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PREFÁCIO
Escrevo porque preciso de algo para me
completar. A arte é esse complemento, é
meu palácio e meu refúgio. Cada poesia é
um mundo novo onde eu possa ir sempre
que as angústias reais tentarem suplantar
meus sonhos. A arte é a luz do candeeiro
que o torna visível. E eu nasci candeeiro e
preciso de luz. Sem arte eu sou ninguém.
Fazer outra pessoa ver o que você está
vendo em imaginação através de um texto,
não se consuma em poesia, porém,
transmitir aquilo que você sente quando da
criação de um texto, é a função da poesia.
Nesses poucos poemas, vão os meus
sentimentos mais recentes, vai um pedaço
de minha vida tanto atormentada por
incógnitas e pesadelos. Mas há que se
sofrer para ser poeta. Ao vinho, dá-se o
tempo para engrandecê-lo, ao poeta, as
dores.
Por ser um tema muito praticado, procurei
dar ênfase nesse livro à separação. E pude
ser autêntico, porque senti na pele as dores
e dúvidas causadas pelo rompimento de um
casal. E eu sofri mais que a maioria, porque
amo a vida em família e fui privado desses
valores.
Nesse mesmo livro encontram-se os meus
novos sonhos, as minhas novas buscas:
amores voláteis talvez, mas eternizados em
mim, porque eu os vivi em meus poemas,
mesmo sem tê-los vivido.
Por fim, a você que optou por ler o meu
trabalho, espero que não se decepcione. Se
possível dê sua opinião, é dela que eu
preciso para ir adiante.
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A DESPEDIDA
Olha, minha princesa, a madrugada
Já tinge de arrebol o horizonte,
Virá em breve o sol atrás dos montes
Iluminar a próxima jornada,
E ainda tu me pedes que eu fique.
Dá-me um beijo mais, eu já me vou,
Se me pedes um beijo, eu te dou,
Mas devo ir, o sol já está a pique.
E a tarde se transforma em noite escura,
E pedes que eu não vá, e me dominas
Com beijos e abraços de ternura...
E eu digo que vou, amor, eu digo,
Mas sabes muito bem, doce criatura,
Que na verdade eu vou - ficar contigo.
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A FLECHA DO AMOR
Olha aquele cervo
Que o índio alvejou,
Traz esta flecha
Cravada em seu corpo.
Ele padece um horror!
Eu aqui neste campo
Olhando este cervo,
Com ele eu me vejo
Igualado na dor:
.
Também estou livre neste campo aberto,
Também tenho a aurora para me acalentar,
Tenho o verde, o rio, as águas mais puras,
Tenho o céu e o luar...
Mas ontem eu deixei minha vida, minha casa,
Ontem fiquei sem o meu grande amor.
Com palavras simples num olhar impiedoso
A mulher me deixou.
Estou livre agora como aquele cervo,
Mas sofro e ele sofre por coisas 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 MINHA CASA
Quando eu olho pra essa casa,
Ai! Que tristeza me dá:
Essa casa já foi minha,
Já foi o meu doce lar.
Nessa casa eu morava
Como as aves nos seus ninhos.
Toda noite eu namorava
Com a mulher que era minha.
Quando eu saí dessa casa,
Tudo quis me acompanhar.
Só a alegria não veio:
A alegria ficou lá.
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O CANALHA
Traía-te...
Deitei nos braços da amante
Lá no jardim, daqui não tão distante...
E ouvi o amor.
Não vias...
Aos beijos eu matei minhas fantasias
E não vi tua dor...
Voltei para casa,
E vendo o teu olhar ali na porta
Foi que eu acreditei que estavas morta
Pro meu amor.
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DEIXA EU TE AMAR
Deixa eu te amar, a hora é dos desejos,
Hora do amor, de toque e beijos,
De vozes brandas, de palavras doces.
O amor voa dos lábios nesta hora
Na frouxa luz,
E as mãos se apressam em garimpar
Os corpos nus...
Ao ninho, os amantes...
A noite é dos amores.
De primavera,
De flores...
Deixa eu te amar, somos dois vultos,
E as paredes nos encobrem nesta alcova,
As vestes já se entregam aos nossos dedos,
E os corpos se revelam, e se renovam
Aos palpitantes vícios dos desejos.
Deixa eu te amar, provar teu doce,
Beber teu mel ouvindo os teus clamores,
Mergulhar teu corpo nu, como se fosse
O colibri que suga o mel das flores.
Matar minha sede, saciar desejos,
Dormir nos braços teus depois do amor,
E acordar com beijos.
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VIAGEM AO FUNDO DA ALMA
Eu quero lhe mostrar neste soneto
A estesia que eu estou sentindo,
Trazer você nos versos, nos quartetos,
Mostrando o que estou vendo e ouvindo.
Falando de amor e de poesia,
Andemos a descer pelo soneto
Como quem vai descendo a escadaria.
E ainda caminhando nos tercetos
Eu quero lhe mostrar toda a magia
De um mundo encantado e multicor
Aonde eu busco as minhas fantasias.
E então você verá que essas flores
Que tanto nos elevam à estesia,
São frutos dos jardins das minhas dores.
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A NOITE VEM CHEGANDO
A noite já chegou, minha princesa,
E as aves se encontram nos seus ninhos.
Estou me embriagando nesta mesa
E pensando em minha vida aqui sozinho.
A noite já chegou, e os vizinhos
Das mesas se abraçam nesta hora,
Beijam-se com ternura e com carinho...
Mas eu nem mesmo sei se vou embora.
Estou aqui ouvindo esta canção
E disfarçando a dor pra não chorar,
Vivendo sem motivo e sem razão,
Amando alguém que só me fez chorar,
Olhando os namorados que se vão
Sem mesmo ter com quem desabafar.
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A UMA ADOLESCENTE GRÁVIDA
Guardas-te à fortuna, em teu ventre
Carregas uma coisa sem valor.
Eu sei que ainda é apenas a semente
Que regas de uma exuberante flor.
Espero que teu pranto, de repente,
Não seja o prelúdio de uma dor
Entre a tua vida e a de um inocente
Em que tu decidiste o vencedor.
É bom que penses que a vida é ouro
Que, estando nos teus braços, vale mais
Do que o maior de todos os tesouros.
Pra aquele cuja vida tu prescreves
Entre o carrasco e o sublime estás.
E além te cobrarão o que tu deves.
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A UMA MÃE ADOLESCENTE
Por que estás triste, doce menininha,
Se trazes no avental tanta riqueza,
Se não estás sozinha nesta mesa
Embora te aparentes tão sozinha?
Por que estás triste se em teu jardim
Fizeste com ternura um canteiro
E plantaste uma flor tão verdadeira
Que nunca te abandona, e não tem fim?
Por que estás triste, se tua barriga
Semelha esses vasos bem antigos
Que os donos não revelam o valor?
Por que estou triste? - Disse-me a amiga:
Queria que estivesse aqui comigo
O pai dessa criança, o meu amor.
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A UMA PRINCESA
Via-te, como aquele namorado
Que foi ao amanhecer ver o arrebol.
Em teu olhar havia uma alvorada
Mais bela ainda que o nascer do sol.
Eu via-te... Fitando-te, o amor
Em minha alma veio futicar,
E do seu beliscão senti a dor,
Talvez quisesse o amor te namorar.
Difícil é encontrar o que defina
O doce que eu encontrei em teu olhar...
Os olhos teus são mais do que divinos,
São tentações que podem machucar.
São o visgo da minha alma peregrina,
E o encanto de uma noite de luar...
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ADEUS MEU LAR
Dormes, minha filha, em altas horas.
E estando a te fitar
Num sono inocente adormecendo,
Na face eu sinto a lágrima correndo
Do meu olhar.
E dormes, e não vês nem o meu pranto
Que eu sufoco aqui:
São dores que eu exalo de meu peito,
Porque estou aqui junto ao teu leito
Na hora de partir.
Um elo se quebrou em nossos passos,
Eu vou fugir daqui.
Tu ficas nesta casa, eu vou-me embora,
E estando lá distante em tenras horas
Pensando em ti.
Hei de lembrar que um dia fui feliz
Nesse lugar...
E vou vagar no mundo garimpando
Um lar igual a este. Eu não sei quando
Vou encontrar.
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AMANHÃ EU ME VOU
Amanhã eu me vou,
Amanhã bem cedinho
No turvo da aurora devo estar de pé.
Vou andar na casa que foi o meu ninho,
Vou vagar na casa fitando sozinho
A doce mulher.
Também lá no berço a filha ainda dorme,
Eu vou na cozinha fazer um café,
Depois eu me vou.
Hei de parar um instante à porta
Num duro romper de um nó que eu fiz,
Não vou nem olhar se a aurora está triste,
Se eu estou triste,
Se a mulher que eu amei está triste ou feliz.
Depois eu me vou,
Meus filhos no berço também vou deixar.
Devo ir.
Mas ainda retorno até o meu quarto
Beijar quem amei,
E apanhar uma foto no fundo do armário
Que um dia eu guardei.
Depois vou à porta,
Vou ver o horizonte.
Lá fora parece não ter nada meu.
Mas mesmo assim vou.
Quem fica também tem um pranto nos olhos.
Foi feliz talvez.
E as mãos se apertam, os olhos se olham
Pela última vez.
Depois eu me vou...
E não volto jamais.
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AS HORAS TENRAS
A noite se aproxima,
E o sol que brilhou o dia inteiro
Já pousa lá no alto da colina.
As aves já se vão para os poleiros
E, em um navio distante, o marinheiro
Chora por Marina.
São horas de ternura essas horas
Em que o triste caminheiro
Na rude estrada vai buscar abrigo.
E a moça na varanda, ainda solteira,
Vagueia pensativa e prisioneira
De um amor antigo.
São horas de ternura essas horas
Em que o sereno cai sobre os canteiros
E a noite bebe a luz do candeeiro
Ao som da lira.
É nessas horas, Bianca, que o amor
Vem conversar com nossos sentimentos,
E o desejo acorda dentro em nós,
E a poesia triste ergue a voz
Para os seus lamentos.
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CUPIDO
O índio, Renata, vai galgando a selva
Com sua arma em punho e, quando vê
A triste juriti,
Atira-lhe uma flecha, ela padece,
Cravada no espeto a ave desce
Sofrendo ali.
Igual a juriti fui atingido
Enquanto me falavas aos ouvidos,
Um golpe eu senti.
Cupido, que é um anjo mui malvado,
Flechou meu coração, e o coitado
Sofre por ti.
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DE QUE VALE A VIDA
Entra dentro em mim, qual num porão,
E vê toda a riqueza que há aqui.
As máquinas não param pra dormir:
Trabalham sem limite e sem razão.
Tu podes caminhar na galeria.
Verás tanto de mim aqui por dentro...
O coração, talvez, seja um exemplo
Das coisas que eu aqui te mostraria.
Tu vês, porém, que a porta está trancada
Daquele quarto ali onde o amor
Insiste em viver encarcerado.
Não sai dali de dentro mais por nada.
As máquinas da vida e seu labor
Não servem a quem perdeu a sua amada.

22

SOU EU O TEU VIAJANTE
Para Denize
Sou eu que me afastei dos teus encantos,
E longe eu não via o teu pranto.
O meu também não viste.
Trançaste o teu tapete à minha espera,
Contaste os dias bons da primavera
Em horas tristes...
Nas tardes, nessas horas de ternura,
Ouvi a tua voz, as tuas juras
De amor eu ouvi.
Eu era o teu poeta, o teu amante,
E nessas horas doces, nesse instante,
Voltava aqui.
De cada uma rosa que beijaste
Ou que prendeste pela haste
Cheia de dor,
A brisa me levava o perfume.
E longe eu morria de ciúme
Por teu amor.
Porém, como as doutas andorinhas,
Que voltam na estação em que se aninham,
Voltei aqui;
E tu me recebeste com ternura
Pedindo que eu jurasse, pois eu juro
Não mais fugir.

23

DESEJOS
Para Elaine
Quando eu passo, Elaine, e vejo a lua
E os amantes abraçados pela na rua,
Lembro-me de ti,
E caminhando a sós eu vou seguindo
Pensando nos teus olhos doces, lindos,
Pareço ver-te ali.
Nas grades dos quintais vejo as flores,
E fico a imaginar-te quando fores
Na igreja me encontrar.
Eu vejo-te por entre aquelas cores,
Andando para o altar nos corredores,
E eu a te esperar.
É o sonho, Elaine, de um poeta triste
Que te ama e que ouviste
Nas tardes balbuciar.
Fantasias perdidas que persistem
Na alma do poeta que insiste
Em ser feliz e amar.
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HORAS EXTREMAS
Para Ana Paula
É extrema esta hora em que dois anjos
Em meus ouvidos vêm falar de amor.
Um pinta a alvorada em meu semblante
E de poesia e de luar traz-me uma flor...
No silêncio o seu condão maneja
E os meus lábios os teus lábios beijam
À sombra do amor...
Outro, Ana Paula, em meus ouvidos
A mim me fala coisas tão reais,
E diz-me que eu desista. Ele duvida
Que os teus olhos queiram um rapaz
Como eu sou, e que a minha vida
É sofrer, é sofrer uma vez mais.
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MOMENTOS TRISTES
Nesse dia chuvoso e melancólico eu vim aqui, tranquei-me no quarto,
e tento escrever. Estou mergulhado num sentimento de dor e de tristeza.
Estou só, lembrando de mim, de momentos doces, de uma vida doce,
das palavras puras. Estou só, uma dor adentra o meu peito, pesa-me o
coração. Os prantos vêm-me aos olhos, uns atrás dos outros, se
empurram e caem. O computador espera paciente as minhas palavras,
parece que não há palavras. Estou vagando ainda, ainda pensando.
Pensando no passado... Lembrando-me de momentos felizes... Depois
torno ao presente. Não há nada aqui. Tudo se perdeu. Há apenas
tristezas, melancolia, prantos... Escrevo. As palavras fluem amargas.
Depois tudo é imóvel e silencioso. Estou voltando ao passado, buscando
lembranças. Há felicidades, havia felicidade. O dia corre lá fora. O tempo
corre. A vida corre... Penso no amor... O amor já não existe. Só em mim
há amor. Penso em meus filhos. Que há de ser de meus filhos? Penso
em minha casa, em meu lar. Tudo se desmancha. O poeta quer partir,
deixar tudo, e sofre. Mas não é hora ainda, amanhã deve ir, amanhã...
Vai levando só a alma. o tesouro fica, ficam os risos, os amores ficam. Vai
a face amarga, o olhar amargo, e triste, e só. Vai rasgando a estrada,
mas não quer partir, e parte, e olha atrás ainda, e leva o seu calvário. vai
leve... leve, tudo fica atrás, só a dor lhe pesa, a angústia lhe pesa, o
sofrimento, o pranto... Porém, há que ser assim. E vai, e vai, e fita o
mundo insípido, e vai. Abandonado. Agora abandona também, não é
mais amado, e caminha. Há que se chegar distante, sentar-se ao
caminho, e ainda lembrar, e chorar ainda, e procurar um amor para
esquecer o amor.
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BATI NA TRISTEZA
Briguei com a tristeza,
Espalhamos as cadeiras e as mesas
Num porradeiro só.
Estava injuriado ali no bar
E a danada veio ali me provocar.
Pois, eu, não tive dó:
Bati nessa malvada criatura
Que sempre traz em nós a amargura
E nos faz padecer...
Depois eu fui pra casa, e fui seguido,
E a tristeza me pegou desprevenido,
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NÃO VOU CHORAR POR TI
Disseste-me adeus
E eu chorei...
Dos sonhos mais puros que sonhei
Quebrou-se a haste,
E enquanto a dor me consumia,
De mim zombaste.
E eu me comovi.
Depois voltaste a ser minha,
Eu fui teu, fui puro ainda,
Uma promessa eu fiz à dor infinda
De não chorar por ti.
E outra vez me deixas.
Eu penso que decorrem cinco dias
Sem que uma lágrima se aviste
Na face que tu vias.
Venci essa dor que é tão profunda
Como podes ver,
Porém não sei se vou agüentar
O pranto que insiste em desaguar
Dentro em meu ser.
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NOSSOS DESEJOS
Vamos, Elaine, há um sonho nos guiando.
Além daqui a praça nos espera,
Dois amantes somos sobre a terra,
De mãos dadas, vamos caminhando.
O vento em nossa face vai batendo,
Andemos mais depressa!
Andemos mais e mais, vamos correndo,
A hora é essa.
Que bom correr! Correr sob as estrelas,
E as luzes ver passar,
E o vento a voar nos teus cabelos,
E as vestes a voar.
Correr, correr até vir o cansaço,
Deixando ali no chão os nossos passos,
E não querer parar.
OBS: (Eu e Elaine somos deficientes físicos)
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O ANOITECER NO CATUÍ
É tarde, é tarde... Nesta hora tenra
No verde pasto a sombra vem bater.
E o arrebol além qual uma fogueira,
Cujo fumo encobre a cordilheira
Onde o olhar subiu,
Faz a fumaça que tudo enegrece
E ao doce vale lentamente desce
Trazendo a noite e o frio.
O outeiro ali em sombras, o lento rio
A percorrer em meio aos bambuais.
Galopam os cavalos. E mais, e mais,
Os pássaros dos montes vão descendo.
O gado vem pra perto do curral
Deitar ali no chão para dormir.
Sentado na varanda, Nicolau
Enrola o seu cigarro a refletir.
E os jovens vêm chegando pro sarau.
E a noite reina enfim, no Catuí.
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LUA DE MEL EM UMA PINTURA
Pintava-te
Da grinalda, a difícil transparência,
Sobre o teu corpo nu fiz de coberta.
Os teus mamilos à penumbra abertos,
Os seios pontiagudos... O olhar incerto.
Teus lábios sob um véu...
Fitavas-me
Envolta em um jardim todo florido.
Os teus cabelos longos escorridos...
E um luar no céu...
Era noite de doce primavera.
Uma praia em baixo e o mar qual fosse um manto.
Uma casinha entre a mata e um campo...
E só nós dois ali.
Havia ainda o pátio e uma piscina.
Por pedestal da lua, uma colina...
E nós em lua de mel.
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A MINHA ARMA É O AMOR

Saí pra briga.
Levei uma flor...
A arma foi o amor.
Levei a paz por colete,
Foi o silêncio o cadete...
O vento veio a favor...
E quando viram-me armado,
Aos mais valentes soldados
A minha arma falou.
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MEU LAR E MINHA VIDA
Entre aqui no meu lar, veja a riqueza
Que há nessa pequena moradia:
Um fogão bem cuidado, e sobre a mesa
O asseio no pão de cada dia.
Estas crianças brincam pela casa
Felizes e saudáveis a sorrir,
Uma mulher ali tanto amada
Nos seus afazeres, e eu aqui
Com esta raridade, este tesouro
Que vale mais que toda esta cidade,
Mais que qualquer jóia, qualquer ouro,
Que são a minha paz e a honestidade.
Aqui é o paraíso aonde mora
O amor nos braços da felicidade.
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MOMENTOS EXTREMOS
Vai, mulher, viver a tua vida, eu cá sofro, porque foges, porque te amei de
todo o coração, porque guardei meus lábios como a taça mais pura onde
bebeste o doce vinho do amor, que foi só teu. Contudo, foges...
O relógio já desce à madrugada, e ainda não dormi. Nada há entre nós:
quebraste o fio de nossos elos. E eu sofro, e sofro... Uma angústia
incessante faz-me escrever, e guardo em meio a essas palavras a minha
dor.
Ainda é primavera, somos flor e perfume, porém, há de chegar ao sol do
tempo sobre nossas vidas, o entardecer... Murcharão os nossos vigores,
e ao voltarmos nesses jardins ao balouçar da rede, veremos nossas
vidas, e revemos nossos atos, e saberá que sofri porque docemente
amei.
Agora é amargo o amor, o amor que foi tão doce e sublime... A face que
acolhia os beijos, é pálida e triste, desvaneceu-se ao som da melancolia,
os sonhos fundem-se em pesadelos, já não há brilho no olhar perdido. O
poeta curva-se ao poema, mas não chora, não pode chorar, há de vencer
mais esta estação com sua cruz.
Agora há diferença entre nós, Tu molhas teus lábios com beijos; eu cá
com o pranto a escorrer nos meus, sonhas com novas primaveras; o
poeta fita a colheita perdida, e ainda perpassa no sítio devastado, olha
tudo como o lavrador que tudo perde, e em cada cinza ao chão, vê um
símbolo queimado, tudo está queimado. Depois fita o horizonte, há que
se buscar outro coração, outros campos, há que se ganhar uma
semente, e plantar outro oásis, e lembrar apenas deste sítio que foi tão
bom, há de regar com o pranto triste suas novas flores, há de amar outra
vez, e não morrer, e não morrer de amor.
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MINHA AMADA
A tarde já chegou, e minha amada
Descansa a meditar lá na varanda.
Eu guardo no porão a minha enxada,
Banho-me e, depois, procuro janta.
A casa cheira, e eu a espreitar
Seu corpo com ternura, enquanto ela
Retorna ao fogão, e as panelas
Destampa pra servir o meu jantar.
A luz da lamparina sobre a mesa
Ilumina o seu olhar no meu olhar,
A sua mão encobre os meus dedos,
E com um sorriso doce ela sai
E a louça vai lavar, e após me beija,
E então ela me chama pra deitar.
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O POETA
Estou a escrever como quem deita
No doce colo da mulher amada,
Sentindo os afagos e o cheiro
Dos seus cabelos longos perfumados.
Estou vagando em sonhos entre as flores,
Bebendo a luz da noite enluarada.
Assim estou aqui, cheio de amores,
E de ternura a alma carregada.
Escrevo versos como quem suspira
O hálito das doces primaveras.
Sou o encanto no concerto, sou a lira
Do teatro suntuoso das quimeras.
Sou mágico, duende, sou quem inspira
O luar que a gente vê pairando as serras.
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OLHA, MULHER, AQUELAS AVES
Olha, mulher, aquelas aves...
Levaram seus filhinhos.
Ali naquele ramo passam horas
À beira de seu ninho.
Não sei o que elas pensam na verdade,
Mas sofrem, porque não cantam nesta hora,
Porque nas manhãs aves canoras
Não ficam assim paradas.
Eu, ao vê-las padecendo,
Penso em minha vida e me entristeço:
Tu levas os meus filhos, eu pago o preço
De deles me privar os bons momentos.
Eu sei que nas horas de ternura
Em que a saudade vem dentro do peito,
Sentada pela casa, ou no teu leito,
Podes acalentar tuas amarguras;
Eu sozinho aqui nas horas graves
Hei de padecer a duras penas,
A saudade do amor dos meus pequenos,
Como padecem ali aquelas aves.
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ORQUESTRA NATURAL
Quebrando o dorso, corre o rio ali
Nas pedras da vertente sinuosa,
E em meio à melodia harmoniosa
Gargareja, coaxa, chora e ri...
E os pássaros se unem ao mesmo hino:
Canta um bicudo aqui, outro acolá.
E o doce modular do sabiá
Parece despertar um violino.
E o sapo a bater no seu tarol
Acompanha o trinar do rouxinol
Que canta consumando o alvorecer...
E assim a natureza toda em festa
Embala o amanhecer lá da floresta
Até chegar um outro anoitecer.
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OS SEIOS E AS FLORES

Vê o colibri como é gracioso
Beijando aquelas flores.
E tu a te despir...
Qual flor que desabrocha
Os seios teus eu vi.
Beijei-os com ternura,
Bebi o mel mais puro
No cálice do amor.
E amamentaste ainda
A minha fome infinda
De um lúbrico pudor...
Do açúcar da libido
Senti em ti o sabor,
Depois eu vim pousar
Nos ramos dos teus braços.
O colibri também
Tirava o seu cansaço.
Porém, teus seios lindos
Eu espreitava ainda;
O colibri vigiava
As suas flores lindas.
Depois ele voltou
A sugar o mel da flor;
E eu voltei também
Nos braços do amor.
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POEMA PARA RENATA
Amar como se fosse o amor
A gota que nos leva ao encanto
Rolando em nosso olhar.
Como o rude morador por sob a ponte
Que aos lábios sujos bebe o amor na fonte
Dos lábios ao luar.
Amar como se a loucura
Pairasse aos sons das juras
Que fervem dentro em nós...
Como o sussurrar da branda voz
Em um poema tanto dito.
Amar, como se amar fosse infinito,
E se entregar aos beijos e aos olhares...
Nas praças, nos bordéis, nos simples lares,
Simplesmente amar.
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SIMPLESMENTE AMAR
Amar como se amar fosse um presente
De rosas numa tarde de verão.
Amar... Amar é ver o coração
A sorrir e chorar dentro da gente.
Amar é um desejo de loucura,
E ainda o queremos dentro em nós...
O poeta murmura em branda voz
O poema já cheio de ternura...
Amar... Como se amar fosse infinito,
E se entregar aos beijos, se entregar
Em silêncio; calar-se... Ou em gritos
Ou em prantos, sozinho ou em par,
Deixarmos esse fogo tão bonito
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POESIA DO NADA
Hoje eu estou sem assunto pra escrever,
É como se eu pulasse dentro em mim
E buscasse nas gavetas do meu ser
Alguma coisa boa ou ruim
Que me desse motivos pra poesia.
Ali fui ver a dor, a dor não estava,
Fui ver se encontrava a alegria,
Mas nada não encontrei, não encontrei nada,
Além de uma luz bem pequenina.
Voltei com aquela luz aqui pra fora,
Tentando escrever alguma rima,
Mas nada me inspirou, nem mesmo a aurora,
Nem a mulher que tanto me fascina,
Me fazem escrever poesia agora.

42

QUANDO EU TE VEJO

Quando eu te vejo, dentro de minha alma
O amor acorda e me faz ternura,
Um anjo vem em mim, e me tortura,
Um outro me excita e bate palma.
E diz-me este: Vá, vá até ela,
E diga que a ama com fervor;
O outro me retruca: Não! Espere,
Ela não vai querer o seu amor.
E eu então, confuso, nada faço,
E fico na calçada te fitando
Enquanto em minha rua tu perpassas.
Não sabes talvez dos meus encantos,
Do amor que eu sinto em mim, talvez não saibas,
E nem saibas, talvez, que eu te amo tanto...
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QUANDO SE TIRA A ROUPA TODAS SÃO IGUAIS
Aquele que procura a beleza
No efêmero encanto de uma flor,
Terá ao entardecer grande surpresa
Ao vê-la murcha ao chão pelo calor.
Quem procura, porém, o interior,
Talvez até se encante com as rosas,
Mas busca a beleza e a cor
Que há dentro das pedras preciosas.
Há pedras que encontramos no ribeiro
E que a nós não aparentam ter valor.
Porém se lapidarmos seu exterior
São como as alvoradas altaneiras.
Há jóias camufladas no opaco
Tal quais essas meninas maltrapilhas
Que escondem quase sempre no casaco
Um corpo sensual, vigor, e brilho.
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TALVEZ EU SONHASSE
Débora,
Talvez eu sonhasse ao ver-te esta noite
Num quarto de hotel.
Talvez eu sonhasse, mas vi-me em teus braços
Deitado e, beijava teus lábios de mel.
À luz do abajur de neon palpitavas,
Teus seios fugiam do teu beibidol,
E tu murmuravas amor nesse instante
E chamavas-me doce pro mesmo lençol.
Fitando teus olhos ali eu declamava
Poemas de amor.
E sem que eu quisesse acordar nesse instante,
Meu sonho acabou.
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TENRA NAMORADA
Porque sofres, ó tenra namorada,
No barco em que tu vais descendo o rio
A noite já se troca em madrugada,
E o calor já vem depois do frio.
Porque sofres, a tempestade passa,
Um novo amor ressurgirá no peito,
Um outro amor virá cheio de graça
Reconstruir o símbolo desfeito.
E então verás que tudo tem um fim,
Para que exista, enfim, um renascer.
Tudo que te parece agora ruim
O tempo haverá de desfazer.
O álcool se evapora do bom vinho
E ele já não presta pra beber.
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TU FOSTE MINHA FLOR
Mulher,
Tu foste minha flor,
O oásis onde eu tanto acampei.
A lua vi bater nos seios teus
Em noites de amor.
Eu, como o rebento adormecido,
Deitado no teu colo descansei.
E sempre quando a fome do desejo
Ruía o coração, te dava um beijo.
E outra vez
Tu vinhas como a loba do deserto,
Com os seios de amor, doutos, abertos,
E deixavas me beber,
E eu os beijava,
E a fome de amor eu saciava
Nas malhas do prazer.
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TU VÊS, RENATA...
Tu vês, Renata, aqueles dois meninos
Que roubam do vizinho aquelas frutas:
Há fome nos seus lábios pequeninos,
E então, pra saciá-la, vão à luta.
Também tu, do meu íntimo, roubaste
A fruta que em mim ainda persiste,
Mordeste-a com ternura, e saciaste
A fome de amor que em ti existe.
Provaste na verdade o meu encanto,
O doce do amor em mim bebeste,
E, dos teus braços, me encobriu o manto.
E me envolvendo com este amor, com este
Abraço amigo, com um acalanto
De virgem pura, teu amor me deste.
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UMA TARDE DE PRIMAVERA
É! A tarde chega,
E eu, cá no terreiro,
Neste velho banco
Sob a laranjeira,
Sob ele um cão,
Sob o cão, poeira.
Do meu lado, a casa
A me fazer fronteira,
Minha mãe regando
A pálida roseira.
O meu pai fumando
Vai tanger as crias,
E a canção mais doce
No rádio se ouvia.
É tarde, é tarde
Nesse sítio quieto...
Eu, um jovem à espera
De um amor incerto.
Depois anoitece.
A lua prateada
Se espalha no chão...
E brincam no terreiro
Meus muitos irmãos.
Mas eu, machucado
Por outra razão,
Sonhava, sonhava
Com o meu coração.
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VIAGEM AO FUNDO DA ALMA
Eu quero lhe mostrar neste soneto
A estesia que eu estou sentindo,
Trazer você nos versos, nos quartetos,
Mostrando o que estou vendo e ouvindo.
Falando de amor e de poesia,
Andemos a descer pelo soneto,
Como quem vai descendo a escadaria.
E ainda caminhando nos tercetos
Eu quero lhe mostrar toda a magia
De um mundo encantado e multicor
Aonde eu busco as minhas fantasias.
E então você verá que essas flores
Que tanto nos elevam à estesia,
São frutos dos jardins das minhas dores.
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VOU TE VER PASSAR
É quase noite, eu vou te ver passar...
A rua nesta hora se enternece,
Das altas moradias todos descem
E nas calçada põem se 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... É quase escuro...
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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UM BREVE HISTÓRICO DE MINHA VIDA
Nasci em Conquista, Município de Castelo, Espírito Santo, e ali eu morei
até os cinco anos de idade. Nestes primeiros anos vivi no seio de uma
família tradicional italiana cujos costumes me deixaram muitas
lembranças: Lembro-me da missa em latim, das longas ladainhas, dos
cânticos, da vinda do padre que se hospedava na casa dos meus avós,
da igreja, do coreto, do curral, da várzea de café...Foi nesse meio que
passei meus primeiros anos de vida. Porém , meu pai viu a necessidade
de buscar seus próprios caminhos, e adquiriu um terreno no norte do
estado, onde a cultura era outra, os costumes, as chances; tudo era
diferente. Morávamos em meio a fazendas de gado com poucos vizinhos
e muitas dificuldades, não havia escolas, o meu pai é que após a dura
tarefa do campo nos alfabetizava, eu e minha irmã mais velha.
Conhecendo quase que apenas nomes de bois e tipos de capim,
cuidando dos animais, montando e correndo pelos campos, passei mais
uns seis anos. Não havia nada ali que pudesse dar o mínimo de formação
intelectual a uma criança, apenas o primeiro rádio que o meu pai
comprou já no final desse período trouxe-nos algumas informações do
mundo. Nem ligar o rádio não sabíamos nessa época, era o vizinho que
vinha dormir lá em casa para ligá-lo nas manhãs, e levantávamos cedo
para ouvir Barnabé e as músicas sertanejas. Foi um período de
estagnação intelectual, mas de marcas profundas e de uma pureza
incomensurável.
Depois, meu pai preocupado com os estudos dos filhos, mudou-se
para São Rafael, distrito de Linhares, Espírito Santo. Foi ali que
comecei estudar e ter contato com o mundo, ali eu conheci a
caneta, o picolé, a televisão, etc., ali fiquei até 1970. Como
só tinha até o quarto ano primário, meu pai resolveu mudarse para a capital para que pudéssemos continuar os
estudos.
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Nesse período trabalhei no comércio do meu pai e fui um
péssimo estudante, eu não tinha base para a escola da
capital, essa dificuldade fez-me reagir e como autodidata
estudava principalmente português em que eu tinha maior
dificuldade, e com isso adquiri o hábito de ler. Fiz o segundo
grau trabalhando fora do comércio, raspando taco, dirigindo
táxi e ca-minhão, depois montei uma fábrica de prémoldados e, com a dureza dos trabalhos, não rendia muito
na escola pública. Marcante nessa época foi quando um
escritor adentrou a sala de aula para vender um livro que ele
havia escrito; deu-me fascínio naquele momento: eu tinha
muita coisa para ser escrita e não sabia por onde começar,
achava-me incapaz para isso, deu-me vontade de passar as
minhas idéias para que aquele escritor as colocasse no
papel; mas não tive coragem de interrompê-lo. Maquinei
aquilo por muito tempo até ler um poema do poeta Ediones
Ferrari, namorado da minha irmã na ocasião, e pensei: isso
que é poesia? Isso eu faço aos montes... Ingenuidade
minha, é claro, Ediones era um bom poeta, mas valeu-me
para que eu começasse a dar forma poética aos meus
pensamentos, até então eu não tinha tido contato com a
poesia. Outra coisa que me levou para a literatura foi o roubo
do meu primeiro carro, cujo dinheiro foi adquirido com muito
esforço, a perda do carro e da garota que eu amava fizeram
com que eu trocasse o trabalho duro pelos estudos, eu lia o
que achava, estudava dia e noite.
Meu pai indignado ao me ver abandonar a firma que eu tinha para
estudar, protestava ao me ver aos livros, eu então os escondia no mato,
ali eu os lia tranqüilo, e com isso, adquiri conhecimento para passar no
concurso da Polícia Federal.
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Com a intenção de aperfeiçoar-me na arte da palavra, ingressei no curso
de Letras da Universidade federal do Espírito Santo. E ao iniciar o curso
superior descobri outra grande paixão: a Filosofia, eu que meditava,
passei a ler os principais filósofos e a filosofar, e ler, e estudar; eu queria
recuperar o tempo perdido; eram o serviço, a faculdade, o curso de
francês, a leitura de filósofos, poetas e etc. acabei por sofrer um acidente
em função do "stress» e tive a perna direita amputada, e em
conseqüência, o Departamento de Polícia Federal me aposentou. Ainda
no hospital eu decidi me dedicar à literatura, e as coisas que eu só
mostrava aos meus colegas de seção, passei a exibir para todos. E li
sobre o leito do hospital fiz alguns poemas que me marcaram muito, e um
deles é: Minha Calça Branca. Logo após essa época conheci um homem
genial, o saudoso amigo ROCHA RAMOS, um leitor inveterado, um poeta
excêntrico, um homem erudito, um filósofo meio Sócrates: muito ensinou,
pouco escreveu, ou pouco sobrou do que escreveu. Foi este amigo que
me indicou quais livros eu deveria ler para me tornar culto. Porém, o
cansaço mental se aprofundou e eu tive que abandonar a faculdade, os
cursos de grego, italiano, inglês, e diminuir todo o ritmo dos estudos, hoje
tudo faço com moderação, estudo música, informática, escrevo,
componho, tudo com moderação.
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