1-Tales de Mileto
Primeiro cientista natural
nasceu onde é hoje a Turquia.
Seu nome veio até os nossos dias,
vez que a filosofia deu aval.
Ele fundamentava a teoria,
de que, na dimensão material,
a água é o princípio universal
que a natureza inteira se apropria.
Eis o primeiro filho de Sophia
que trago, pelas mãos da poesia,
pra dividir convosco na leitura.
Seu nome era Tales de Mileto,
que ora intitula este soneto
e traz, em verso, um pouco de cultura.

2-Pitágoras de Samos
Qual Sócrates, que veio bem depois,
jamais ele escreveu de próprio punho,
mas deixou, noutras mentes, o rascunho
do ponto que seguiu a linha dois.
A "tétrada" deu probo testemunho
de que o "deca" era a perfeição:
a soma resultante da adição,
dos numerais contidos no rascunho.
Não foi da sua mente o teorema
(como não é da minha este poema)
da soma do quadrado dos catetos.
No entanto, Pitágoras fez mais:
extraiu, do inteiro, os decimais,
como o poeta extrai dos seu sonetos.

3-Xenófanes de Cólofon
Se um cavalo pudesse, pintaria
seu deus numa tela, qual cavalo.
E da lama haveria de animá-lo
como Deus animou a sua cria.
Era assim que Xenófanes dizia
ao criticar os deuses de Homero,
com seu tom filosófico e sincero
do terceiro rebento de Sophia.
Foi poeta, um livre-pensador
que levou, sobre os ombros, o andor
do exílio imposto pela guerra.
E apesar dos hiatos da história,
se manteve acordado na memória,
nos bolsões de saber que há na terra.

4-Heráclito
A guerra entre um lado e seu oposto
resume a própria essência do universo.
Assim, um homem bom e um perverso
dividem duas faces dum só rosto.
Assim, há um rei morto e outro posto:
um vil tirano, o outro, um democrata.
Assim, num violão, em serenata,
pode ranger a corda do desgosto.
Heráclito, este filho de Sophia,
juntou o breu da noite à luz do dia;
saciedade à fome; a paz à guerra...
pra conceber seu Deus universal:
um deus capaz de ungir o bem e o mal
e de regar o fogo sobre a terra.

5-Parmênides de Eleia
Por seu poema "Sobre a Natureza",
Parmênides é filho de Sophia.
E, como tal, chegou aos nossos dias,
e, da filosofia, senta à mesa.
"O que não é, não pode, com certeza,
se conhecer, tampouco enunciá-lo."
É como ouvir um sino sem badalo
ou apagar a chama nunca acesa.
Assim, o que nos vem ao pensamento
existe, nem que seja no momento
em que ocupa um mísero neurônio.
E, por raciocínio dedutivo,
não pode inexistir e estar vivo,
mesmo que seja coisa do demônio.

6-Zenão de Eleia
"Aquiles, por mais rápido que corra,
jamais alcançará a tartaruga".
Zenão foi, de Parmênides, a ruga
que pôs os oponentes na gangorra.
Por mais que Aquiles corra e percorra
o espaço concedido na partida,
há de correr até o fim da vida,
antes que a tartaruga também morra.
Ao pôr o paradoxo de Aquiles,
Zenão derrama toda a atrabílis
por sobre os pitagóricos d'antão.
Somente a matemática moderna,
na visão, de conjuntos, hodierna
pôs luz no paradoxo de Zenão.

7-Sócrates
Não escreveu jamais (de própria pena)
sequer uma sucinta exclamação.
Nasceu, por sobre os ombros de Platão,
do ventre de Sophia, em Atenas.
Viveu a transmitir (a duras penas)
seus valores morais pela cidade:
como a beleza o bem a piedade...
e os perigos do canto das sirenas.
"Só sei que nada sei", assim dizia,
quiçá pra resguardar a poesia
que vive lá no fundo do saber.
Sócrates foi condenado à morte.
E se durante a vida foi um norte,
também o foi na hora de morrer.

8-Platão
Discípulo de Sócrates, Platão
foi mestre e fundador da academia.
Herdou, dos vários genes de Sophia,
a grã filosofia e a razão.
Não houvera no mundo, até então,
uma obra tão vasta e tão completa,
fosse de matemático ou poeta...
que suplantasse a obra de Platão.
Parte de sua obra, tão imensa,
revela como o mestre sente e pensa
a ordem e a justiça social.
Na República (seu berço de utopia)
empenha todos filhos de Sophia
na construção do mundo ideal.

9-Aristóteles
Aos dezessete anos de idade
entrou na "Academia" de Platão
e lá permaneceu até que então
seu mestre deu, à alma, liberdade.
Formou a sua própria legião,
mais tarde batizada de "Liceu",
onde ensinava tudo o que aprendeu,
com nova e original concepção.
Foi cientista, astrônomo, inventor...
além de ser ferrenho defensor
da ética e da virtude natural.
Além de transpirar filosofia,
ele inventou aquilo, que hoje em dia,
se denomina: lógica formal.

10-Demócrito
A pedra angular do universo
(segundo este filho de Sophia)
é, da matéria, a ínfima fatia
qual uma letra solta num só verso:
o átomo, em sua teoria,
se comporta qual a bola de bilhar,
que faz o curso doutra se alterar,
ao se chocar com ela em uma via.
Ou seja: qualquer coisa que aconteça,
por mais inusitada que pareça,
há sempre uma causa anterior.
Assim, ligando a causa ao feito
Demócrito explica, do seu jeito,
porque o poeta rima amor e dor.

