eu, as suas alegrias...
E a vida vai passando.
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QUANDO FOGES DE MIM
Vês, como aquele vale serpenteia.
Do rio a curva embebe-se na areia,
Só o meu olhar que não...
Daqui do alto as cousas que eu avisto
Enchem-me de amor, talvez por isso
Eu viva outra ilusão...
Sei, não há paisagens lá embaixo,
Daqui do alto,
Eu, vendo o teu olhar,
Parece que o mundo em tua volta,
São deuses que te sequem numa escolta
Para tudo me encantar...
Tudo que vejo, após te ver, é lindo...
Tudo que eu sinto, é amor somente...
Quanto me dói ao te ver fugindo
De um beijo apenas do meu lábio ardente...
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OS TRÊS POETAS
Diz um poeta ao outro:
- Falo de mulher...
- De mulher!!!? Indaga o segundo.
- Eu também falo de mulher! Diz o terceiro.
- Não há amor sem mulher...
- Não há, é certo, mas estou cheio de amor...
Veio a solidão como intrusa,
Baixou as alças da blusa,
E os insultou com um vinho...
E os três poetas, coitados,
Falam desesperados,
Falam cousas confusas...
E se acham juntos no pranto...
Pois a mulher que eles cantam,
É a solidão que eles usam...
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A UMA MENINA POBRE
Se eu disser que te amo,
Talvez não acredites.
Há em teu olhar uma ternura,
O teu corpo exibe a formosura
Das damas das mansões...
Os teus cabelos longos, claros, lisos;
Teu andar malicioso, o teu sorriso,
Escondem a rude veste...
Teus lábios sem batom,
Sem ruge a tua pele...
Descalça... de avental...
Quando me fitas com esse olhar de amante,
Eu vejo nos teus olhos um diamante
Que nunca vi igual...
A rude veste que o teu corpo encobre,
Tem um quê de um tecido caro e nobre
Das filhas de um rei...
Tu tens, das princesas, a flor inculta
Que a simples veste tenta, mas não oculta
No olhar que em ti fitei.
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AS DORES DE UM AMOR
Lúcia, você que não é Lúcia,
Sabe que eu te amei...
Como o poeta ama a lua,
A noite, as estrelas...
Amei o teu encanto ao vê-la,
O teu olhar amei...
O teu sorriso...
Do mel do amor bebi no teu perfume...
Dos teus desejos eu fui pálido amante...
Fui príncipe das tuas auroras
No doce enternecer das minhas horas...
Não fui vício, nem o mal que me atormenta,
Nem o vendaval, nem a tormenta...
Fui a paz... o arrebol...a lua ... o vento...
E o meu próprio sentimento.
Fui a minha dor...
Talvez o meu amor...
E nada mais...
Nada mais...
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O SONHO
Tu foste o meu amor,
Meu amor impossível,
Meu encanto,
Meu riso,
Meu pranto...
Foste a flor à beira do caminho...
Não foste comigo na caminhada:
Fui sozinho...
Com passos lentos,
Fui ver minha amada...
E não foste comigo na jornada...
À reboque da tristeza fui levado,
E foste o fumo da queimada...
O meu encanto e o nada,
Simplesmente o nada...
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QUANDO A TARDE É TRISTE
Ouves, minha desconhecida,
Que as aves cantam?
Ainda há gorjeios ao entardecer...
Só o poeta não canta nesta noite triste...
No poeta uma dor ainda persiste...
Nem ele sabe onde...
É de um olhar talvez, ou de uma jura,
De uma tristeza qualquer, de uma loucura...
Talvez em um silêncio a dor se esconde...
Quando a cigarra no cipó se espreme,
E de um novo entardecer toca a sirene,
Minha alma vai aos prantos.
É que nesta hora dolorida,
Chora em meu peito uma dor sentida,
Qual fosse a solidão...
Chora no meu peito nesta hora
Uma alegria que sei que foi embora,
E deixou meu coração...
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QUANDO O AMOR BALBUCIA
Quando o sol raiar, amanhã,
E ouvindo o canto das aves no arvoredo...
Eu olhar para o arrebol...
Quando eu vir o sol...
Quando eu acordar...
E eu vir que o amor
Pode não chegar...
Pode vir em mim
Um outro desespero...
Posso ir ao chão.
Mas não ligue não...
Não ligue não...
Essa dor não mata!!!
Muito mal maltrata
O nosso coração....
Essa dor não é dor...
É a solidão.
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RELATOS
Na sombra do vale, há uma casinha pobre,
Há uma estrada se esticando pela serra...
E uma linda sertaneja na janela...
Há um homem a fitar, qual atalaia,
O cafezal que pelo sítio se espraia...
Já é a tarde que no vale desmaia...
Lá, ao lado do rio onde a lampa treme,
Eu ouço um violão e a voz da Irene...
Ouço a coruja a reclamar no escuro,
E um pranto vem-me aos olhos...
Eu me seguro...
Não choro por ninguém!
O pranto é uma saudade de um dia
Que eu ainda era criança, e não sabia
O que era ser feliz...
Não havia em mim tantos desejos,
E eu não via a poesia que hora vejo...
Não via o meu futuro!
Porém, do meu passado ainda me lembro:
As dores que eu senti, o que vim vivendo...
As horas que eu perdi...
Das minhas tardes vêm em mim a fossa,
De um olhar na janela, da minha roça,
Da estrada e do rincão...
Vêm as mágoas que deixei pelo caminho...
Só das rosas que eu vivi, alguns espinhos
Ainda espetam em mim o coração.
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DOCES VISÕES
Às vezes, ouço, quando o vento passa,
Um murmúrio de amor, e fico atento,
E ouço, e falas ...Volto em mim sem graça,
Perscruto e vejo que era a voz do vento.
Outras vezes, percebo-te sorrindo
Nas cousas que eu fito e, em minha mente,
A paisagem que vejo vai sumindo,
E surge o teu olhar em minha frente.
O certo é que não vejo o que estou vendo,
E os sons que me rodeiam não escuto:
Estou pensando em ti nesse momento,
Pensando nos teus olhos, no teu riso,
E vendo no que vejo o teu vulto,
Sentindo-me a sós num paraíso.
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Mais uma vez enlato meus
sentimentos nesse frasco eterno
que é o livro.
Não quero apenas um nome ao
túmulo após a morte, quero ficar
vivo, eterno... gritar...falar às
a lma s fu tu ra s q u e exis ti,
emocioná-las; mexer com seus
s e n t ime n t o s c o mo q u e m
continua vivendo.
Quero ser cidadão, não quero
apenas usar do meu País, mas
fazer algo para que nossos filhos
t e nham o r gul ho de se r
Brasileiros.
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