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PRÊMIO SOSÍGENES COSTA 
DE POESIA 2017

O Prêmio Sosígenes Costa de Poesia 
chega à segunda edição, amplia os horizontes 
de alcance e se distingue entre as ações do 
Festival Literário de Ilhéus – FLIOS. As duas 
edições receberam participação qualitativa 
e quantitativamente relevante. O poeta que 
dá nome ao Prêmio é fi gura decisiva na 
produção sul-baiana de expressão nacional, 
marca o trânsito entre a literatura clássica e a 
moderna, atualíssimo dentro de seu tempo, 
e nos inspira a buscar o que se escreve na 
fronteira do amanhã. O FLIOS de 2017 
foi realizado pela Academia de Letras de 
Ilhéus, com o apoio fi nanceiro do Governo 
do Estado através da Fundação Cultural, 
Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia; 
e em parceria com diversas instituições, 
entre elas, a Universidade Estadual de 
Santa Cruz – UESC. Coube mais uma vez 
à Editus promover o Prêmio, brindando-
nos sempre com primorosas edições. 
Nesta ocasião, concorreram 48 candidatos 
de 19 municípios baianos e 9 territórios 
culturais desse Estado, além de um baiano 



nato residente na Inglaterra. Os números 
indicam que o Prêmio exerce um relevante 
papel na produção do gênero, estimula e 
reconhece os escritores e, ao cabo, fortalece 
a cadeia produtiva do livro. Venceu por 
unanimidade o soteropolitano de Periperi 
que estava além-mar. Natan Barreto prova 
que a Bahia é um território carregado no 
peito, onde a poesia encontra solo fértil, e o 
autor sabe muito bem lavrá-lo. Um Quintal 
e Outros Cantos é fruto colhido no quintal 
de casa e que o lavrador nos oferta com a 
generosidade de quem alimenta o faminto. 
Esse fruto legitimamente baiano (a poesia 
de Natan) é nosso e também produto 
de exportação: sacia brasileiros, norte-
americanos e europeus. A segunda edição 
do Prêmio dá continuidade à promoção 
do livro e da leitura de forma democrática 
e descentralizada e mantém a natureza 
identitária, respeitando a diversidade 
cultural. Hasteamos a bandeira da literatura 
baiana pelos sete mares. Que os bons ventos 
da Bahia agitem nosso pendão!

Geraldo Lavigne de Lemos
Curador do II FLIOS



“... as coisas voltam a existir, 
irrespiráveis e súbitas.” 

Carlos Drummond de Andrade, 
“Viagem na família”

“... e este quintal a reconstituir...”
Antonio Callado, 

Refl exos do Baile

“Ora, a alegria, este pavão vermelho,
está morando em meu quintal agora.”

Sosígenes Costa,
“O pavão vermelho”
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Um quintal e outros cantos

NO QUINTAL

Com gosto de pitanga na boca, 

sentei na beira de um banco.

Em volta da pitangueira, 

apodreciam sobras, 

                              caroços, 

                                          inícios.

Carambolas despencavam cansadas: 

poças d’água amarelando o chão.

Muitos galhos de mãos dadas – 

                                tudo entrelaçado.

Mangas já amadureciam lentas. 

Mas, 

      nos cachos de seriguelas, 

                          nada mais que verde novo.
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Natan Barreto

Qual miragem musical, 

                      as folhas sussurraram 

                               um tom de Antonioni.

Meus pés descalços, 

mas não do laço das luzes 

(sombras salpicavam tudo), 

se recolheram debaixo do banco.

Pensei ver Baleia me olhando 

de um colchão de folhas amassadas.

Nuvens pardas se escondiam entre os galhos: 

ninhos vazios de asas.

As telhas da casa eram velhas. 

Tantos dentes de leite jogamos ali:

Mourão, Mourão, 

toma teu dente podre e me dá meu são.
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Um quintal e outros cantos

Meu tio tinha sempre 

                             um lápis 

              equilibrado na orelha, 

roçando o cinza dos cabelos.

(Marcava a madeira antes de serrá-la: 

                                          era preciso).

Borboletas passeavam em par, 

                                      em paz, 

                                              ar acima, 

irmãs, irmãos, ímãs –

                        leve amarelo,

                        asas no azul.

Formigas equilibravam folhas e fl ores 

                         na boca:

o verde e o vermelho do fl amboaiã.

Esticadas 

por entre sobras 

do papel de seda preto,
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as hastes de uma arraia em ruínas, 

          e uma rabada de algodão 

enrolada nos ramos.

Outras hastes sustentavam 

dois tomateiros pesados.

Como entender tanto vermelho 

vindo de fl ores que foram amarelas?

Bananas amadureciam 

sob pés de passarinhos:

o verde amarelando a casca, 

                                 o cacho, 

                                 a penca.

O verde dos araçás encobria o rosa 

que cantava entre os caroços.

A tarde dourava tudo,

laranjas dormiam doces

e uma bacia bem areada brilhava ao sol.

20



Um quintal e outros cantos

A roupa, 

            secando entre coqueiros, 

                           sentia saudades do rio?

Não sou um homem neutro – 

o feltro é só na voz.

Um bando de assanhaços levantou voo. 

E tanto aplauso nas asas!

Meu nome ecoou em mim. 

                            Alguém me chamou?

Levantei-me mais velho 

               e fui andando devagar.

Lavei os dedos em folhas de lavanda.

21



Natan Barreto

TRANÇADO AO TEMPO

Que rosto meu pai pensou pra mim?
Que rosto minha mãe imaginou?
Que rastro de quem passou fi cou?
Que traço de algum tetravô?
De quem sobrou tanta alegria?
Herdei de quem a minha dor?

No tempo em que tudo se perde,
que resto de quem se perdeu perdurou?

Que rosto meu pai pensou pra mim?
Que rosto minha mãe me imaginou?
Vida me fazia e eu sem saber vinha:
traço já bem trançado ao tempo –
ventre de toda dor, toda alegria.
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NASCER

Do dia longe em que nasci,
em 1966,
eu nada lembro do que vi,

do sangue e susto, nada sei.

Minha nudez recém-nascida,
a boca, o peito de minha mãe,
sua mão, seu amor, sua barriga.

Que aquela luz ainda me banhe!

Luz da manhã do sol de um sábado
e o ar entrando em mim, menino,
do ventre, pra sempre arrancado –

e já entrando num destino.

Embora eu nem tivesse nome,
nem nada de chamar de meu,
nascer (descer), que o fora tome

conta do homem, do seu eu!
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CORDÃO DE LEITE

No colo dela, ele, ainda mole –
ela o carrega depois de pari-lo:
entrega ao fora o tenro caule (a prole),
tão leve e longe, dentro de um cochilo.
Desfolha o seio à luz e ele engole
a seiva morna que sai do mamilo.
Bem lentamente vê-se, a boca bole –
nesse momento, o amamentar tranquilo.
A mama, a mãe e um fi o que a une ao fi lho –
cordão de leite, rio que fl ui da fonte,
água da pele, tronco em fl or, um brilho,
que passa aceso no escuro da ponte.
     Cair de chuva que em silêncio banha.
     E nessa terra o gotejar se entranha.

24



Um quintal e outros cantos

O TEMPO

Mesmo enterrado, o tempo, sob o vidro
(chão transparente e limpo como a pele
da água clara de um lago em que é lido
o fundo leito que a areia revele),

vai revelando aos olhos, segue vivo,
desenrolando, sem que se acelere,
todas as horas do grosso tecido –
fi os que nos fazem –, sem que nada espere.

De fase a fase, a fusão do fl uir
transforma em eras tudo o que era agora:
todos os traços no rosto que ri,

todos os rastros no rosto que chora.
Tudo o que chega já está para ir.
Nada demora, tudo vai embora.
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MEMÓRIA

O tempo tece em nós tantos retalhos,
talha momentos, que depois ecoa,
esculpe culpas, que em silêncio soa –
mistura em nossa mente os seus atalhos.

Lembrar: entrar em fl oresta sem galhos,
perdido, achar, quando o tempo perdoa,
no escuro, a luz, sobre a cara ou coroa
do que não há – já sem sangue esses talhos.

Tentar trazer de novo à tez o outrora,
ao fora, a hora, que em nós se perdeu,
que aquilo que se vê se vá embora

e sem demora vença o que se deu:
deixar pisar, senhora, o chão do agora,
memória (história) do mesmo (outro) eu.
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UNS PEDAÇOS POSSÍVEIS

Lembrar de tudo é impossível.
Possíveis são uns pedaços,
umas partes esfareladas
de toda a História:

pão dormido na mesa,
janela que eu pulava,
pé de hortelã no quintal.

Um dia o muro caiu.
O muro!
A rua se derramou pra dentro.
Os tijolos úmidos guardavam o frio
de margem alagada, qual fi ltro.

A piscina na praça, sem água
(enfeite de azulejo aos nossos olhos,
a caminho da outra escola –
eu e minha irmã, juntos).

O gosto de lápis mordido,
o pé de abacate da casa de Lete,
o telhado de Dona Cecília,
e Iraci varrendo as folhas de zinco.
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Numa noite, no sono de todos,
um ladrão caiu do forro –
o barulho do peso nos vidros.

As balas de mel de meu avô,
o rosto de Etelvina, 
os cabelos de Joelma...

Lembrar de tudo é impossível.
Possíveis só uns pedaços,
umas partes esfareladas
de toda a História.
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O VELHO E O MENINO
a Da Hora

Na carne encardida, lavada pelo sol,
acesas feridas, a pele sem lençol.
O tempo se esqueceu, mas eu de tudo lembro:
aceso sol no breu, a morte abria um membro.

A perna presa ao chão, desaprendia os passos
que dera inteira, e a mão amassava uns pedaços
de um pão dormido e duro que era dado à boca,
e a água (a baba, a gosma) da fome, não pouca,

amolecia a massa usando a língua e uns dentes,
o que restou a um velho que eu via de frente.
Ele, mendigo, imóvel, ali, pesado e só.
E eu, menino, leve, livre – sem um nó.

A nudez de meu rosto encarava a sua cara,
seu baixo olhar nublado, sua barba bem clara –
cascata de cabelos, corrente sem fundo –,
cobrindo a nudez seca do seu corpo imundo.

Não sei o que ele viu, quando me olhou sem voz,
talvez luz de memória na hora em que era foz.
E eu, ainda no início do passar constante,
nem percebi um eu meu , no seu, por mais distante.
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MUITOS ONTENS

O presente já se perde,
se desintegra ao passar.

Há muito mais ontens no ar.

E os amanhãs nunca amanhecem.
São só promessas que se tecem –
teias a nos enganar.

Há muito mais ontens no ar.

O hoje aceso é que manda,
fura o futuro que sangra,
até cair, se arrastar.

Há muito mais ontens no ar.

Só o passado não passa –
tempo que perdeu a casca,
que se desfez sem fumaça,
a nunca mais encontrar.

Há muito mais ontens no ar.
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ABRINDO O PRESENTE

Já passavam das seis
quando chegamos da escola.
Éramos três
e a noite já entrara na sala.
Mas a luz era tanta!
Um lustre boiava
por sobre a mesa redonda –
cristais quase intactos,
restos acesos da glória 
apagada da casa antiga.
Sob ele nossa mãe fora criança.
Agora era nossa mãe.
Sentamos famintos.
Era fome de comida e presente.
Era o Dia das Crianças.
A fome matamos em taças –
dentro do cristal, coquetel de camarão.
Tudo brilhava sobre a mesa.
Mas os presentes foram poucos:
a cada um, uma caneta.
Eram bonitas.
Traziam a tinta
com que se escreve à vera,
mas sem um quê de brinquedo.
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Livre era escrever a lápis
com a borracha ao lado –
errando sem medo.
Eram bonitas, 
mas eram só canetas.
Caiu por dentro um silêncio,
dentro do corpo criança,
dentro da casa calada,
ainda que as vozes falassem,
mentissem amor às canetas.
(E os camarões nas taças,
em meio ao creme de leite).
Como dizer o depois,
desenraizar o instante
que se inscreveu à vera?
Como soltar o som
que se prendeu no tempo?
Como voltar à fonte
e ouvir tudo de novo
pela primeira vez?
Um som mais alto que tudo
até então nos tímpanos
brotou no dentro da casa.
Varava o que era invisível
e no visível vibrava:
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nos móveis velhos, nas veias,
no fundo raso de nós.
De onde saía?
Saímos seguindo o rastro
que se alastrava sem estrada.
Corremos o corredor...
Os corpos já eram ritmo.
E as vozes só eram gritos,
na confusão de quem cava
para encontrar, entender.
De que gruta aquele som?
E então vimos:
ao lado de nossa mãe,
as caixas,
novas como o disco,
que girava num eixo:
nu.
Uma agulha,
roçando as órbitas,
ia abrindo o presente:
a Música 
entrava em nossa casa.
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QUANDO FALTAVA LUZ

O escuro cortava certeiro – 
lâmina no que era luz:
televisão, lâmpada, até o espelho
(rumo do rosto interrompido).
Agora sim era noite.
As vozes falavam baixo.
As mãos tateavam as paredes, 
os móveis, os vãos.
Os pés se arrastavam hesitantes
pelo chão de cimento,
procurando o caminho da cozinha.
Onde fi cara a caixa de fósforos?
No peitoril da janela? na pedra da pia?
ou de que lado do fogão?
A mão ia passando a palma por tudo,
alisando o limpo, o pó, o molhado,
até tropeçar na caixa – chocalho.
O sim ao sacudi-la! 
(luz no fi m do túnel).
O som do risco-rastro no áspero
e o desabrochar da chama!
A luz ia tomando o palito todo,
sem trégua,
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até tocar os dedos, 
que o deixavam cair,
sem trégua.
Outros riscos se seguiam,
e a procura –
rápido vasculhar das gavetas, 
dos armários, da memória:
Onde fi caram as velas?
Achavam-se tocos, pedaços gastos, 
a cera derretida já dura.
Tudo servia.
Ia se espalhando a luz pela casa, 
a penumbra, a calma.
(Lá fora, as estrelas furavam o céu).
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A GALINHA ANTES DO 
ALMOÇO

A galinha branca nas mãos negras 
da mulher que vai matá-la
para o almoço
treme um pouco –
mas sem alvoroço.

E o vermelho enrugado
da crista encrespada balança.
(Tom mais claro que o rubro
que a dona há de roubar
de suas entranhas).

A carne do bicho 
por debaixo das penas
é quente –
a mulher sente.
E também as batidas,
pulsações do susto
a fl uir no sangue.
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Com um dos pés ela prende
os dois pés da ave,
que do chão vê tudo,
mas de nada sabe,
embora o seu canto
soe como um grito,
lamento estridente
no quintal da casa.

A mão despena
sem pena 
parte do pescoço.
E a faca afi ada
desliza na carne lisa.

A galinha agoniza.

O sangue jorra do talho
(caldo do molho pardo,
que a moça colhe num pires).

E a ave vai se esvaindo
do corpo que habitou por tão pouco.
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Um banho de água fervendo
facilita o puxar das penas.

Depois é só cortar o corpo
em pedaços 
e preparar o almoço.
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CARURU DE SETE MENINOS

Sete meninos num círculo,
mas não brincavam de roda.
Arrodeavam uma bacia,
sentados, ajoelhados
ou agachados no chão.
Parados, o olhar pairava
por sobre cores, comidas –
tons de tudo misturado,
tons de dourado-dendê:
quiabos num caruru,
o vatapá, a farofa,
o milho branco, o arroz,
o feijão preto, o fradinho,
banana frita, pipoca,
a rapadura com coco,
acarajé, abará,
cana (roletes), xinxim.

Alguém dizia: “Já podem!”
E começava a melança.
Catorze mãos animadas
iam pegando o que viam,
o que fi cava ao alcance,
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o que talvez nem gostassem,
o que outras mãos seguravam.
As mais sabidas sabiam
furtar às outras mais lentas
aquilo que desejavam
os donos que elas serviam.
E da bacia às bocas, 
na confusão de cabeças,
um rastro que se esticava –
quiabo deixando a baba,
que aos olhos ali brilhava.

Essa era uma festa pra santos,
São Cosme e São Damião: 
vinte e sete de setembro.
E eles ali, sempre sete,
brincando numa roda imóvel
com uma bacia no chão.
Sete meninos morenos,
brancos e negros, mulatos 
(na soma, o sangue de índios),
que mastigavam sorrindo –
centro da celebração.
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E só depois que acabassem
de comer o que quisessem
e de lavarem-se os braços
e de lavarem-se as mãos
é que os mais velhos podiam
se dar ao luxo dos garfos,
cortar o frango com faca
e comer com educação.

No chão da casa de Dinda,
eu sempre fui um dos sete.
(Dos tantos seis nada sei.)
Só sei que a casa acabou:
teto, paredes e piso,
tudo se foi sem aviso.
Os santos foram esquecidos.
Só a saudade fi cou.
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LIÇÃO NO ESCURO

Era meio feminino, frágil,
e não gostava de futebol.
A tarde era a de um sábado
no colégio que era longe
do subúrbio que era seu.

E ele escolheu.

Seus sete anos pediram.
Ele queria ser parte,
entrar no grupo mais forte,
se igualar aos meninos
que jogavam futebol.

Ninguém o escolheu.

Ficou de fora da quadra,
fora da tela, do quadro,
que tantas pernas pintavam
em chutes na bola branca,
que pela areia rolava,
e que rasgava até o ar.

Algo se deu.
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A noite caía no verde
das mangueiras do colégio
e, da camisa enrolada,
que um dos meninos lhe dera,
para sua mão tomar conta,
caía, sumia uma cédula,
sem que ele se desse conta.

E ele a perdeu.

O jogo já acabado,
os corpos sujos, suados,
desenrolada a camisa,
no pano não estava o papel.
O dedo duro do dono
quase furou o seu rosto.
Foi acusado do roubo.

E ele correu.

Pés pelo escuro da área
e corredores da escola.
Subiu degraus de uma escada,
entrou na treva de uma sala.

E se escondeu.

43



Natan Barreto

Sob o abrigo de uma mesa
fi cou parado, em silêncio,
num abraço de fora a dentro,
atento a todos os sons.

E percebeu.

A voz que os degraus subia
(e que chamava o seu nome)
era a voz mansa de um homem,
e atrás a de uma mulher.
Seu pai, sua mãe e irmã
o procuravam no escuro.

E ele acendeu.

Não a lâmpada da sala,
mas a escuridão das caras,
que enquanto o tinham distante,
temiam um mal bem maior.

Seu pai lhe deu

um abraço de alma e pele,
sua mãe um beijo dela,
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sua irmã a sua mão.
Ele lhes falou do injusto.
Eles lhe contaram o resto:
o pai pagara o dinheiro
que o fi lho não roubara.

E ele cresceu.

Muitos anos se passaram
pelos ossos, pela carne,
pelos cabelos grisalhos,
pelo silêncio da voz.

E ele aprendeu

a se defender no claro,
de nós, de nódoas, de aros,
do que se dá e se deu.

Ele sou eu.                
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FALECIMENTO
a tio Natan

O carro ainda não saíra,
mas a porta já se fechara.
Minha mãe se debruçou na janela
e me falou de fora:
“Não abra.”
Suas mãos davam às minhas
a minha caderneta.
Era amarela.
Na capa 
um retrato repetia
o meu rosto de 8 anos.
O carro se foi devagar.
Dentro dele,
o menino que eu era abriu o proibido:
as palavras de minha mãe
falavam a minha professora.
Ali a razão da minha ausência ontem
(como justifi car minha falta
sem que eu tivesse estado doente).
Eu não sabia de nada ainda,
mas já intuía o turvo
no rosto de minha mãe,
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nos gestos de meu pai –
tudo mais fundo,
tudo mais sombra.
Meus olhos leram o escrito,
mas uma palavra-chave 
fechava o sentido (em silêncio):
“falecimento”.
Que meu tio estava doente eu sabia.
Íamos sempre visitá-lo no caminho de casa.
As manchas cada vez maiores
tomando o tamanho do rosto,
escurecendo a pele escura
do homem de 39 anos,
que nos beijava,
que nos sorria
da cama.
Minha irmã, ainda menina,
já trazia memórias
das brincadeiras com seu tio Dindo.
E eu não esquecera do seu sorriso mais solto.
“Falecimento”.
Aquela palavra não me falava ainda.
Mas eu ia buscando em volta,
olhando ao longe,
sentindo os ventos do mar e da mata
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que passavam por dentro do carro,
viajando com a vida.
“... por causa do falecimento de meu 
irmão...”,
minha mãe escrevera.
Eu relia a palavra fechada,
que ia se abrindo,
me falando baixo.
E eu ia entendendo.
Antes de chegar à escola,
antes de reencontrá-la escrita
no recado de pró Zélia a minha mãe,
antes de meu pai nos contar tudo de noite,
antes de minhas lágrimas 
descerem com as dos outros,
sozinho,
eu entendi:
falecimento era o fi m,
um outro falar da morte,
um modo de dizer, que nada muda –
um corpo sem dono, sem dor.
E entendi
por que tudo era mais fundo,
por que tudo era mais sombra
no rosto de minha mãe, 
nos gestos de meu pai.
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CAIR DA CAMINHONETE
a Ana Lúcia

Cair da caminhonete
a caminho da roça,
roçar as pernas negras
no asfalto áspero,
parar, ainda no início,
o passeio, o plano,
perder da pele o liso
na ladeira dura.

Meu pai, o motorista
da caminhonete,
freou com força o instante
em que nós gritávamos.

Rasgada a carne viva
sob um véu vermelho,
o sangue solto à mostra 
a fl uir por fora.

E nela, moça pobre,
empregada, a força
de se levantar só
assustada e suja.
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Meu pai, confuso e sério
naquele momento,
talvez sentisse culpa
pelo acontecido

(quem sabe mal trancada
estivera a porta).
Pediu perdão com gestos
e palavras ditas,
e deu todo cuidado
a quem nos cuidava.

Sua mão lançou a água 
oxigenada,
que, derramada à dor,
qual leite fervido,
cobria a fl or da pele
de um bálsamo branco.

E o plano do passeio
se descosturava...
(assim pensava ele,
e também minha mãe).
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Mas Ana disse não –
outro fi m tecia.
Subiu na caminhonete
e conosco foi.

Eu via tudo e vejo:
a vida que é tanta!
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PAISAGEM

O mato tomava os restos da parede de uma capela.
Um pé de araçá-mirim despontava das pedras.
Cuspi o branco da pasta no capim orvalhado
e enxaguei a boca num copo de lata.
Bezerros traziam no pescoço a zoada de sinos.
Meninos de olhos sérios me liam de longe.
(A tinta daquele tempo era intensa).
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A DAMA DO BARRO
a Ana das Carrancas

Nas mãos de Ana o barro era brinquedo
e o seu trabalho não mais que fazer
surgirem dele caras de dar medo.
Na casa dela assisti nascer,

dos dedos nus de anéis, todo segredo,
que ela guardava só para acender,
no inanimado, alma de arremedo,
que arremedasse o mal que não se vê.

E o mal se vendo feio e refl etido,
sendo encarado por uma carranca,
vinda do barro e sem colorido,

sentia nela a força que não estanca.
O seu avanço era assim impedido –
nela, a passagem fechada com tranca.
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OS CABELOS AZUIS DE TIA ZAZÁ

O que era negro envelheceu
e clareou os galhos 
do seu cabelo que acendeu
e prateou: grisalho.

Com cor de areia enluarada,
que o mar da noite beira, 
fi cou tão alva (em madrugada)
sua mansa cabeleira.

Enraizada a nuvem densa
nos fi os que tecem o véu,
você se deu a vasta, imensa,
leve ilusão do céu.

Na vida, a verdade e a mentira
se trançam, se entrelaçam.
Tingindo o que o tempo tingira, 
fi cou no azul seu traço.
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LINHAS DE UM ARAME TENSO

Linhas de um arame tenso
teceram sem agulha uma gaiola –
limite da luz de asas
apagadas do voo,
que o pássaro aqui ensaia
como se não o soubesse.

Seus saltos são tensos,
como a tela que o tem preso
em quadrado sujo de fezes, 
alpiste
e água de ontem.

Seu algoz pensa-se amigo
e festeja o canto que fl ui da fonte,
como pétala que cai na mesa limpa.
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DESAPRENDENDO

Tem gente que diz ser melhor
não soltar passarinho,
que preso na gaiola 
ele desaprende.
Meu pai, quando resolveu soltar,
soltou tudo: 
pardal, sabiá, canário, curió –
o canto se foi com o colorido
tentar reaprender quem era.
E tanto alçapão armado, 
pedrada de badogue, 
unha de bicho!
Mas a mata era mais vasta!
Sob o zinco da varanda, 
o cinza –
as gaiolas balançando ocas:
meu pai desaprendendo.
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UM HOMEM, BOM OU MAU

Foi de manhã,
no fi m da noite.
No fi m da fuga, 
as folhas.
Um homem acuado,
no fundo do quintal,
um homem armado –
um homem-medo.
Pulara o muro alto.
Se se cortou nos cacos,
o sangue não contou.
E o coro dissonante:
“Ladrão! Pega ladrão!”
A multidão humana
agora o tinha preso
no fundo de um quintal.
Cercaram o muro alto.
Detrás do muro, a casa.
E dentro dela, a gente,
acordando pro banho,
pro pão, café, barulho:
“Ladrão! Pega ladrão!”
A multidão sedenta
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queria entrar, linchá-lo.
Mas meu pai disse não.
Um homem armado (um medo),
no fundo do quintal.
Meu pai foi procurá-lo,
além das folhas. Como?
Minha mãe disse: “Não vá!”
Fechou a porta, séria.
A multidão lá fora.
Dentro da casa, a gente.
E no quintal, meu pai
e um homem armado (um medo).
Pediu que não atirasse
e o homem não atirou.
(No homem armado, o medo).
Meu pai fi cou com pena.
A multidão lá fora:
“Ladrão! Pega ladrão!”
Fugir já não podia.
Morrer, não era a hora.
Meu pai o convenceu
a se entregar à lei.
Um homem desarmado
(meu pai com a arma na mão)
saiu pelo portão.
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Mas não saiu sozinho.
Meu pai saiu com ele,
com o braço no seu ombro.
Seguiram passo a passo
até a delegacia.
E atrás dos dois, qual rastro,
a multidão armada
de pedras e de paus.
Um homem, bom ou mau.
Minha mãe levou um prato
na hora do almoço.
Um homem, um só, um moço
no fundo do abandono.
Seu sangue já contava
dos murros no seu rosto,
cabeça já raspada,
total transformação.
Um homem, um animal,
no fundo do que é homem.
Morreu tempos depois
(minha mãe leu no jornal):
os tiros de outra história –
um homem, bom ou mau.
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NO SONO DO COLÉGIO

Eu tinha quase dezesseis anos
e já começara a ser ator:
peças infantis nas tardes de sábado,
de domingo,
cursos avulsos que entravam pela noite.
Tudo se dava na cidade.
Quando acabava,
vinha o caminho de volta.
Periperi fi cava além das ladeiras,
depois da longa avenida,
longe do perto, do a pé –
era o meu quintal.
Alguém me falou de um curso
de texto, corpo e voz,
bem quase em frente ao colégio
onde eu passava os meus dias.
Era tão perto o chegar:
bastava atravessar a rua.
Mas o voltar era longe:
as ruas se esvaziando
depois das dez da noite,
o medo dentro do ônibus.
Minha mãe foi falar com o diretor.
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Haveria um quarto no colégio?
Mesmo podendo dizer não,
sem nos cobrar um centavo,
Irmão Luís disse que sim
(e me deu uma chave).
O que era longe fi cou perto.
Uma vez por semana,
após o ensaio de cenas,
eu voltava ao Marista.
Um vigia me via e abria o portão.
Depois fechava o cadeado grosso
e seguíamos entre as pitangueiras,
respirando o escuro das folhas
e o cheiro alvo das pétalas.
Diante da escada, 
eu lhe dava boa noite.
Ele sempre me falava dos cães:
“Vou soltar os cachorros.”
Eu ia subindo os degraus,
sabendo que cabia a mim não descer.
Os corredores escuros me encantavam!
E eu nunca acendia a luz –
minha vida os conhecia de cor, 
de muitos anos.
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Eu ia atravessando o corpo da noite,
meus passos no chão de madeira
ecoando tranquilos no silêncio denso.
As salas sem ninguém
– só mesas, cadeiras e quadros –
tinham algo de palco vazio,
de teatro fechado ao público.
Eu entrava, me sentava,
me entregava ao instante.
Lá de cima, ao ouvir os latidos,
um temor se inscrevia em mim.
E eu seguia no meu labirinto.
Por trás de salas, 
de paredes,
de portas cinzas,
havia quartos escondidos 
que ninguém sabia.
Eu me trancava num deles,
sem saber que já ensaiava o futuro:
a solidão em quartos de pensão, 
repúblicas, casas alheias.
O vento roçava os galhos,
as mangas caíam na quadra,
o tempo escorria.
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Eu me deitava 
dentro do sono do colégio
e ia adormecendo nele.
Só acordava com o sol,
o som dos carros,
as vozes distantes.
Depois do banho, 
eu descia os degraus.
No refeitório, uma mesa farta.
Uns padres sérios, 
outros calados, 
alguns sorrisos.
Suas mãos me ofereciam torradas, biscoitos, bolos.
Às vezes me perguntavam o que eu fi zera na véspera,
e eu falava de nomes ainda novos em mim,
grandes escritores gregos, ingleses, russos.
Contava-lhes alguma cena
e eles me ouviam com algum interesse.
Era assim, uma vez por semana.
Eu tinha quase dezesseis anos.
E mesmo acanhado,
me sentia acolhido.
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RUA VOLUNTÁRIOS DA 
PÁTRIA, 97 

Por trás da fachada de uma casa cansada,
numa rua onde a pressa
era presente e palpável,
tudo marchando em sentido
de algum futuro escondido,
fi cavam escondidos os quartos
de uma antiga pensão.

Uma senhora sozinha
supervisionava a zona,
e embora fosse empregada,
se dava o nome de dona.

Ela era Dona Maria,
senhora dona de nós,
rapazes recém-chegados, 
deixando longe um vazio.
Tentavam aprender as ruas 
e os vários rumos do Rio.
Cada um dono de um sonho 
e de um sotaque diverso:
uns operários, uns músicos, 
uns dois atores, uns médicos.
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Taguatinga, Três Lagoas, 
Belo Horizonte, Salvador...
cidades que começavam 
a carregar com cuidado.

Entravam sós no futuro, 
se entranhando no passado.
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SERAFIM

Foi numa manhã de sábado
que Serafi m sumiu.
Era mais um entre nós,
rapazes da pensão.
Alguém lhe telefonou.
Quem sabe quem?
“Saiu de sandália mesmo”,
Dona Maria diria.
Era de Minas.
Ainda me lembro do seu rosto,
de homem ainda menino.
Ainda me lembro da sua voz,
misturada ao riso,
de ainda menino.
Conversamos pouco.
Não nos tornamos amigos.
O tempo foi pouco.
Serafi m sumiu para sempre
no Rio onde fora viver.
Sua mãe... 
Alguém lhe telefonou.
Quem sabe quem?
Não vi.

66



Um quintal e outros cantos

Mas vi quando foram buscar suas coisas.
Os rostos, os olhos, 
as mãos,
que levaram suas coisas.
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ANTES DOS AVIÕES
a Sandra Barsotti

Íamos na mesma kombi,
atravessando cedo as sombras 
de tantas paisagens do Rio,
com pressa,
para chegarmos antes
dos aviões chegarem ao chão.

Os aviões chegavam cheios de sono,
mas a viagem de muitos
só terminava depois
de passarem por nós.

Vendíamos perfumes franceses,
vinhos europeus, relógios suíços
e outras bobagens a mais,
que nos chegavam de fora,
como se valessem mesmo
o verde de tantos dólares.

Íamos na mesma kombi,
eu muito mais menino, 
ela bem mais mulher.
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Eu era ator.
Meu rosto de 20 anos
observava o seu.
Ela era atriz, 
com a fama fi rme na face,
embora fora das tramas 
acesas dentro das telas.

Recomeçava,
ali,
inventando-se uma vida,
à vera.

Eram reais
seus grandes olhos verdes,
seu olhar,
suas lágrimas.
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RIO/BAHIA/RIO (1986-1990)

Rasgo a rodovia quando dá vontade –
é quando a saudade em minha mãe se parte.
Mas os cacos permanecem no seu corpo –
para serem colados depois que parto.
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O RIO QUE EU SEI
a Rosita

Eu sei das pedras da Urca, 
entrando por meus estudos.
Eu sei do arco da luta, 
fazendo mais fi rme o chão.
Eu sei dos Arcos da Lapa, 
do fl uxo agora mudo.
Eu sei do ouro dos bondes, 
sei de um quarto de pensão.

Eu sei da Barra, de longe, 
de Botafogo, de perto.
Sei de palácios, de pontes, 
sei de janelas fechadas.
Sei de muitos, muitos ontens, 
dentro do agora deserto.
Sei do mar, da areia, montes, 
e sei de velhas fachadas.

Sei do Largo do Machado, 
do Catete, Laranjeiras.
Sei do enredo do passado, 
entrelaçado à saudade.
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Sei do Aterro do Flamengo, 
sei de festas, sei de feiras,
da cor da Praia Vermelha, 
do amor sem sua metade.

Sei da Avenida Rio Branco, 
do Teatro João Caetano,
Confeitaria Colombo, 
do Mosteiro de São Bento.
Sei do som de violoncelos, 
de cantos gregorianos.
Sei de abraçar uma amiga:
tamanho contentamento.

Sei de Mila, sei de Melo, 
mulheres longe de mim.
Sei de San gerando Ludi, 
além do mundo que amava.
Sei de nós de nãos no espelho, 
sei de sofrer por um fi m.
Sei do Méir só do meio, 
não muito mais que uma casa.

Eu sei dos ônibus, tantos, 
do vento varrendo o rosto.
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Eu sei da Glória, segredos, 
e dos silêncios de ruas.
Sei do cansaço no corpo, 
sei da voz de um amigo morto:
tantas palavras e risos, 
jeito de ser – coisas suas.

Sei das paredes do Paço, 
sei das paragens da vida.
Sei que escondi alguns medos 
e outros sumiram de mim.
Sei de igrejas, de vitrais,
de partir sem despedida.
Sei de voltar bem mais velho, 
sei do não e sei do sim.
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A PRIMEIRA MANHÃ
a Inês, Fabiano e Márcio

23 de outubro de 1990.
Depois de emergir do túnel do sono,
acordei na casa de um amigo –
o sofá na sala, a cozinha calma 
e a banheira branca:
minha primeira manhã em Paris.
Lá fora, o rubro roubava o verde das folhas
que choviam secas nas ruas.
Fomos andando eu, sua mãe e um amigo seu.
Meu olhar, ainda acostumado a amar o Rio,
passeava por tudo 
e ia se apaixonando à primeira vista.
Na estação de metrô Philippe Auguste,
meus primeiros francos 
compraram minha Carte Orange:
por uma semana, 
todos os trens seriam meus, 
todos os trilhos, todos!
Não lembro aonde íamos,
mas sei que eram diferentes nossas direções.
No deserto de plataformas opostas, 
fi camos face a face.
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Meu metrô entrou primeiro em cena.
Parou e eu fi quei parado, 
esperando que a porta se abrisse.
Não se abriu.
Pelo vidro, vi o rosto dela, 
um gesto rápido com a mão, 
e li nos seus lábios:
“Levante a alavanca!”
A porta se abriu. 
Sorrimos.
Sozinho, 
eu fui sumindo no oco daquele túnel.
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O CORPO DO MODELO

O corpo desse moço que um dia
me deu tanto prazer, amor e dor,
um eu que se perdeu na travessia
daquele ser que eu era ao ser que sou,
parado no papel em poses plenas,
não sabe do seguir que em sangue eu sei.
Paris era princípio, só umas cenas,
na vida de estrangeiro que me dei.
Mas eu me desnudei como quem doa
o corpo àquele amante que elegeu,
e ela a mim se abriu como pessoa,
e o moço na cidade se escreveu:
    sem versos, sem palavras, sem mover-se,
    imerso no silêncio, sem dizer-se.
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MÓBILE DE JANELAS
 
Da janela de onde vivo
vejo o farol de outros vidros,
lemes de lumes que pulsam,
que se dilatam na noite –
negrume grito da gruta,
asa pousada nas pálpebras.
 
Movem-se no vazio.
Parecem pairar no espaço,
dentro da dança
do sobe e desce incessante,
como se presas com náilon
às telhas fi nas do teto
de arame armado –
num móbile.
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O ACORDAR

O corpo que visto quando acordo
num misto de morte e de manhã
me traz de chãos que não os são,
palcos que os pés não pisam,
areias sem grão,
intermináveis trilhas de túneis,
o avesso do que é visto,
emaranhado movediço,
o lado de lá do labirinto,
lugar ao passeio ébrio,
ao embrenhar-se
sem barbante na mão,
aonde só se chega cego,
de onde só se sai só,
arrancado do meio do ciclo,
a trama interrupta,
o sonho suspenso,
escoando com ecos
de conversas e caras,
ruínas que reverberam ralas
no rosto sujo de susto
ou lavado
por leves rios de risos.
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MR BARRETO

O menino que ele era hoje é homem
e nele a fome de ter fi lhos some,
mas lá na Sala Verde volta às vezes,
onde ele é mestre de fi lhos de ingleses. 

Fazer papel de pai fora do palco
é arte que o palco não lhe ensinou,
encenação sem luz, fora do cálculo,
um fato a mais que a vida improvisou. 

Senhor Barreto surgiu do silêncio,
do denso traço – tronco do existir –,
longe de vaias e aplausos tensos,
brotou do centro até se expandir. 

E em meio às aulas, fl ui nele o menino – 
vem dos meninos a luz desse ensino.
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UM TIGRE NUMA 
TEMPESTADE DE PANO
a Inês

Minha mão segura a mão de um menino –
ele, o primeiro numa fi la de trinta,
crianças que aqui entram pra ver tinta.
Guio seus passos, olhares: ensino.

Não nos perdemos, temos um destino.
Embora o labirinto sempre minta,
tudo é verdade na mão de quem pinta:
seguimos para a sala do felino.

A tela é mais janela do que jaula,
aberta fi ca à espera – esse é o plano.
O entrelaçar das cores (sem som) fala

e nós nos entregamos a esse engano.
Sentamos diante dela – essa é a aula:
um tigre numa tempestade de pano. 
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MILLA COME MAÇÃ 
a Leila, Milla e Aleksandar

Tarde de outono em Londres.
Cheguei com fl ores amarelas
e um abraço no outro braço.
Leila se preparava para pintar as unhas.
Ila tirava retratos e ria.
Ficamos todos na cozinha.
Milla foi à cesta e colheu uma maçã.
Era vermelha.
E aquela era a primeira vez
que seus dentes de leite
mordiam uma maçã inteira,
sem antes ter sido cortada
pelas mãos cuidadosas da mãe.
Ela a comeu sozinha, 
quase toda.
Sua mãe fi cou toda orgulhosa 
com a surpresa daquele presente
no dia em que fazia anos.
Ila não fez essa foto.
Rápido rabisquei palavras num papel
e as guardei num livro
que não terminei de ler.
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Só fui abri-lo ontem,
por acaso.
E tudo estava até datado:
9 de setembro. 
(Só não lembro bem o ano).
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A CANA

Em frente à venda, os tabuleiros:
pencas de banana-da-terra,
montes de manga, araçá, 
batata-doce, inhame, 
aipim, mamão,
fruta-pão, coco, 
feixes de cana –
mercadorias de alguma América,
talvez da África.
Uma moça pegou uma cana,
com jeito de quem conhece o estreito.
Pegou, pagou e se foi.
Eu fi quei parado.
Deixei o ônibus passar
e a acompanhei com os olhos 
até a curva lá longe –
seu corpo negro entrando nítido 
pela pálida tez 
de uma tarde de Londres.
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E pensei, 
passando pelos meus cantos mais remotos:
de onde viera aquela mulher,
estrangeira, 
ali, 
num instante só seu?
Iria chupar aquela cana em casa,
depois de descascá-la com uma faca afi ada.
E que lembranças o doce na boca?
e o bagaço mastigado 
e cuspido seco 
no chão do quintal?
Teria fi lhos a sua força?
Se os tivesse, 
decerto lhes ensinaria o sabor esverdeado,
concentrado naquele caule-açúcar.
E o sangue seu, neles, recordaria o longe, 
ouvindo a voz de alguma América,
talvez da África.
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PALCO A UM CANTO
a Elis Regina

No disco, a voz gravada de uma moça,
que já saiu da cena deste mundo,
bem canta sem garganta a quem a ouça,
da superfície, poço tão profundo.
Seu canto vem do oco, cais do tempo,
armazenado em órbitas, que insiste
em penetrar o ventre do momento –
girando nesta noite, em mim, existe.
Ele atravessa o espaço de uma sala,
passando por meus móveis, por meus livros.
E em mim deixa seus rastros quando cala
a voz, leito em que fl ui, rio invisível.
    E eu vivo assim e assim é sim e é tanto,
    sempre a fazer-me palco a esse canto.
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LA SIESTA

Esteiras estiradas nas janelas –
pálpebras fechando as sombras.
Portas que se entreabrem às ruas.
E a água a cantar nos pátios.
Laranjas se enrugando nos galhos
e se acabando no umbigo da casca.
A hora sem nome amansando o pulso,
que bate baixo debaixo da carne.
A força se enverga toda,
como capim que implora.
A asa morna do vento
o catavento nem toca.
Um sino soa a saudade... 
De quê? 
De quem?
Será que só eu conto o tempo?
Vou andando sozinho entre cavalos tristes,
o suor subindo ao chão da minha pele,
enquanto o sol, 
que cega a tarde, 
acende, 
apagando, 
a cidade.
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DIANTE DE MIM

E eu me vi nu no espelho,
água parada na parede,
poça sem fundo e sem fi m.

E eu escorrendo por dentro
da prata exposta à luz.
Todos os nus do meu corpo,
todos, todos os nus:
cabelos, pelos, pele,
na superfície da água seca.

E eu deitado no teto,
entrando em quem me entrava,
olhos fi xos na força
dos músculos já frouxos.

O mar lá fora, a noite...
E eu ali, diante de mim.
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SEM FALAR, SEM SILÊNCIO

Passou a mão no meu rosto
(pela areia do meu rosto).
Sorriu, com os olhos sérios,
como se a minha pele
agradasse aos seus dedos.
Agradeci, sem falar, sem silêncio
(foi minha pele quem disse).
Sabendo-me sem solidão,
deixei-me ser beijado.
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AMSTERDÃ

Amanheci em Amsterdã,
do chão da Mancha à água da estrada.
Chegando junto com a manhã,
vi cada grau da madrugada.

Lembrei das cores de Rembrandt,
rubro quebrando a noite, o nada.
Um quê de fl or de fl amboaiã
se demorou na luz dourada.

De corpo em calma e alma sã,
fui caminhando de mão dada.
O frio furava os fi os de lã
do azul que não me agasalhava.

Na boca um gosto de hortelã,
tomado da boca beijada.
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O PESO DA MEMÓRIA

O peso da memória não é leve –
entrei numa rua e entraram em mim

saudades.
Prenderam-me ao que se deu na cidade.
E a mão bem dada agora é mão que 

escreve.
De que me serve rever seu sorriso
por trás do vidro de uma janela alta?
Daqui de baixo será que preciso,
que o seu sorriso ainda me faz falta?

O tempo toma e me tomou tudo
o que essa rua quer me dar de volta,
mas tudo é sonho que logo se solta,
que se desfaz sem tez e sem ter fundo.

O peso da memória não é leve.
E é bem mais velha agora a mão que 

escreve.
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A MATA DE MANHATTAN

Manhattan, quando é noite, lembra a mata
que o tempo, tão presente, se esqueceu.
Na escuridão, a verde voz desata
e volta à ilha o que sobrou de seu:

por sob a casca, canto de cascata,
por sob a terra, rios, raízes, breu.
Nos longes que o que é luz não arrebata,
lembranças do que não sobreviveu.

Fica em quem passa por esquinas calmas,
jardins e praças onde as folhas falam,
algo que roça, um silêncio denso:

um após de aplauso, quando acabam as palmas,
do que ecoa, quando as bocas calam.
E dentro do que resta o que era imenso. 
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OUTROS QUE FALEM DO 
HARLEM

Outros que falem do Harlem.
Eu me calo,
diante de tanta elegância,
diante do parque,
da puta,
dos peitos que ela me mostra,
diante da porta,
antes de me deixarem entrar.

Outros que falem do Harlem.
Eu me calo,
diante do azul vazio
da piscina empoeirada, 
diante do pouco (do muito),
diante do nada,
diante do copo,
da água, antes de me darem.
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Outros que falem do Harlem.
Eu me calo,
diante da janela (do vidro),
diante do amor morto
(no corpo),
vivo (mesmo morto)
na memória dos erros,
antes de esquecermos
do que ainda nos dói.

Outros que falem do Harlem.
Eu me calo.
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NA PENNSYLVANIA STATION

Quando você chorar
na Pennsylvania Station,
no meio de tanta gente,
com lágrimas nas lentes
dos óculos de grau,
pense nos nós desfeitos –
tanto que vem pela frente,
céus tão diferentes,
negros, nublando e azuis,
pense no que há de luz,
no olhar de tanta gente,
gente não diferente,
tão só em si e ausente,
que diz a verdade e mente.

Pense no riso ruído
(de manhã se reconstrói).
Não pense só no que dói:
um moço na bicicleta,
o guarda gritando não,
voz que vem do alto-falante,
trajetos na confusão.
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Respire fundo e aguente,
olhe pra frente e invente
passos em paz sobre o chão.

Quando você chorar 
na Pennsylvania Station,
no meio de tanta gente, 
limpe as lágrimas das lentes 
dos seus óculos de grau.
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A VIAGEM DE QUEM VOLTA
a Zeel

O fi m que a seta acerta 
aponta o antigo porto.
E o que era longe e morto
se faz mais perto e é meta.

O mais distante e dentro
(veste-o o corpo) é alvo
e vê-se, do passado, salvo – 
no tempo transformado, é centro.

E a quem partiu, a volta resta,
para que seja descoberto o resto
do que fi cou pra trás e ainda presta:
olhar, palavra, som, silêncio, gesto.
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TCHAU, NITERÓI!
a Ronildo

A porta fechada à chave,
o passo pensando o chão.
O sol já se põe na ponte –
seus vãos escurecerão.
 
Navios vêm e vão à vera,
rasgando o vazio do azul.
A luz de lágrimas velhas
acende o meu rosto nu.
 
A noite mistura as folhas –
o nítido agora é nódoa.
Quem derrubou que recolha:
o rumo, a raiz, a roda.
 
Meu corpo se entrega à estrada.
Vou me ausentando de ti.
Mas logo volto às suas águas:
meu Rio recomeça aqui.
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AQUI

Aqui, 
depois de todos os ontens
(aqui e longe daqui).
O sol no rosto,
a chuva na pele,
os pés, no chão de cimento.
Estar na História,
ainda mais dentro do fora,
entre meus mortos –
silêncio deles em mim.
Aqui.
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AO CANTO CALADO DE SUA 
CASA

Sobre os telhados, o céu,
já cinza,
calando o que ainda restava da tarde.

Da manhã, já nada falava ali fora
(só dentro de mim):

olhos que acordaram cedo,
o frio na pele parda,
o canto da campainha –
para eu andar ao seu lado

por ruas que nada sabiam de mim,
mas que me levavam 
ao canto calado de sua casa.

Hibiscos, sotaques e crianças,
soltas pelo caminho
de muros baixos.

Calado,
segui ao seu lado,
sem saber,
que você me amava tanto!

99



Natan Barreto

MINAS NÃO HÁ MAIS

“... quer ir para Minas, 
Minas não há mais.”

Carlos Drummond de Andrade, 
“José”

Minas não há mais –
de mim já foge...
(repousa o chão,
depois que chove).

Vasta é a solidão 
de quem passeia,
e se esvazia
a cada passo.

Acordam em mim
minhas lembranças
do canto inglês
em tua boca.

Latejam nãos,
silêncios latem.
Minas não há mais,
nem nunca houve.
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AS HORAS EM RODA

Detrás do vidro, de braços abertos,
seus dedos longos apontavam o tempo.
À sua volta, de mãos soltas, certos
números – alvos do seu passatempo.

Ele era Mickey, eu era um menino,
e a sua ginástica me divertia
(pulseira presa no meu pulso fi no),
varando a noite, atravessando o dia,

sempre deixando algum rastro de graça
por sobre o rosto das horas em roda.
Tudo passava – tudo sempre passa
(e o que incomoda, dentro, se acomoda).

Tantos momentos marcaram o que eu era
sem deixar nódoa na carne, que é ilha:
aniversário, almoço – quem me dera
voltar à sala, fi car em família!

Se o meu relógio quebrou, já não sei.
Sei que sumiu no caminho que era meu.
Outros relógios mais sérios me dei
e eles me deram o que se perdeu:
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o adeus em ponto de minha mãe em mim
(e a hora exata de entrar no avião);
depois, meu pai, que se entregou ao fi m,
numa manhã que só me deixou não.

Em roda, as horas paradas seguiram –
seus olhos viram o tempo passar.
Os meus, mais velhos, ainda se admiram,
choraram e riram – vão rir e chorar.
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DA LEMBRANÇA DE ALGUÉM
a Dona Ninfa

Natal naquele ano
não foi noite de festa:
sem árvore e sem ceia.
Meu pai deu boa noite cedo.
Eu fi quei só na sala.
Minha irmã, 
sozinha no quarto.
A porta entreaberta entre nós
nos unia ao tempo exato
das televisões:
a voz de Roberto.
A gente esperava
que ele cantasse
a música.
Será que o telefone vai tocar?
pensávamos em silêncio.
Sempre tocava
quando aquela canção tocava
pelas casas de Periperi –
eram os alunos de nossa mãe,
em chamadas rápidas:
“Estou ouvindo sua música!”
E a canção que ela mais gostava
era interrompida tantas vezes!
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E ela gostava tanto disso!
(de ser lembrada).
A gente esperava
que ele cantasse
a música.
E ele cantou.
O choro dela lá 
e o meu ali
foram silenciosos,
como o telefone.
Ninguém ligou.
A morte muda tudo.
Minha irmã saiu do quarto.
Choramos abraçados.
Alguém chamou lá fora.
Fui ver quem era.
Quem foi não quis entrar.
Vinha apenas nos trazer uns doces.
Tomei o prato de suas mãos.
Nunca a olhei com tanto amor!
Natal naquele ano
não foi noite de festa:
sem árvore e sem ceia.
Mas nós comemos uns doces
da lembrança de alguém.
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ERA MEU FILHO, MEU PAI

Eu cochilava num colchão, 
no chão.
Ele dormia na cama.
Levantava várias vezes 
para ir ao banheiro
e eu o acompanhava.
Era meu fi lho, meu pai.
Eu que vivera metade 
da vida além-mar,
ali estava, ao alcance 
dos seus barulhos baixos,
no quarto que era meu,
que era seu,
que era nosso.
Acendia a luz
e íamos os dois,
andando devagar
a pequena distância
até o banheiro.
Era meu fi lho, meu pai.
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10 DE SETEMBROS 

Sem ouro na orelha, 
sem colar no pescoço,
mais velho, menos moço, 
me planto no tempo que passa.

E vou passando nas horas, me dispersando nelas.
 
O escuro do cabelo já descansa
e os fi os do riacho, cada vez mais ralo,
vão fl uindo, cada vez mais claros.

Os ossos cansados se entortam,
carregando a carne 
que a pele enrugada enrola –
manto marrom do vermelho molhado.

E tantos setembros a secar torcidos,
lavados, levados,
no varal da vida desaparecendo... 
desaparecidos.
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VIVER

Que eu jamais seja indiferente ao futuro.
Do outro lado do presente (muro),
tantos outros hojes a jorrar,
tanto azul aos olhos, tanto ar,
tanto tempo dentro de tanto lugar.
Carrega-me a luz que me cobre,
a quem me deu molhado minha mãe,
num hoje que já vai longe –
do sal, do cais do seu corpo.
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JANELA AO GIRO

Quem respirou o ar que hoje respiro,
como se um giro no ar vindo de lá
(de quem não veio a este aqui de agora,
a esta hora minha e não mais dele,
de quem passou antes do meu passar)
pudesse a mim lançar sua lembrança?

Será que há neste ar que hoje respiro
e sustentou por dentro outro momento
(de algum menino, moço, de uma mulher,
de alguma velha quase a decompor-se
– alguém já perto do último expirar –),
algo que inspira (à espera) e a sempre entrar?

A sempre entrar porque sempre a sair,
a se emprestar a mim, como se meu,
que por mim passa, roça, sem palavras
(como o que é rosa roça o branco e o rubro
e rouba rastros a fi m de fazer-se),
que de mim leva um traço a outros outros.
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A outros outros resta o respirar –
janela ao giro abre-se em quem nasce
e a hora deles não será mais minha.
Eu fui menino, moço, hoje envelheço:
compõe-se o corpo para o decompor-se.
De quem será o ar que hoje respiro?
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NA SALA

No tapete, a lã já velha de cabras 
que nunca envelheceram 
nos campos da Caxemira.
E a lembrança de mãos 
de meninos e meninas –
sobras de seu sangue 
no vinho da paisagem que piso.

Na estante, livros, fl orestas mortas: árvores 
de tantos países, páginas tatuadas de ideias 
desenhadas: rastros da mente 
que a mão carregou: teias de palavras. 
Não o simples dueto de nomes 
esfaqueados por amor nos troncos, 
  entre corações e fl echas.
(Num canto, uma fi ta onde a voz de 
Drummond dorme, entre pigarros e tosses).

Na mesa, também árvore, 
um retrato de minha mãe antes de mim 
com seu piano.
Seus dedos negros 
 pousados na água 
  de alguma música 
   que a imagem secou.
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Num canto, atrás dela, cheio de rosas, um 
jarro cinzento, que eu sei que é azul. 

Atrás de mim, o mesmo jarro 
(agora comigo em Londres), 
mais de meio século depois – 
  azul e vazio há anos!

À minha frente um espelho, 
  onde me imito
e sou mais bonito do que eu.

No peitoril, hibiscos e bichos 
que a primavera me trouxe 
neste maio ainda frio.

Um cheiro forte de pêssego 
  pinta de pomar o ar da sala – 
          vem da fruteira.

E eu tenho saudades do quintal.
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