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A claridade despontou,
Anunciou a aurora,
De um novo dia,
Transformemo-nos,
Nos mesmos pássaros,
Voadores dos seus destinos,
Que abraçam a vida,
De mais um dia,
Da aurora surgida.
(Rodolfo-Roangas-)

VIDA E S U S T E N T A Ç Ã O
A s raízes no solo,
No tronco de sustentação,
·

Da vida vivida,

·

Os galhos contemplam,

·

A aurora dos sonhos.

·

Renascem os brotos,

·

Na luz do horizonte...

·

Da estrada sofrida,

·

Embargos da vida,

·

Nos obstáculos barrados...

·

Mesclados de estampas,

·

Sem verdes e flores,

·

Vasos secados das lágrimas,

·

Enxutas no tédio,

·

Derramadas nos caminhos...

·

Pedregosos como cernes,

·

Das rochas e barrancos,

·

Contidos nas veias,

·

Circulam os vazios,

·

Descobertos pela herança...

·

Do ontem ao hoje,

·

Direcionados nos desencantos,

·

Sem metas futuras,

·

Vagueiam... apalpam...

·

Labirintos sofridos.

·

Como um “eu infinito”,

·

O mesmo de uma prova,

·

Na avaliação da eternidade,
A certeza... a evidência...

·

Da SUSTENTAÇÃO de uma vida.

O DOM DA AMIZADE
Ignaro todo aquele
Pequeno, que não reconhece a amizade,
Ela é um pasmo,
Às vezes assustador.
A AMIZADE
Um dom cativante,
Nas entranhas de cada vida,
Chega pelas descobertas,
Incluída nos comuns.
A AMIZADE
Mutualidade altaneira,
Toques sublimes de escolhas,
Amadurece com o tempo,
Em tempo de doações.
A AMIZADE
Mãos dadas mentes unidas,
Afinidade adquirida,
Lapidada entre caminhos,
Com um malho se concretiza.
A AMIZADE
Edifica a segurança,
No abrigo de um amigo,
Olvidado e até bastardo,
Quem dela se distancia na soberbia.
A AMIZADE
Contida como necessidade,
Luzida até ela está,
Fumega energia,
Alforria em cada coração.
A AMIZADE
Sua essência majestosa,
Faz gerar o amor,
Símbolo fraterno e eficaz,
De um pacto adestrar.

A AMIZADE
Eflúvio de PAZ!

BELEZURA

Belezura é mais um caipira,
Que veio dos campos da roça,
Adora bichos e plantas,
E muito mais da criançada
Cada dia ele fica,
Na porta de uma escola,
Animando cada criança.
Quando diz ser um bom aluno.
É aquele que respeita:
O papai, a mamãe, o irmãozinho...
O velhinho e o coleguinha,
Que frente a frente se deparam.
Belezura é sim um artista,
Não do circo, nem do teatro,
Tem as ruas como seu palco,
E as praças, calçadas... para os espetáculos.
As crianças saem às pressas,
Belezura lá se encontra,
Recomenda bons cuidados,
Para a rua atravessar.
De longe Belezura ainda,
Assobia, pula e canta,
E a petizada agitada,
Felizes se encantam.
Belezura segue o caminho,
Pelas avenidas da cidade,
Abraça outras crianças,
Que chegam... e saem... da escola.
E um novo dia se espera,
Para reencontrar Belezura,
Com a sua cara pintada,
Roubando o sorriso da criançada.

ROSA SUBLIME
Vejo a flor exposta,
No vaso de cristal,
Refletido pela luz,
Entrada pelo vitral,
Logo mais próximo,
Da cadeira que o contemplo.
Ela tem o seu significado,
Motivo pelo qual,
A admiro repleto de empolgação,
Sua cor branca revela,
A paz que busco,
Dentro do meu coração.
Sua beleza empolgante,
Esperança-me por ela nunca murchar,
Dela recordo todos os instantes,
Dos meus atalhos do caminho,
Floridos, vivenciados, amados,
Edificados de luz e encanto.
Ela é a rosa perfumada,
Símbolo da beleza e docilidade,
Recebida todas as manhãs.
De um estranho no anonimato,
Assiduamente chegando com
O bom jornaleiro animado.
Ele sigiloso profundamente,
Quem possa ser o candidato,
Que em nenhuma mensagem,
Personifica o seu nome,
Tão menos a sua origem e destino,
Num cartão enviado.
Passam os dias e as manhãs,
Apenas contemplo essa beleza,
Muito viva, de um ser vivo,
Adornando, embelezando o meu vaso,
Esperando com o jornaleiro,
Que possa o meu bem amado chegar.

HOMEM DO CAMPO
Vai o lavrador cansado,
No seu recolhimento diário,
Não vê o seu dia passar.
No campo, as horas,
São medidas e aproveitadas,
De acordo com a altura do sol.
Bem baixo, vermelho, é a aurora,
Com o movimento e o cantar,
Dos pássaros nos arvoredos,
Matando sua fome matutina,
Até as sementes aguardam,
Que as disseminem em espaço aberto.
Vem o retireiro com a ordenha,
Leva os filhotes bezerros,
Famintos para sugar,
Do bom leite, sobrado pouco depois,
Levado dos baldes aos latões,
Para o urbano aproveitar.
Subindo... subindo... subindo...
Já é um sol escaldante,
Refletindo grande luz nos recantos,
Dos horizontes sem fim,
Não se vê mais a vermelhidão,
Deixado lá atrás com o amanhecer.
E o lavrador deixa o arado,
As sacas das sementes também,
Solta o cavalo trabalhador,
Puxador dos varais protetores,
Das semeadoras rústicas e primitivas,
Enterrando grão a grão, os futuros alimentos.
Ali o homem do campo senta,
Na sombra de uma frondosa mangueira,
Abre a marmita cheirosa,
Do tempero, lá da madrugada,
Feita no fogão caipira, à lenha,
Muito antes do sol amanhecer.
Retorna às ruas nas carreiras,
Já aradas e agora plantadas,
Dos produtos naturais valiosos,
Transportados por vagões ou caminhões,
Até mesmo aos portos dos mares,
Levados aos múltiplos rincões do homem.

(segue...)

Outra pausa é chegada,
A estrela sol já dá o sinal,
Aproximando do oeste poente,
É hora da merenda, do lanche,
Bom pão de milho recheado,
Com manteiga e boa carne suína;
Sobra ainda mais um pouco,
Da força readquirida,
Põe o chapéu de palha,
Desce a manga comprida da camisa
Ruma ao solo fértil,
A espera depois da boa chuva.
Mais um pouco cai o sol,
Como chamamento, ele avisa:
Terminou o seu dia,
Beija agora o crepúsculo,
Vá à fonte se banhar...
Espere a sua lua chegar.
Lembrando da semente semeada,
Lá, pouco distante no campo,
Adormece, descansa...
No seu colchão de palha,
Na esperança de outra aurora
Lá longe... no horizonte despontar.
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JOVEM SONHADOR
Era brando, bondoso,
Responsável, honesto, grandioso,
Gostava de sorrir, até se divertir,
Atraia ricos, pobres, humildes e idosos,
Com empatia, uma exemplar figura.
Ainda jovem já tinha os seus sonhos,
Não tão altos, mas já sabia,
Que de um berço batalhador,
Traduzia luta e perseverança,
Pelo pouco do muito como um vencedor.
Tão depressa se atirou,
Num trabalho, de pouca renda,
Porém como um satisfeito avaliador,
Com o mínimo, já sentia,
Um grande e honrado jovem senhor.
Agora somente lhe faltava,
Sua musa encantadora,
Dos sonhos esperançosos,
De um homem responsável,
Preparado para o amor.
Rosinha já se encontrava,
No seu grande coração,
Saberia lhe ofertar carinho,
No afago entre dois amantes,
Desejosos por um enlace e união.
Contraíram matrimônio,
Com o pouco possuído e,
Como um ninho construído,
À espera dos filhotes,
Depositaram confiança e muito amor.
Completando toda felicidade,
Um fruto, como o resultado,
De um filho a caminho,
Rosinha se engravidou,
Reinando alegria, esperança e brandura.
Tudo muito bem cuidado,
Preparado com requinte,
Um futuro pai e mãe,
Aclamavam auxílio,
Do Divino Senhor.
Como prova ou destino,
Um oposto inesperado,
Surgiu um dilúvio arrasador,
Rosinha e o filho perderam a vida,
Ela, sem dar a luz, a quem surgia.
Hoje, no altar,
De um Todo Poderoso do Céu,
Repousam ambos os inocentes,
Ficando só no seu infeliz infinito,
Aquele jovem triste e sonhador.

RUAS INFINITAS
Segue o caminhante,
Pelas ruas e avenidas...
No infinito de uma estrada,
Repleta de entranhas,
Do belo da saudade.
Saudade... esticada...
Pelas RUAS INFINITAS,
Da mente inteligente,
De todas as estradas,
Com entradas acolhedoras.
Não há curvas,
Nem descidas e subidas,
Sem abismos e enseadas,
No caminho reto...
Do sem fim de uma saudade.
Distante caminhada,
Com vagar, de passos firmes...
Semblante esperançoso,
Ao encontro dos seus porquês...
Caminha... nas RUAS INFINITAS...
Tropeça com as pedras,
Vê muros e cercas vivas,
Pedregulhos no seu obscuro,
Sarjetas da enxurrada,
De tudo aquilo que procura.
Um alguém em uma casa,
Em cada número dos seus passos,
Estica os passos e contempla:
Onde está o meu "alguém"?
Ruas não terminam,
Na sua frente como uma foz...
Outras se encontram mais...
Na viagem esperançosa,
Das suas RUAS INFINITAS...
Tombam-se em largas avenidas,
De vidas bem vividas,
Quando acorda o caminhante,
Ele está nas RUAS INFINITAS...
Dorme lá, na sua dimensão da eternidade.

