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Apresentação
“Os limites de minha linguagem significam

os limites de meu mundo”
  (Ludwig Wittgenstein)

O pensamento de Wittgenstein sugere ser o homem o seu pró-
prio universo lingüístico. Nada é possível ser pensado se a palavra
não estiver presente na coisa pensada.

A escolha do título da presente publicação anuncia por si mes-
ma a intenção literária de seu autor. Trata-se das palavras como
magia, transformando potências em atos cheios de significação. Do
nascimento à morte, o homem vive sempre buscando a palavra
adequada para expressar o seu sentimento das coisas como uma
das formas de resposta à condição  existencial.

Com efeito,  estamos sempre diante do dilema: qual a palavra
precisa, ou que, no mínimo, faça sentido? Nem sempre a encontra-
mos. Quando acreditamos tê-la encontrado, um sentimento de in-
satisfação nos acomete. Está aí o grande paradoxo: enquanto con-
sumidos pelo tempo, procuramos incessantemente por algo que se
nos apresenta sempre fugidio.

Somos a nossa linguagem. Na ambigüidade e fugacidade de
tudo quanto é possível ser contemplado pelo pensar, estamos procu-
rando sempre a PALAVRA, como condição de nossa significação.

A Edições OMNIA sente-se feliz em realizar a publicação de
uma antologia  do poeta  Gilson. Estes poemas são retratos de sua
alma como sementes lançadas sobre a rede de nossa imaginação.
A sua leitura incita-nos a cata de outras leituras  recortadas como con-
dição inevitável de quem caminha “NA PROCURA DA PALAVRA”.

Rubens Galdino da Silva
Editor
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Balança quebrando a onda do mar
Balança na praia, se perde no ar...
Balança correndo jogando saudade
na vida que vai na sua mocidade.
Balança, marulha, quebrando o acaso.
Balança a quietude que dorme no raso.
E vem sonolenta a onda na raia
E dorme com a face deitada na praia
Balança, balança...
É um grito que vem...
Balança, alcança
a alma de alguém...
Balança a rede da moça que dorme
Balança nos sonhos o sonho que some.
Balança, balança
a onda do mar...
Balança na praia
Um sonho, o luar...

A onda
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Libertação
Final

Nem a planta, nem o céu,
Nem a terra, nem o mar.
Nem a rosa tão vermelha.
Nem o cravo, nem o ar.
Nem o riso da criança.
Nem o sol desta manhã.
Nem as almas lá do céu.
Nem a força, em luta vã.
Nem o canto das sereias.
Nem o grande firmamento.
Nem a estrela, nem seu brilho.
Nem a essência do tormento.
Nem a marcha do meu tempo.
Nem ciência, nem mentiras.
Nem a fome do nordeste.
Nem as guerras, nem a ira.
Nem a prece, nem o santo.
Nem Exu nem Pai João.
Nem a paz do meu deserto.
Nem a chuva de verão.
Nem a musa, nem canção.
Nem sereno, nem seresta.
Nem o sonho da esperança.
Nem futuro, a porta aberta.
Nem a rima que perdi.

Nem o rumo que encontrei.
Nem a fé em santo algum.
Nem chorar como chorei.
Nem a febre, nem a gula.
Nem o certo do destino.
Nem as leis da realeza.
Nem, também, da natureza.
Nem governo, o desatino.
Nem partido – oposição.
Nem a forma de julgar.
Nem paredes, nem pinturas.
Nem cabeça a pensar.
Nem visões do amanhã.
Nem meu dia, nem a noite.
Nem doença e nem temor.
Nem a morte, nem açoites.
Nem o sonho de mudança.
Nem amor pelo real.
Nem olhares para o céu.
Nem amigo bem leal.
Nem palavras, nem saudade.
Nem poeta, nem poesia.
Nem acenos ao porvir:
A liberdade é fantasia.
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Ao faz de
conta da vida

Só sabia fazer contas.
Faz de conta faz as contas.

E o pobre faz de conta
Não sabia nem somar
No seu mundo, seus fantasmas
dividiam seu pomar.

Faz de conta faz a conta.
Conta tudo, soma ao nada.
Soma a raiva ao rancor
Multiplica incompetência,
nove fora, sobra a dor.

Causa pena o faz de conta.
Causa pena a conta errada.
Multiplica e soma tanto...
Resultado? É um quase nada.

Só sabia fazer conta.
Faz de conta, um pobre tonto
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Minha canção

Nas cordas da vida, num grande bolero
desenho nos ares a minha canção,
É triste, afinado, em doce cadência,
e leva meu sonho ao grande salão.
E o doce bolero arrasta meus passos
no belo compasso de um tempo de paz.
E a doce cadência, de sua sonolência,
é a sua distância, a minha existência.
Nas cordas da vida, a valsa solene
rabisca nos ares um sonho ideal.
E as rodas dançadas, as vestes pomposas,
são flores que caem. São chuvas de rosas.
E a valsa real, em fuga brilhante,
arrasta meus passos e lá vou distante.
Nas cordas da vida, o samba é real.
Mulatas, seu cheiro, seus passos-compassos.
No grande cordão, do bumbo-pandeiro,
meus passos não param. Só penso, só faço.
E o samba vai longe. É quase oração!
E o bumbo batendo, desenha o barulho.
da vida que tenho na minha canção.
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O claro da raça

Se a vida corresse
ao porto ideal
Se a terra sonhasse
com tudo real...
Se o tudo pensado
no reino da fada
não fosse vazio
sem tudo, sem nada...
Se a estrela falasse
do brilho que tem
Se a mão desenhasse
o que nos convém...
Se a tenda almejada
no grande deserto
fincasse as amarras,
e fosse por perto...
O sol não riria
de nossa desgraça
e a vida daria
contornos a praça.
O dia seria
mais claro pra raça.
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Acima das ondas da grande incerteza
meu barco veleja em largo oceano.
E segue seu rumo ao porto tristeza
com grande porão repleto de engano.

Meu barco navega sem luz nem farol
E vai sacudindo seu casco sofrido,
na espera de um dia, já perto do sol,
que o tempo passado lá morra esquecido.

E o barco vai lento, atrás da bonança.
Vai firme, seguro, no rumo traçado
querendo chegar ao porto esperança.

Acima das ondas, o barco pesado
Pra frente ao mar inteiro se lança:
Espera encontrar o fim tão sonhado.

Barco da
esperança
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Aurora

Não era o deserto
Não era o luar
Era o incerto
um longe bem perto
na onda do mar.
Não era um farol
Não era uma flor
Era o meu sol
um fraco arrebol
gritando sua dor.
Não era a tristeza
Não era a alegria
Era a certeza,
a doce esperteza,
da aurora  de um dia.



12

Ilusão

Será que a ilusão da larga passagem
não faz a visão dos longos contrastes
passar pelos poros das fracas miragens
e ir aos abismos em busca das hastes?

Será que meu tempo, na hora que passa,
não muda o meu dia, não muda o infinito,
não leva meu eu, extrato da raça,
ao fundo porão e cale meu grito?

Será que você, imagem dormente,
que fala sonhando palavras douradas,
não é a figura fingida e demente?

Será que você, nas noites caladas,
não é a mentira, a fada presente,
que rouba de mim as rotas sonhadas?
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Era

Era triste aquela rosa.
Era rosa.
Era grande aquele espaço.
Só espaço.
Era belo aquele sol
era o sol.
Era meigo aquele abraço.
Um abraço.
Era claro o horizonte
O horizonte.
Era limpo aquele céu.
Apenas céu.
Era pura aquela fonte.
Uma fonte.
Era claro aquele véu.
Tênue véu.
Era um sonho de segundos.
Um segundo.
Era um sonho que passava
Que passava.
Era o amor, em dó profundo,
bem profundo
Meu encanto terminava...
Terminava.
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Minha vida, minha roda,
vira leve, vira flor,
vira doida, como vida,
vira, gira, vira dor.
Minha vida vira sonho
vira fato, vira ar
vira tempo, vira céu
vira, gira, vira mar.
Nosso sonho vira vida.
Nosso tempo gira a flor.
Vira o céu a nossa alma,
vira a raiva, vira amor.
Gira tonta, vira a vida
vem o tombo, vem o pranto...
Vira o tempo, vem a calma:
é com ela que me espanto.

Vida
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Invasão

Invada seu céu.
Invada seu mar.
Abrace seu sol
e beije o luar.
Invada o destino.
Invada a floresta.
Invada as flores,
as donas da festa.
Destrua o impossível
Destrua seu fim
Destrua o não
parente do Sim.
Não pise na vida.
Não pise na dor.
Não pise na rosa,
vermelha na cor.
Não faça poesia.
Nem rima perfeita.
Não faça mais curva...
A vida se ajeita
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Desfile

Bate o bumbo
Retumbando
Um barulho.
Bem bonito:
Bum Bum
Bum Bum Bum
Bum Bum
É feriado
Anual
Em geral
Marginal
Bum Bum
Bum Bum Bum
Bum Bum
No barulho
Bem bonito
Vem marchando
Lá distante
A fanfarra
Bum Bum
Bum Bum Bum
Bum Bum
É o retrato
Incoerente
Desse povo
Dessa gente
Tão fatal
Maquinal
Existente
No mercado
Nacional
Bum Bum
Bum Bum Bum
Bum Bum
É chocante
O contraste
Alinhado
Da fanfarra

Componentes
Com a gente
Da cidade
Perfilada
E sentada
Na calçada
Bum Bum
Bum Bum Bum
Bum Bum
Brilho forte
De seus bumbos
Que ofusca
A visão
Dessa gente
Não traduz
Realidade
Bum Bum
Bum Bum Bum
Bum Bum
A fanfarra
Que desfila
Anda em fila
E não vira
A cabeça
Para o lado
Para o povo
Que está triste
E calado
Bum Bum
Bum Bum Bum
Bum Bum
Vibra forte
O homem fraco
Com seu bumbo
Que retumba
Um barulho
Bem bonito
Bem bolado

Bem batido
Bom barulho
Bum Bum
Bum Bum Bum
Bum Bum
A platéia
Solta um grito
Aplaudindo
Som do apito
Que comanda
Aquela banda
Bum Bum
Bum Bum Bum
Bum Bum
É bem triste
Ver o homem
Dedo em riste
Comandando
Aquela turma
Que obedece
Sem dar grito
Dedo em riste
Som do apito
Só não vendo
Essa gente
Da calçada
Está sofrendo
(não diz nada)
Bum Bum
Bum Bum Bum
Bum Bum
A banda passa
Acaba a graça
O som se some
Evoca a raça
Esquece o homem.
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Recordações

Você se recorda
da valsa bailada
no grande salão?
Você se recorda
da noite dourada
naquele verão?...
A orquestra tocava
levando nos ares
a nossa canção
Você se recorda
da valsa rodada
na pura emoção?
E os pares calados
nos olhos fechados
e apertos de mão...
Os sonhos voavam
nas notas sonoras
do eterno perdão...
Você não se lembra!
E só me restou
a sua solidão.
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Tudo Passa

Tudo passa nessa terra.
Tudo some sob o céu.
Vai a vida, uma quimera.
Vem a noite como um véu.

Vai o hoje, vão os sonhos.
Vai o ontem, tudo em vão...
Vai você, sonho enfadonho.
Vai inverno, vem verão...

Tudo passa nesta terra.
Vai verdade, esquecimento...
Vem a paz e vai a guerra.

Vai o sonho e vem tormento.
Vai o dia e vem a era.
Vai a vida num momento
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Saudades

Saudades sentadas e o tempo em pé
Saudades plantadas, nas almas, na fé
Saudades cortadas
Saudades brotadas
Saudades
Saudades
Saudades, até...
Saudades nascidas em tempo voraz
Saudades crescidas são boas, são más...
Saudades perdidas
Saudades sofridas
Saudades
Saudades
Saudade de paz!
Saudades presentes, saudades suadas...
Saudades ausentes dos sonhos, das fadas
Saudades perenes
Saudades solenes
Saudades
Saudades
Saudades caladas!
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Barrroco da
verdade

Um barroco da verdade
Na verdade procurada
Na procura bem barroca
da verdade quase nada...
Da verdade meio torta
- lá da igreja esquecida -
do esquecido reino louco
da verdade enfraquecida.
Na procura desta essência
esquecida lá no canto
do barroco da verdade
do poema quase pranto...
No meu canto de barroco
Neste templo quase escuro
o barroco e a verdade
se separam por um muro...
E a procura da verdade
é angústia, sofrimento
da verdade da existência
ao barroco do tormento.
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Eu nao creio

Eu não creio na esperança
Eu não creio na incerteza
Eu não creio no porvir
Eu não creio em realeza.
Eu não creio nas promessas
Eu não creio em fantasias
Creio na força da gente
que sacode dinastias.
Eu não creio na ilusão
da mudança radical
Eu não creio em verdades
que só servem a um quintal.
Crer na força da estrela
distante, longe de nós?
Crer na fraca palavra
que morre em ponto final?
Crer na santa verdade
que o tempo arrasta ao presente?
Creio, querendo gritar,
 pois quem cala, consente.
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Um pouco de sonho,
dois dedos de paz
no fogo paciente
do pensa e faz...
Em breves palavras
mexer esperança
e um grama do sal
ao riso criança...
Colheres de amor
e muita paciência
e ver no crescer
futuras vivências.
Em fogo bem lento
do tempo que sai
o riso que vem
é o choro que vai...
Misture seu mel
às mentes floridas
E a sua profissão
receita pra vida

Receita de vida
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Meu povo
cantando

Eu quero ouvir meu povo cantar
a dor escondida no peito calado;
Eu quero ouvir a canção de ninar
levando o amor ao berço encantado.
Meu povo correndo no campo florido
não tendo no rosto nenhuma aflição,
dançando nas ruas o enredo sofrido
ao som de pandeiro e doce violão.
Minha gente esquecida, em raça inteira,
da dor tão gemida, distante do amor
vagando na vida, levando a bandeira
cantando a Esperança, com luta e suor.
Seus versos, sua rima, em doce cadência
ninavam a terra, corriam no espaço
pedindo passagem, mudança, clemência...
E eu lá parado, pensando: Que faço?
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Apresentação

No meio da corda bamba
muita bomba vai berrar !
No meio da corda bamba
muito berro vai bombar !
O berro da bomba
é um berro de ai
que mata a mãe
o filho, o pai.
A bomba não é pomba:
A pomba da Paz!
A pomba sem ninho
nem ninho não faz!
E o ninho da pomba?
A bomba desfaz,
em tempo de paz.
Bomba de paz
da Pomba da paz.
Nem bomba, nem Pomba.
Queremos a paz!
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Vida, instante

Não faça a palavra
do instante real.
Não faça o seu verso
no imenso trigal.
Não colha no instante
as lavras sofridas
nem tenha o barulho
das cenas paridas.
Não corra no abismo
que nasce escondido
no seu caminhar.
As horas que nascem
são dias que morrem.
Os dias que fenecem
são vidas que vêm.
A grande paródia
da vida encerrada
nos leva ao sorriso

que o choro não dá.
E a doce palavra
do instante de febre
não fala do espaço
que está a seu pé.
A vida coleta
seus dados preciosos
e a soma perdida
está dividida.
E o menos e o mais
e às vezes somadas
são cordas partidas.
das horas paradas.
O mais, meu irmão,
é tudo charada.
O tudo na vida
é o mundo do nada.
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Não quero meus versos ao astro distante.
Não quero um poema à terra infinita
Só penso no instante do grande momento
que as luas bem tristes projetam na vida.
Não faço mil letras ao deus escondido
Nem canto as horas que passo dormindo.
Não quero um poema nem grande resposta
a um sonho já morto que vai se sumindo
Meus versos são versos que trago no peito.
No peito que sente a chama da vida.
São puras palavras nascidas agora
Agora-esperança ainda sentida

Agora
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Funeral
da Fantasia

Não estarei presente ao funeral da fantasia.
Não morre o irreal que vaga na vida.
Não vive o Absurdo dos muitos momentos.
Apenas cantarei os hinos da minha tristeza
que anda tão perto dos olhos que vi.
E o vulto sem carne que pisa nas terras
de estrada distante se perde no acaso.
Está carcomido de mil ilusões.
Está lá sumido nas santas paragens.
E a marcha funérea, acordes marcantes,
me fere a presença.
E o doce fantasma me assusta, chorando.
Seus gritos, suas dores são fatos reais.
São fundos. São fortes.
Sinceros momentos da vida que vai.
E lá não estarei.
Soluços não tenho.
Que ao menos, o enterro, sem muitas palavras
termine nas flores que levo nas mãos.
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O bumbo batia na mata dourada.
Batia a esperança, que ia empurrada.
E o bumbo na mata
batia a esperança:
batia o gemido
da tenra criança.
E o triste lamento
andava no ar
no encanto das selvas
em busca do mar
E as aves despertas
nos galhos ficaram
ficaram tão quietas
até se calaram.
E o bumbo gemendo
seu grito de dor
levava a tristeza
no enterro do Amor.
Na mata dourada
o sol não entrou
e o bumbo morrendo
seu canto matou.

Na mata
dourada
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Valeu

Valeu a pena viver
Valeu a pena sonhar.
Valeu a pena meu mundo...
Valeu a pena rimar.
Uma bola bem redonda
Vai rodando sem tombar...
Vai rodando pela terra
Vai rodando para o mar.
Valeu a pena correr
Valeu a pena cantar
Valeu a pena ter filhos...
Valeu a vida sem par.
O sofrer na sua ausência
Valeu a pena cantar
Valeram as penas do mundo
No poema do rimar.
Valeu tudo, meu amigo,
a terra, o céu, o luar.
Valeu a vida que roda
Que dá muito o que pensar.
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Menina cuidado

Menina que fala,
que brinca na vida.
Menina alegre
Menina sofrida
Menina que é moça
Menina vivida.
O tempo não passa...
As horas não vêm...
E a moça-mulher
tem sonhos, também...
Menina que conta
estórias de fada...
Menina que crê
em tudo, no nada...
Mulher que cresceu
em sonho-verão
Menina, mais moça
ou flor em botão.
Mulher que deseja,
que sonha, que chora...
que fala pra vida
que o sonho demora...
O eterno, menina,
não é o agora, é a soma dos
atos é a soma das horas...
se é vida que brinca
em sua ironia,
seus olhos são tristes.
Não vejo alegria.
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Importa marchar
no mundo que vai,
vivendo o instante
do tempo que sai...
Importa entender
o grande universo,
o alegre perfeito
a rima de um verso.
A vida que fala
A vida que ri
A fada da estória,
o triste saci...
Menina, cuidado!
O tempo é sereia...
E a barca dos sonhos
nos deixa na areia
Engana o mortal
que um dia sonhou,
sentindo nos dias
que o tempo passou.

Importa
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Silêncio

Na vida o silêncio
a luz, oração...
Na vida, o holocausto
a paz, o canhão.
A essência perdida
o sol, uma luz...
O santo coral, a igreja
e a cruz...
No alto do altar
a imagem, a vida...
no cheiro do incenso
a rosa caída...
No escuro da noite
a estrela ao fim...
Bem perto da terra
o sonho pra mim.
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Palavras perdidas

A santa inocência
a imensa ternura
a paz vespertina
a infância tão pura...
Palavras perdidas
idéias jogadas
no lixo do tempo
e não procuradas...
Mulheres da noite
e as águias da tarde
no inferno que fala
no fogo que arde...
Palavras perdidas
Palavras ao vento
currais de fantasmas
rabiscos nojentos...
Palavras perdidas...
- a paz, o deserto -
o longe oásis...
de um sonho tão perto.



34

Ismo

É triste e calado
o homem que pára
à beira do abismo.
É lento e cansado
o rosto pintado
em cor do racismo.
O não fabricado
no peito suado
não é comunismo...
O olho desperto
ao lado virado
nasceu do cinismo...
E o mundo mudado
e o rumo traçado...
não é futurismo...
E a rima ajustada...
bem pobre...parada...
é o fundo do abismo
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Criança,
lembraça!

Está na criança
a flor da esperança
a  vida em botão.
Está na esperança
a flor, a criança
e o doce perdão.
Está no perdão
a eterna criança
em doce canção.
O outono da vida
está na partida
do aceno de mão,
O choro sentido
é o doce perdido
- Instante sofrido -
da fria solidão
Está na esperança
a flor da bonança
e o aperto de mão
Está no amor
o instante de febre
o sim e o não
Está na amargura
o escuro da vida
e o fim da canção!



36

Vida bola

A vida no tempo é bola que rola
É bola que rola no campo esquecida.
É o gol anulado no apito que anda
e deixa raivosa a imensa torcida

A vida é a platéia que aplaude o inimigo
A vida é a alcatéia de lobos da noite.
É a grande disputa em busca de abrigo
É a voz da chibata em tarde de açoite.

É a bola na rede, no peito, vitória.
É o braço pra cima de volta ao céu,
- Instante veloz na marca da glória... -

É o olho espantado daquele que viu
bandeiras no alto da tarde notória
de um povo calado que hoje sumiu
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Partida!

Na grande distância
No eterno momento
no sol que se vai
no grande tormento
na santa promessa
na pura oração
no terço rezado
no lento perdão
nas horas caladas
nas valsas ouvidas
nas flores caídas...
Na deusa floresta
No escuro da vida
Na hora do ocaso
A nossa partida.



38

Loucura

Nem sempre
nem nunca
nem lá, nem aqui
o certo é o errado
não é o aí.
Aí é o lá
sei lá o aqui
o certo é o errado...
Já é o aí...
E agora incerto
não sei o porquê
se o nós e o vós
se somam em você!



39

Mentiram
na praça

A dor estampada
Na face que chora
É a fome que clama
A paz que demora...

O grito calado
No peito sofrido
É a dor da revolta
De um povo traído.

A hora que passa
É o ódio que vem...
É a raiva que nasce
Na mente de alguém.

Mentiram cantando...
Refrão          Mentiram na praça...

E o samba-esperança
É um samba sem graça

E o sonho voou...
Bateu suas asas...
E um grande silêncio
Trouxemos pra casa...
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Criei um poema no verso nascido
da hora passada no grande vazio
Não vi a esperança. O sonho morrera
levado nas mãos das santas mulheres.
A dor que cegara meus dias e noites
parece que fora mandada pra longe.
Um largo poema não nasce das horas
que morrem cansadas na doce
miragem de um grito sonhado.
Um verso cadente não nasce
de baixo nem corre pra longe.
De perto que vem.
E vem machucado com sangue
na mão.
Um verso ferido, palavra sofrida
de alguém que morreu.

Verso cadente
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Nem todo o infinito que anda no espaço
carrega a esperança que arranco dos ares.
O grande universo está no minuto
que vivo na terra. O grande universo
da vida que vejo é a flor que nasceu
sozinha no campo.
A flor amarela que veio semente
o vento soprou ali para o canto.
Nascida da noite da mãe solidão
a flor amarela olhou para nós: nos deu
o perfume
A flor amarela sozinha no canto
olhava o sol no dia que passava...
Sentia o universo na calma da tarde.
A flor amarela sozinha secou!

Saudade amarela
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Um todo nascido

Nas grandes distâncias
de meu continente
nas asas do espaço
nas mãos da corrente
eu corro pra vida
e às vezes me caço.
E preso em mim
me sinto liberto
em terras sem fim
de um grande deserto
com medo de mim,
do longe, do perto.
E andando, procuro
o rumo perdido
em dias escuros
de um sol não saído.
Existe um muro
que foi destruído
E a luz que procuro
é um todo nascido
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Nem morte, nem vida
Nem sol de verão
Nem grande milagres
Nem santa união.
Nem dor, fantasia
Nem grito no espaço
Nem formas quadradas
Nem certo compasso.
Nem grande alegria
Nem triste esperança
Nem velho ditando
Nem surda criança.
Você que esperou
sentado na vida;
Você que exigiu
a luta perdida;
Você que cantou
um mundo mudado
se acha perdido
e meio parado.
Nem vale a palavra
Nem vale meu sonho...
O dia da vida
é escuro, enfadonho.

Nem
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A bola de Nero

A bola que vira, roda.
O pau que balança, cai.
O mundo que gira, avança
se entra no escuro, sai.

O homem que dorme, acorda
Aquele que vive morre
Aquele que pensa, é louco
e até o parado, corre.

A mente que pensa, cansa.
Já não o trabalho vence.
Já não o real é certo
Já não se ordena: Pense!

E a bola que tomba, vai.
E o mundo, que avança gira...
E Nero já acende o fogo
e ardemos ao som da lira.
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Mudanças

Era um rato
que roia
toda roupa
de seu rei.
Era um gato
que gostava
do gostinho
da gaiola.
Era um cão
que comia
a costela
da comadre.
Todos eles
num só dia
resolveram
se mudar.
O ratinho
foi um gato.
O cãozinho
foi um rato
O gatinho disse não!
Não queira ser o cão!
O ratinho na gaiola
tinha medo deste gato!
O cãozinho, se bem sei,
tinha medo do seu rei
E o gatinho da comadre
pulou certo!
Dorme calmo no
colinho
do compadre!
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Ninguém
no Planeta

Ninguém no planeta
desenha, sonhando,
as formas da lua!

Olham a rua,
desenham o chão
e querem pisar
na flor em botão!

Ninguém no planeta
desenha, calado,
as formas da flor.

Olham, desenham
passam e pisam
na relva molhada
do orvalho da noite,

pranto escondido
de um mundo que chora
ao meio de todos.
Ninguém mais cultiva
a noite dourada
e os sonhos bem loucos
que fogem das formas

Ninguém no planeta.
vê as cores da lua,
as formas das nuvens,
em boa solidão.
Ninguém adormece
nós braços macios
do acaso tristonho:
- A noite morreu -
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Você é a
bomba

Você se assustou, Sereno Senhor?
E a bomba bendita foi bossa da bruxa?
A bomba rebomba e bota meu povo
na cata da pomba.
Da pomba da paz que pula dos
poros de um povo já pobre.
Bem pobre de paz.
De paz e perfume que podem pedir.
Um povo já podre.
Senhor bem sisudo!
Sem cisma já sinto um céu sufocado.
Meu povo pintado no seu picadeiro
é um pobre palhaço.
Palhaço das bombas de tantas pessoas,
que riem, que roem, que ruem
nas ruas.
Da raça em desgraça!
Um povo bem pobre
Punhado de podres! De podres e pobres!
Você se assustou “seu” Santo Senhor?
Que a bomba arrebente seu sonho
de paz.
É o povo que implora!
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A Arca
de Noé

Na nau de Noé eu vim no porão.
Acima de mim os bichos da terra.
O sol de verão estava nas ondas.
As águas secaram e os bichos desceram.
Saíram pra terra.
Correram encantados. Fizeram amor.
A mim o escuro da arca parada.
O grande silêncio gerou pensamentos.
Abriu-se a janela.
Também vi o sol caindo na tarde.
A luz que da Arca estava escondida.
Acima do monte.
Acima da Arca.
Desci esperando um mundo repleto
de coisas, de seres, de fatos marcantes.
Vi bichos correndo no solo vazio.
Vi flores se abrindo aos céus que
choravam.
Os rios e florestas, as praias, o mar.
E Deus no infinito, nos céus bem
distantes, na sua esperança de
um outro amanhã.
E eu com a terra tão firme nos pés,
voltei ao porão da arca parada.
Queria o silêncio.
Queria o pensar.
E os bichos da terra crescendo
na terra, comendo da terra,
ficaram na terra.
As águas secaram e a nau
desmanchou-se.
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Jardim da
esperança

No jardim da esperança
não há flores da angústia.
No jardim da esperança
não há flor do desespero.
Há botões de fantasia que colorem
o viver.
Há botões de sonhos-verdes que prometem
muitas cores.
A esperança em flor-botão no canteiro
da saudade vem crescendo com ardor.
Perto dela a poucos passos,
a corrente passa lenta.
E o orvalho da manhã, anunciando
o sol-verdade, não é o pranto que morreu.
No jardim da esperança
minha gente canta unida
suas mensagens do amanhã,
esperando a flor-verdade
já brotando em terra firme.
Cantam todos, mãos unidas,
no canteiro ao futuro
neste sonho já brotado
na esperança de um jardim.
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Que eu seja,
Senhor!

Que eu tenha, Senhor, no espaço da vida
um campo de obras a semear.
Que eu traga no peito a justa firmeza
na escolha do bem;
Que eu faça da vida um imenso canteiro
de rosas da paz;
Que eu plante o amor e a certa justiça
nos atos da vida;
Que eu saiba fazer um mundo melhor
da força que tenho;
Que eu tenha o perdão dos rostos aflitos
que eu fiz chorar;
Que eu tenha no outro um Cristo maior;
Que a vida me torne mais vida em ação
Que eu seja, Senhor, no espaço
da vida um simples um forte
somente um homem
pedinte de paz.
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Espaço
de vida

Sim, estrela, inda creio em você.
Seu brilho, no escuro, é o brilho das noites
que dormem comigo.
E o grande silêncio, do mundo no espaço, é
grande universo que tento encontrar nas
suas palavras.
Eu creio em você; na sua distância, na
sua fantasia, postura real.
E lá no infinito você tem o brilho, em
sua distância. Eu vejo, acordado, meu
sonho passar.
Converso consigo. Seus gestos, seu vulto
se fazem presentes. Importa o infinito?
Importa o planeta? Que cor tem o
sol se a vida sentida está numa noite?
Sim, estrela, eu creio em você, na sua
solidão de estrela sofrida.
De estrela com vida.
Distante, ao silêncio.
Com força, lutando.
Gritando no espaço. Um espaço de vida.
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A rosa

A rosa morreu num pé que secou.
Murchou na tristeza de um raio de sol.
Caiu na saudade dos olhos que viram
um pouco da vida das cores que foram.

A rosa chorou a perda sofrida.
Velada na luz da tarde sombria,
não via a cadência das folhas ao lado.
A rosa secou bem perto da vida.

E os prantos da rosa não foram em vão...
O bom jardineiro, de punhos cansados,
levou-a ao lixo, no monte calado...

O bom jardineiro, com mãos criadoras
pensou-lhe na vida... pensou-lhe na dor.
E outro galhinho... plantou-lhe no chão

Sem rosa plantada, sem rosa colhida
sem vida parada, sem vida sofrida
sem carta marcada, sem tanta guarida
importa marchar, correndo na vida.

Sem tempo perdido, sem sonho cortado
sem tanto poema e tanta oração
a vida, no astro, a vida no chão
o nosso poema parece parado...
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No tempo plantei os sonhos da vida.
E o tempo levou meus sonhos pra longe.
As horas passaram trazendo esperança
de um tempo futuro, em sonho colhido.

E as mansas passagens nas horas douradas
são flores colhidas em tardes sombrias.
E as grandes verdades jogadas ao vento
se foram pra terra de onde vieram.

Lá foi a estação do sonho botão.
Canteiros inteiros de longo passado.
Lá foi o inverno que tudo secou.

A grande verdade será primavera.
O imenso amanhã será meu outono.
A vida maior é o claro verão.

Claro verão
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Nem todo momento
inspira canção.
A pauta do triste,
compasso do Não,
destrói a alegria
da pura união.
Nem todo momento
inspira a poesia.
A pauta cantada,
compasso cadente,
é a hora chorada ...
O instante de febre
berçário do medo
impõe a medida
ou tarde ou cedo...
A hora é de todos...
A terra parou...
A pauta da vida
Agora chegou.

Pauta da vida
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Açoites

Machuco meu dia sentado nas
dores que arrasto comigo.
As horas que passam são notas sofridas
das flautas de sons que correm ao vento.
E as tênues canções não domam serpentes.
As tênues canções não falam de paz.
São prantos nascidos de gritos chorados.
Os olhos não vêem o grave veneno
que corre nas veias.
A dura palavra é a grande coral
de fome mortal.
Pica sem pena,
Mata a canção das flautas
ao vento.
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Advento

Palavra
Palavra
Palavra de fé.
Mensagem
Mensagem
que foi e que é.
Esperança
Esperança
eterna canção.
A Terra
A Terra
o sim e o não...
Natal
e Natal
um pobre menino.
Belém
e Belém
e os dobres de sinos.

A Virgem
A Virgem
a estrela no céu.
Pastores
Pastores
e o homem ao léu...
Natal
meu Natal
poesia, um sonho
O hoje
O ontem
O agora enfadonho
Natal
O Natal
a eterna criança
O sino,
meu mundo,
gritando Esperança.
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No pingo, que bate
Na chuva que cai
Na vida que vem
Na hora que vai...
Na doce paisagem
No mago luar...
Na grande aparência
Na chuva do mar...
Na grande cadência
No claro do céu...
Na noiva da igreja
No branco do véu.
Na hora infinita
No sol que está lá...
No largo, bem grande
que existe, que há.
É a chuva que lava

Vida e Chuva

A alma do mundo
E lava levando
O sujo profundo...
É a chuva que leva
O choro que vai...
É a vida que chega
que entra, que sai.
Vem chuva, vai vida
Vem vida, vai vida
Vai chuva, vem vida
Na flor, na ferida.
Vem chuva, chovendo
Vai vida, correndo...
Correndo, na chuva
na chuva gemendo.
A vida, a chuva
no agora vivendo
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A vida caminha na estrada sem fim
e dá cem mil passos na terra sofrida.
Os nossos momentos são para mim
suados, benditos, na volta e na ida

Sei lá se o planeta, a gente encarnada,
é o franco retrato, é a clara saudade.
As nossas caídas, as francas jornadas,
nos dão a certeza da dura verdade.

É longo o caminho, é duro o momento.
A santa inocência morreu no caminho
e a certa lição brotou no tormento.

A rosa amarela tem seu espinho
e o grato perfume levado ao vento
é o fruto gerado, é o doce carinho

Estrada
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Não sei se vou trazer à luz
a voz de Deus, a mão do Pai.
Só sei que a Terra nos conduz
a longo céu que vem e vai.

A dura marcha dói na alma.
O lento dia a noite traz.
E a pobre gente dorme calma
querendo, em prece, a doce paz.

Ao longe a Lua e sua luz,
a vela ardente, em seu altar,
ao Vulto Santo nos conduz.

E ele brando e terno olhar
nos diz que é o Bom Jesus
tentando todos abraçar.

A mão do Pai
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A vida faz, a vida vem
e vem até com que não fez.
A vida traz, a vida tem
premiado quem espera a vez.

A vida ri, a vida chora
e fala certo o que não é.
A vida rola, a vida adora
a crença dúbia, a minha fé.

A vida ensina, a gente erra
e o mundo muda a direção.
A vida fala é céu, é terra
e o nosso sim se muda em não.

A vida vem, o tempo vai
e vai dançando na canção.
A gente é filho, o tempo é pai
e cada instante é uma lição.

Vida
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Não é fácil o fazer.
É mais fácil só falar.
É bem fácil prometer,
e difícil é o poder.
Não é fácil produzir.
É mais fácil induzir.
É difícil conquistar.
É mais fácil destruir.
Menos fácil é lutar.
Muito fácil só zombar.
Não é fácil escutar.
Muito fácil detestar.
Menos fácil tolerar.
O difícil é esquecer.
Não é fácil dar as mãos.
Nada fácil dizer sim.
É difícil ser cristão.
Nada fácil ir ao fim.
Mais difícil o perdão!

Perdão
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Você mulher
Você visão
Você que quer
Você canção
Você poesia
Você açoite
Você fatia
De uma noite
Você o sonho
Você poesia
O enfadonho
Da alegria
Você mulher
Você canção
Um verso solto
Um sim, um não!

Você
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Os anjos da Terra nem asas possuem.
Não voam, não fazem, não cantam sua preces.
Constroem as cidades que crescem e ruem,
Mergulham em maldade e nela fenecem.

Os anjos da Terra não cantam seus salmos
nem vão aos altares fazer oração.
Visitam os templos sagrados e calmos
e querem seu deus na palma da mão

Os anjos da Terra não gostam da luz.
São anjos sem asas, sem reino, sem lei.
São anjos distantes da voz de Jesus.
Vestidos de negro, querendo ser rei

Os anjos da Terra vieram da terra.
São anjos mortais de curtas verdades:
Verdades brotadas de sonho-quimera,
verdades escravas de sua vontade.

Anjos
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O câncer mata.
O câncer morre
quando mata
o que morre.
O câncer morre.
O câncer mata
quando morre
o que mata.
O câncer cansa
O câncer cansa
e só descansa
o que morre
quando
o câncer mata.
Só descansa
o que cansa
enquanto
o câncer vive
se morresse.
Mas...
O câncer morre
quando mata
o que morre!

Câncer
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Na simples criança
o Verbo Encarnado.
Na simples criança
um rumo traçado.
Na noite em Belém
mistério infinito.
Na noite em Belém
um sonho bendito.
Belém de Belém
dos sinos batendo...
Batendo, amém,
e os anjos descendo...
A luz celestial
rasgando o meu céu.

Meus sinos, Belém,
as nuvens, um véu...
Belém, de Belém
e a paz foi chegando.
A terra em silêncio
e os anjos cantando:
“A Paz para os homens
a Paz de verdade
a todos aqueles
que têm boa vontade”,
Belém, de Belém.
O Cristo nasceu
e nova verdade
o instante nos deu.

Verbo
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A esfera, na espera,
rolando,
chegando,
rasgando o infinito,
levando,
empurrando,
ouvindo o meu grito,
se cala, na vala,
na imagem, no mito.
A esfera, quimera,
caindo,
subindo,
partindo o momento,
sumindo,

saindo,
ruindo o tormento,
se cala, na vala,
nas luzes, nos ventos.
A esfera, na vida,
partida,
caída,
saída do eterno,
levada,
calada,
parada no inverno,
se cala, na vala,
na porta do inferno.

Esfera
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Sonhos

Os sonhos se vão nas águas distantes
levando nas mãos as flores da Terra.
Os sonhos dançando, nos ares, nos ventos
carregam saudades, carregam quimeras.

Balançam nas ondas, balançam no espaço,
balançam, balançam, derramam perfumes.
São sonhos de noite, de noites escuras
de mares bravios, de largo silêncio, de rota sem lume.

Os sonhos se perdem nas nuvens sombrias
e vão para o fundo das mentes dormidas.
São sonhos do ontem, do hoje tardio
repletos de dores, pedaços de vidas...
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Na espera do fim
o início se vai
lá longe do eu
e vem para mim.
Na espera do fim
o início não nasce
nem quero que passe
tão perto de mim.
Na espera do fim
o início do eu
até se perdeu
lá dentro de mim.
Na espera do fim
o eu se mudou
mas não se calou
aqui para mim.
Início ou começo
a morte ou fim...
E o eu se mudou
buscou seu refúgio
lá perto de mim.

Espera



69

Na corrida dos minutos
as idéias nascem feitas.
Crescem juntas, multiplicam
se completam, se aceitas.

Passam longe dos incautos,
fogem, sempre, das mentiras,
As idéias, se são tortas,
causam ódio, causam ira.

As idéias solitárias,
em verdade, causam dor.
Arbitrárias, se sozinhas,
na mansão do ditador.

As idéias, as vontades
se processam em nosso meio.
Passageiras, mentirosas
morrem sempre em peito cheio.

As idéias são partidas
e às vezes são quebradas
As idéias gritam tudo
e às vezes dizem nada

São inúteis, são humanas
são mentiras de verdade.
Verdadeiras, incompletas
de completa falsidade.

Idéias
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Sentar-se à mesa
Comer do pão
Olhar o céu
Pedir perdão.

Sentar-se à mesa
e ver os seus
Olhar o céu
Louvar a Deus.

Sentar-se à mesa
em oração
Unir-se ao Pai
em comunhão.

Comunhão
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Perder os sonhos, cortar paisagens,
sujar os mares, riscar canções
Fazer pilares, não ver miragens
levar bandeiras, fechar prisões,
Correr no alto, sonhar no céu,
plantar saudades, sentir perfumes,
matar maldade, andar ao léu
fazer cidades, subir ao cume.
Ferir os astros, matar a calma
Romper a lua, gritar amor
Chorar saudades, manter a alma
Correr na rua, guardar a dor.

Dor
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Horas mortas

Senti ausente sua mão amiga
Senti ausente sua imagem doce.
Senti imperfeita sua voz distante
e a face triste no olhar gritante.
Senti as horas morrerem tristes
e o amanhã um ponto só.
Senti saudades do ontem longe
e as verdades do eu presente.
Um vulto longe, a imagem viva
que projetava meus sonhos doídos.
Meu céu escuro se iluminava
e eu nadava em mar distante.
Um raio duro, um raio forte,
Um raio triste, um vento doído...
E veio escuro ao meu vazio...
E veio a morte, na longa noite.
A mão amiga estava ausente.
A imagem doce na sua distância
A voz do triste gritando longe
As horas mortas morreram tristes.
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O grande
infinito

O grande infinito
invade meu chão e invade meu eu
e minha solidão...
O grande infinito
invade meu mundo e invade meu eu
e abafa meu grito...
O grande infinito
invade profundo, balança meu eu
e acaba o meu mundo...
Menor que o meu Eu...
um grande profundo...
O grande infinito
Maior que o meu mundo
é apenas um grito.
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Pesadelo

Eu vi fantasias pintadas nas faces
nas cores da fome plantada no chão.
E vi mil tristezas nascer dos fantasmas
brotados da noite daquela canção...
E ouvi suas vozes quebrando a agonia
daqueles flagelos, querendo o perdão...
As mãos já abertas pedindo, implorando
o fim do inverno, a santa união.
Na noite cansada, o sonho invadia
as faces suadas
em busca do dia...
E os negros fantasmas
vestidos de branco
fugiam do pecado
deixando seu pranto...
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Mulher...se
 fosse você

Se eu fosse você,
na roda do mundo,
veria no outro
o erro profundo.
Se eu fosse você
ao longo de um dia
olhando pra ela
eu não calaria...
Se eu fosse você
(e não fique brava...)
olhando pra mim,
seria uma escrava...
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Era um sino

Era um sino que batia
- um sininho de Belém -
convidando para a reza
desde o Ave até o Amém...
Badalava na agonia
temperando com tristeza
um presépio da saudade
da união na mesma mesa...
Um sininho que batia...
Um sininho de Belém...
Lá na mesa a saudade...
Ao presépio um não vem...
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Espaço
sonhado

A flor balançava, perdida no espaço
A terra parada lá longe no chão
A água jorrando ao pé do canteiro
A sombra cobrindo a fria solidão...
A vida perdida no espaço da flor...
O chão lá parado, não longe a terra
Ao pé do canteiro o jarro, a água...
Na fria solidão me dói a quimera...
No espaço da terra o chão balanceava...
Lá longe o espaço perdido, parado
Ao pé do canteiro a vida jorrava
A flor, uma sombra,
um espaço sonhado
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Espera

Não cante, poeta, os risos do mundo.
A vida, na luta, é a grande certeza.
O espaço do riso é sempre pequeno
se a vida é o espaço da grande tristeza

Não chore, poeta, o triste momento.
A vida sem luta é morte na certa
O espaço da vida é grande cenário
e a vida não é paisagem deserta.

Não pense, poeta, em versos de vida.
Importa tecer a colcha sofrida!
Importa viver o triste da espera!

Importa fazer do lago profundo
as ondas de sonho da doce quimera
e crer na viagem, à espera do mundo.
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Eu defunto

Eu não quero nenhum pranto
em meu “santo” funeral.
Pois, defunto vira santo
e as beatas rezam tanto
que o momento fica mal:
aqui dentro a devoção
muito choro e aflição
na tristeza anormal.
E lá fora, em contraste,
de piada um festival...
E o bule do café
vai andando, sem parar;
só não bebo, eu defunto,
lá deitado, feito bobo,
terno limpo, engravatado,
e com vontade de fumar.
Sobre mim, aquele forro
que, aliás, eu nunca vi.
Sempre olhei para o meu chão
e à terra desta vida.
Para o alto? No caixão

e na hora da partida.
Eu não quero ao meu lado
este cheiro desta flor.
Lá deitado, eu quero paz!
Não conversem, por favor!
Vela acesa, em todo lado?
Eu de terno? Que calor!
E deitado, lá calado,...
... Era bom esse coitado
diz a velha que chegou...
Morreu novo! Acidente?
Morre em paz, está contente!...
E eu deitado, saco cheio,
sendo olhado pela lente...
( Um festival e eu ao meio ).
Chega a hora. Despedida?
Lá vem choro, outra vez!
Todo mundo quer me olhar.
E eu calado, feito bobo,
com vontade de partir
vendo a tampa se fechar...
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Fé na vida

Não faço da vida
um todo de mim.
Se busco o início
me falta um fim.
E a vida que passa
é a vida que vem
e o nada de mim
é o muito de alguém.
E a grande esperança
é o dia que nasce.
Senti-lo importa
bem antes que passe
E as horas que vão
ao mundo maior
é a fé, é esperar
um Tempo melhor
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A espera

Não posso aceitar na paz de uma guerra
a pomba da paz.
Não posso aceitar na guerra da vida
a espera do faz.
Aceito na roda a mão que trabalha
o peito que grita
a mente que traz.
Aceito na roda o peito que canta,
o sonho dourado,
o sonho capaz.
Não posso dormir um sonho indolente
no grande momento
da vida fugaz.
Na roda da vida, à espera da paz,
palavra ao vento
é mero tormento:
Confunde, não faz.
E a hora presente não pede passagem:
nos leva consigo.
E vence o capaz!



82

Verdades
mortais

Na angustia das horas
as partes de mim
se vão ao início,
não param no fim.
E as horas em vício
são tempos do agora
que querem abraçar
o que não demora.
Estando a passar
o falso momento
as minhas miragens
se lançam ao vento.
As muitas passagens
se tornam reais.
Concretas na vida:
Verdades mortais.
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Um sonho
de guerra

Você que viveu seu sonho de guerra
Você que jurou um mundo de paz
Você que na lida de dias passados
jurou um futuro que o tempo não faz.
Você que nas tardes guiava seu sol
Você que na noite pisava na lua
Você que queria um outro amanhã
Na terra vazia, já triste e nua.
Você que na vida não soube viver
Você que na morte não pôde dormir
Você que não anda no rumo traçado
È bom acordar e andar e assumir.
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Reflexões

- Você já pensou na séria tarefa que tem a fazer?

- Você já lavou as manchas das mãos de suas injustiças?

- Você já chorou exemplos mal dados a olhos mais puros?

- Você sepultou a ira dos dias e sua preguiça?

- Você já olhou um sol que se põe em tarde de outono?

- Você já vibrou com a santa alegria de uma criança?

- Você já cantou as notas alegres da pura canção?

- Você já dormiu nos braços macios da sua esperança?

- Você já andou em campos abertos cobertos de flor?

- Você já amou a certa pessoa em versos ardentes?

- Você já falou verdades sinceras nas horas precisas?

- Você já viveu momentos de dor, na hora presente?

- Você já plantou na terra dos homens a sua semente?

- Você já riscou no branco papel a carta da vida?

- Você já sentiu a mão de um filho pedindo ajuda?

- Você já sentou olhando na alma as próprias feridas?

- Você visitou o pobre ancião na casa distante?

- Você consolou os olhos que choram da mãe-aflição?

- Você já ouviu os sábios conselhos daqueles que sabem?

- Amigo da vida, a vida ensina, queiramos ou não!
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A vida
insina

Num era i nem aqui
qui ucê perdeu o qui falô.
A vida foi até dipressa
i o tempo logo si passô.

Num foi aqui i nem ali
qui a vida ti modificô.
As coisas foram si passando
i ucê ainda não notô.

Será qui u tempo não insina
qui o certu é sempri o mesmo certu
e a vida tá em cada isquina?

O longi é sempri mesmo pertu
O oro tem qui tá na mina
i o mundo é um problema abertu.



86

Outra vez é retomar
o caminho a percorrer.
Outra vez é bom sonhar
e esperar acontecer.

Outra vez, outra canção.
Cada vez nascer um verso...
Outra vez, a emoção
Outra vez, algo disperso

Cada vez, a paz, o sonho
Cada vez a esperança
Outra vez o enfadonho
Cada vez, você, criança.

Outra vez o vulto corre.
Outra vez o anjo vai...
Outra vez a noite morre
Outra vez a vida cai.

Retomar
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Canteiro
de dores

Um som,... a canção...
A letra perdida daquele poema...
Aquele luar
a imagem sonhada... o incerto dilema.

Um encontro nas nuvens...
um chão desenhado da sua fantasia
Um sol de verão...
bem longe do chão... na pura poesia...

A doce palavra...
um mundo na terra, chorando por paz
Um mudo silêncio...
e o homem no chão... dormindo... não faz...

E a terra girando...
O sonho morrendo no campo das flores...
A seca, as chuvas...
e ao longo o chão, canteiro de dores!
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A vida
na chuva

Um verso qualquer,
um tolo poema
Um nome qualquer,
Maria ou Moema
A vida requer
um outro dilema
qualquer e mulher
na vida, o sistema.
O verso que nasce
não chora sozinho
ainda que passe
no mesmo caminho.
A vida renasce
no berço do instante.
As nossas distâncias,
o agora, o antes...
E chega o momento
que brota no instante.
Vem perto do agora
e salta lá adiante.
E a roda infinita massacra
meu verso:
me arranca da rua

me leva disperso.
Jogado no abismo,
envolto no ar
bem perto do céu,
em cima do mar.
A chuva caindo,
batendo na alma.
Martelo cadente,
batendo com calma.
A chuva chorada
A chuva gemendo
A chuva charmosa
Martelo batendo.
A chuvas chegando.
Chegando suada
O mundo gritando
e a vida parada...
Um verso qualquer,
um tolo poema
Um nome qualquer,
Maria ou Moema.
A vida na chuva
requer um poema
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Louco

Um pouco no espaço,
acima da terra,
um pouco no ar
um sonho, quimera...

Um sonho no céu
acima do mar
um pouco na terra
um doce luar...

Um pouco do louco
acima, distante
um pouco real
cansado, ofegante...

Um pouco verdade
acima do mundo
um pouco de tudo...
Um louco profundo!!!
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Naquele
instante

Nas horas da vida,
Momentos da morte
A dura saída,
o jogo da sorte...

Momentos, segundos
no instante do fim...
solene e profundo
o não e o sim...

Instante e momento
na história encenada...
A hora chegando
e a curva na estrada...

Chegou o momento
A morte é agora
Não há o futuro
Partamos! É hora!!!
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Venderam suas almas
nos mesmo mercados.
Venderam suas vestes,
seus dias passados.
Venderam seu Deus
e seus mandamentos.
Venderam o eterno.
Compraram o momento.
Venderam o ontem.
Venderam a memória.
Rasgaram as leis,
Forjaram uma história.
Quebram em pancadas
as leis do Sinai.
Puseram correntes
nos filhos, nos pais...
Venderam a vida
Venderam, eu sei.
Venderam a vergonha
Pisaram na lei.

Venderam...
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Era sempre
 era

Era a onda da esperança.
Era a voz da profecia.
Um vazio gritava longe,
surrava o triste dia.
Era a angustia da criança.
Era a morte da alegria.
Um clamor brotava longe
e rasgava a fantasia.
Era um mar de ondas altas.
Era a praia já vazia.
Lá no alto a esperança
no refúgio, na abadia.
Era o grito do silêncio.
Era a dor na agonia.
Era o eterno num minuto.
Era tudo o que eu sentia.
Era um sonho ao fim da noite.
Era a voz da zombaria.
Era a estrada dos porquês
na amplidão da nostalgia.
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Meu verso, meu rumo
Meu lar, o espaço
A força, meu prumo
O sonho, o compasso...

A nave da vida
navega mar alto
levando na proa
a fala do asfalto.

A nave da vida
carrega nas ondas
o medo do mar
a morte que ronda...

A onda é alta
no mar, no amor...
e a nave da vida
navega na lida
e encalha na dor.

Nos mares da vida
importa bastante
a rota traçada:
Ir sempre adiante...
Ir sempre adiante...

Rota
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Sem eira nem
beira...

Sem eira nem beira
e à beira do abismo...
sem sorte e consorte
no fim do lirismo,
a vida desenha em traços cadentes
o rumo da morte do meu egoísmo.
A vida comprida, o santo eufemismo,
empurra pra longe a fronte do forte.
O sonho do monge, a vida sofrida,
é a paz infinita no reino da morte.
À beira do abismo
nos braços da sorte
sem tanto lirismo
nem longe do sul, nem perto do norte.
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Não há

Não há o não
Não há o sim
Não há início
e nem o fim

Não há o eu
Não há o mim
Não há o nós
e nem o fim...

Não há o vós
Não há, enfim,
o grande nós...
Há o eu sem mim
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Um pouco
do muito

Um muito distante
Um pouco real
Um muito gritante
Um pouco do mal...

O pouco de paz
O muito da guerra
O pouco que faz
O muito que aterra.

O pouco de todos
O muito de poucos...
O pouco... engodo
O muito dos loucos...

O pouco na terra...
O muito no céu...
O pouco... mentira
O muito ao léu...

O muito é o pouco:
Um doce casal...
Verdade de loucos
de um mundo real...

Um muito, um pouco
a soma total...
Um verso na estrofe...
Mentira final.
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Um rosto

Não era o luar da noite pacata
que estava luzindo de cima do monte.
Não era estrela no céu colorido
que estava em pé, na paz do horizonte.

Apenas, havia, na grande paisagem
um resto de paz calada e distante.
Apenas um sonho pairava no ar
e vinha de longe, cansado e ofegante.

Um sonho perdido sem rumo traçado:
Cometa perdido, num céu colorido,
querendo luzir de um sono acabado.

Fugiu do seu rumo em tempo perdido
Parou no caminho. Seu fardo pesado
marcava seu rosto: Um rosto sofrido.
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Não era
apenas...

Não era apenas um vulto.
Não era imagem pequena,
Era um rosto adulto.
Tinha a face serena.

Não era a hora chegada.
Não era o doce momento.
Era o encanto esperado:
Tinha a leveza do vento.

Não era a doce alegria
Não era a nuvem do céu
Era a pureza da noiva
Tinha a clareza do véu.

Não era o grande silêncio.
Não era a sacra oração
Era o mistério da noite
Tinha na boca o perdão...

Não era apenas mulher
Não era sonho banal
Tinha tudo para ser...
Era somente irreal
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Amor

No grande momento que o mundo carrega...
No grande momento que a vida destina...
No largo infinito do grande horizonte...
Na imensa pureza da paz cristalina...

Na verde paisagem da grande floresta...
No azul desta tarde que dorme tristonha...
No branco da nuvem que dança nos céus...
A alma de um anjo não dorme e sonha.

E sonha com mundos vazios de maldade
E pensa nas terras cobertas de flor
E ri com as cores dourando a cidade.

E canta chorando nos braços da dor
E fala de sonhos nas mãos da saudade
E escreve seus versos nos braços do Amor.
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Não chove na terra.
É o choro do céu
que cai em pedaços
e explode no chão.
A chuva, ao léu,
não vem do mormaço
não tem o compasso
da doce batida
do seu coração.
Menina do espaço,
do espaço caída,
a vida nos lava
a cada segundo.
As flores perdidas
são doces palavras
nascidas do mundo
E o grande mistério
da chuva caída
é a pobre palavra
de um drama profundo.

Chuva



101

Morte

No abismo profundo
No abismo deserto
o incerto do mundo
e a morte por perto...
No grande deserto,
no caso da hora,
o instante incerto
e a morte agora.
No mesmo momento
No mesmo segundo
o grande tormento
e a morte do mundo.
Na arca da vida
Na arca-aliança
a grande ferida
e o fim da esperança.
No escuro do céu
No espaço infinito
Um rasgo no véu...
Apenas meu grito
No adeus ao instante
Na hora final
A vida bastante
e a morte total.
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Prece

Vem a noite, vai a luz
Vem a angustia do momento
Vem a esfera do infinito
Vai a dor, o sofrimento.
Vem a mágoa absurda
Vem o choro taciturno
Vem o orgasmo mutilado
Vai o dia ao noturno
Vem o senso do mistério
Vem o salto infinito
Vem o grave mal querer
Vai ao céu imenso grito.
Vem a estrela decadente
Vem o raio lá do céu
Vem a fúria calculada
Vai o branco e fino véu.
Vem palavra religiosa
Vem soluço, muito choro.
Vem a graça almejada
Vai a voz subindo em coro.
Vem a flor de veste branca
Vem a mão orando em prece
Vem a grande multidão
e rezando vai em prece.
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Mãe

Nas mãos da mãe o amor ao mundo.
Na mãe, no amor, na Paz, um Deus...
No além, no ar, no mar profundo,
O olhar, a voz, os sonhos meus...

No lar, na cor, o seu perfume.
Na dor, no bem, na oração.
No dó, aqui, o seu queixume...
O par, a vida. o seu perdão!

Nas mãos da mãe, a longa estrada.
No ocaso, a vida, o bom lugar.
O rosto santo, a pura Fada.

O céu, a terra, o seu passar.
O fim, a flor, o tudo, o nada.
A Mãe, um brilho e o verbo orar.
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Índio cansado

Não busco no acaso
as horas que voam...
Não quero meu verso deitado na praia,
na onda que vai ao meio do mundo.
Não faço desenhos de flores se abrindo
no espaço vazio de um sol que se põe.
Só quero gritar na grande distância
meu canto de guerra em busca da paz.

Sou índio cansado
que veio da terra.
Sou índio agitado
Sou fruto da era.
Sou filho da vida
de um tempo de guerra.
Sou hora perdida
de sonhos, quimeras.

Não busco nos céus
as mãos da esperança...
Não quero o progresso
das mentes que dançam...

Sou índio surrado
dos sonhos que tenho
Sou índio de paz
de arte e engenho...

Sou fome da terra,
semente brotada,
que faço o que faço
falando por nada,
em busca ao cansaço
da noite parada.
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Vale a pena

A vida passa correndo
desenhando mil janelas.
As paisagens se mudando
mas a vida sempre ela.
Nossas flores, fantasias,
vão mentindo, renascendo.
Nosso tempo, realidade,
vai aos poucos, vai morrendo.
A herança procurada
deixa as marcas no horizonte.
Nossos sonhos se projetam:
Do eterno são a ponte.
Os projetos fracassados
dão as mãos aos já refeitos.
A ilusão ainda insiste
que valeu de qualquer jeito.
A corrida continua.
A energia é a surpresa.
Vale a pena ser eterno,
pois a vida é Beleza.
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Poeta
pequeno

Sou poeta dos pequenos.
Rendondilha, a menor...
Meus temas, o meu povo
Minhas rimas sei de cor...

E nem faço meus poemas
conversando com estrelas...
Olho a rua, minha vida
e não penso entendê-las...

Não discuto, nem defendo
os problemas do universo...
São assuntos bem maiores
que a pobreza de meus versos...

Sou poeta por acaso.
Minha rima nasce feita.
O poema quando vem
não me ofende, nem deleita.

Sou poeta bem pequeno
que se vê a cada dia:
do tamanho do meu verso,
bem menor que a poesia.
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Momento

Um momento
Um segundo
Pensamentos...
Fim de mundo!

Um momento
Aflição...
Um aperto
A explosão!!!

Um momento.
uma sombra.
A poeira.
Uma Bomba!!!

Um momento...
O eu sem mim
Era a morte.
Era o fim
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Pensando
em Daniela

No doce balanço
da noite que vai
aqui vamos nós
Você e seu pai...
No doce balanço
da vida que vai
aqui vai a vida
que entra, que sai...
Na doce cadência
Do samba sem lei
aqui vai você
pois eu, eu não sei...
Balança, balança
qual onda no mar
a vida balança...
eu fico no ar...

E o doce rimar
Já vai se perdendo,
gemendo, gemendo
rolando pro mar...
Em doce balanço
na rede da gente
a gente lamenta...
e o mundo contente
Balança, balança
o verde do mar...
Seus olhos balançam
e olham pro ar...
Na doce cadência
a doce indolência
a onda bem verde
já some no mar...
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Havia

Havia um espaço
Havia um luar
Havia uma estrela
em cima do mar
Havia um perfume
Havia uma flor
Havia o mistério
ao lado da dor.
Havia um soluço
Havia a canção
Havia no ar
o justo perdão!
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Poeta

O poeta ama
O poeta sonha
e a vida passa
e se vai tristonha.
O poeta pensa
O poeta rima
e a vida vai
e se vai por cima
O poeta ilude
O poeta versa
e a vida passa
e se vai dispersa.
O poeta risca
O poeta corre
e a vida vai
e se vai e morre.



111

Jogaram
palavras

Jogaram palavras
nos ventos
nos ares
Plantaram a raiva,
momentos
nos bares
Rasgaram as horas
tormentos,
demoras...
E o santo silêncio
ficou no caminho.
Silêncio brotado
calado e sozinho.
Plantado nos bares
Jogado nos ares
nas horas,
demoras.
Silêncio,
o caminho!
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Apenas

Apenas um passo à beira do abismo.
Apenas um susto, apenas um grito.
O largo horizonte serviu-me de apoio
e graças a ele procuro o infinito.

Apenas um passo e era o meu fim
Apenas um abraço e lá ia a vida
Apenas um gesto perdido no tempo
e graças a ele curei a ferida...

Apenas os dias correram comigo
Apenas meu verso falava a verdade
Apenas um tempo passado e perdido
e graças a ele nasceu a saudade.
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Abismo

Do abismo
um grito
de aparo
infinito.
Meu fim
Minha vida
e no tempo
a ferida
Comigo
a verdade.
E perdida
a saudade.
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Ergueram os olhos
e deram-se as mãos.
O céu foi maior
que a terra do chão.
Chegaram palavras
Plantamos os sonhos
E os rostos alegres
partiram tristonhos.
Partiram, fugiram
na noite esquecida.
Voltaram, falaram
na volta da vida.
Palavras não ditas
que foram ao fundo...
palavras brotadas
da raiva do mundo.
Palavras benditas
Malditas palavras.
Palavras sofridas
da mente que lavra.

Terra do chão
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Não é o não
Não é o sim
Na contra-mão
Não há o fim.
Não é o bom
Não é o mau
Na voz, o som
é o pau com pau...
Não é a cor
Não é o vazio
Na vez, na dor
é o calafrio...
Não é a paz
Não é a guerra.
Visão lilás
de vil quimera.

Quimera!
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Abismo

É o branco da mente
no branco papel
Palavras tentando
encontrar o Noel.
Palavras caindo
qual neve do céu...
Estrelas lá longe...
Cadê o Noel?
É a noite gelada
e gente ao léu.
A paz onde está?
Cadê o Noel?
Na Bósnia sofrida
o povo é o réu?
O amor se escondeu?
Cadê o Noel?
Um trenó de presentes,
um colar, um anel...
A justiça perdida.
Cadê o Noel?
Enfim, com a tintas,
também o pincel...
Natal é um quadro.
Um sonho o Noel...
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Segui as linhas,
criei a lavra
Jorrou a idéia...
Nasceu palavra.
Segui o verso,
e veio a cisma;
Jorrou poesia;
Nasceu a rima.
Segui a quadra:
Um velho fado...
Meu verso era
de pé quebrado...
Nem verso livre
Nem verso nobre
Um pobre verso
com rima pobre.

Rima pobre
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Ele voltará!

Um pouco depois, agora talvez,
mais tarde, na certa,
amanhã, noutro mês.
Um vulto virá ao meio da luz
e o povo escolhido, o santo e o bandido,
saíra em procissão.
As velas acesas, na praça, nas mesas
e o céu brilhará.
Ao meio das vozes, das palmas erguidas,
o líder virá.
Virá com seu manto,
seus anjos e santos e ao trono no
alto também se porá.
De rosto brilhante,
erguendo sua mão,
em gesto de calma,
de paz e perdão
chegou pra ficar.
É a calma justiça
É a voz do infinito
É a paz, é a missa
é o passe, é o grito...
É a angustia, é a dor
É a voz do Evangelho,
É a vez do Senhor!
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Mulher, mulher
a mulher

Sei lá, mulher, se a vida vai
na hora ida dos dias seus.
Só sei da luta e da esperança
que inda vive, pois renasceu.

Só sei, mulher que um dia houve
um sonho lindo de estrela e céu...
Havia flores e mil montanhas
e a virgem branca envolta em véu...

Eu sei, mulher, que foi a vida
a porta fria que se fechou.
Eu vi também a dor sofrida.

O tempo, um dia, se vingou
e a vida, agora, colorida
é a flor bonita que brotou
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Poder

Pensar, voar, poder andar.
Correr, arder, poder reler.
Partir, dormir, poder sentir
Falar, pensar, poder poder.
Poder poder, poder correr
Poder poder, poder voar
Poder poder, poder partir
Poder poder, poder pensar.
Poder pensar, poder arder
Poder sentir, poder andar
Poder amar, poder sumir
Poder perder, poder sonhar
Poder se pode é ter poder
Poder se sente é só sonhar
Poder se pensa é só querer.
Poder destrói. Melhor amar.
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Na esfera

Na espera do fim
o início se vai
lá longe do eu
e vem para mim.
Na espera do fim
o início não nasce
nem quero que passe
tão perto de mim.
Na espera do fim
o início do eu
até se perdeu
lá dentro de mim.
Na espera do fim
o eu se mudou
mas não se calou
aqui para mim.
Início ou começo.
A morte ou fim
E o eu se mudou
buscou seu refúgio
lá perto de mim.
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À morte
da mente

Nos momentos, nos minutos
nas sequências, o eterno.
Nas caídas, nossas lutas,
nas passagens, o inverno...
Nos debates, nas presenças,
nas andanças, nas miragens,
nas vontades, nas carências,
nas tristezas, a passagem.
Tudo vai na voz do vento.
Tudo cai do belo altar.
Vão os dias, passo lento,
muda a terra, morre o mar.
Vêm as leis codificadas.
Vem o rei, em trono alto.
Vêm as faces assustadas.
Vem a morte, vem assalto...
Morre a mente inteligente.
Morre o eterno no minuto.
Morre Deus em peito crente.
Morre o Homem. Vem o luto.



123

Querer

Quero uma lua só para mim
Quero uma estrela, retrato da flor
Quero uma rua que não tenha fim
Quero uma imagem, essência do amor.

Quero uma onda, a vida do mar
Quero a montanha, o imenso farol
Quero a amplidão e nela voar
Quero as estrelas, a lua e o sol...

Quero querendo a quente fogueira
plantada no escuro do imenso quintal.
Quero as saudades, a bela palmeira
também a poeira, o canavial

Quero a tristeza de minhas partidas
da casa paterna, da terra natal.
Quero os abraços e as despedidas...
Quero, só quero e esse é meu mal.
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A vida caminha na estrada sem fim
e dá cem mil passos, na terra sofrida.
Os nossos momentos são para mim
suados, benditos, na volta e na ida...

Sei lá se o planeta, a gente encarnada,
é o franco retrato, é a clara saudade.
As nossas caídas, as francas jornadas,
nos dão a certeza da dura verdade.

É longo o caminho, é duro o momento.
A santa inocência morreu no caminho
e a certa lição brotou no tormento.

A rosa amarela tem seu espinho
e o grato perfume levado ao vento
é o fruto gerado, é o doce carinho.

Estrada
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Palavras, palavras
em busca dos versos
Cadências nas lavras
do grande universo.
Palavras brotadas
nas almas, nas vidas
saídas, caladas,
alegres, sofridas.
Palavras da essência
da vida doída
que sai da cadência
de alma vivida.
Palavras do salmo
Palavras da alma
do salmo bem calmo
da glória, da palma...
Palavras... resposta
da grande questão
da alma composta
do sim e do não!

Terra do chão
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Consciência

E se gente não matasse?
E se gente não morresse?
E se a flor não mais murchasse?
E se o mato não crescesse?
E se sombra não fugisse?
E se o sol não aparecesse?
E se o dia não surgisse?
E se Deus nos esquecesse?
E se a gente não zombasse?
E se o voto escolhesse?
E se o mundo melhorasse?
Pecador se convertesse?
E se o mar se agitasse?
E se a terra invadisse?
E se a morte não chegasse?
E se a chuva não caísse?
E se reza não expressasse?

E se o templo não abrisse?
E se a mãe já não chorasse?
E se o filho não partisse?
E se o grão não germinasse?
E se a guerra não ferisse?
E se o homem perdoasse?
E se mão ele estendesse?
E se a água se limpasse?
E se a multidão comesse?
E se o certo nunca errasse?
E se algum amor unisse?
E se o erro triunfasse?
E se ninguém mais risse?
E se ninguém mais falasse?
E se ninguém mais morresse?
Se a consciência não matasse...
Talvez eu me esquecesse.
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Minguando
o cantar

Se canto o cantar
E fujo o fugir...
Eu quero o querer
e assumo o sumir.

Se avento o evento
Se amargo o amargor
Me acomodo sem modos
E adoro com dor.

Se apago me apego
Se invejo não vejo
Se entristeço e não teço
E ao ensejo, desejo.

Agora na hora
Definho no fim
Morrendo, se morre
minguando
este mundo
minguando pra mim!
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Meu poema

Sei lá se fiz um poema...
Sei lá se fiz a canção...
Apenas foram palavras...
Apenas apertos de mão...
Se foram palavras não ditas
Ali estava a canção.
Se foram versos cantados
Não eram meus, meu irmão!
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Minha rima

Não vou rimar nesta vida.
Não faço verso afinado.
Na vida deste poema
meu verso nasce quebrado...
Meu verso olha meu mundo...
Um mundo que está acima...
Por isto meu verso, na vida,
Tem pé quebrado e não rima
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Chorar chorei

Não venho da vida que tenho
sentido nos ares caídos do nosso momento.
A vida cansada da hora parada
descansa sentada nas cordas do vento.
E as doces canções que ouço nos ares
enlaçam as mãos em terno carinho.
Parado o instante, o sonho dourado
nos mostra cantando, um outro caminho.
Ficou a lembrança vestida de branco.
Ficou a palavra cantada na vida.
Andou a canção nas notas gritadas.
Ficou a tristeza no peito caída!
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Você e o porquê!

Sei lá quando foi...
Nem sei o porquê...
Apenas um sonho
E era você...
Sei lá o que foi...
Por que com você?
Um sonho pequeno...
Nem sei o porquê...
Um sonho, apenas!
Um sonho e você...
Apenas um sonho:
Você o porquê.
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Canção

Falar do sol
que está distante
Da noite fria?

Falar do céu
da sua paz
à luz do dia?

Falar do amor?
Falar da guerra?
Falar de alguém?

Cantar poemas?
Cantar protesto?
Dizer amém?

Falar do irmão?
Falar da flor?
Fazer canção?

Dizer verdades?
Sentir a vida?
Não digo Não



133

Farol

Nem tanto no espaço.
Nem tanto no mar.
Nem tanto na terra
Nem tanto no ar...
Importa o infinito
Importa o lugar
Importa o horizonte
É bom o luar.
É triste a favela
É longe o sonhar
Pequena a janela
E grande meu mar...
Andar na tristeza
Perfuma o chorar...
Chorar das verdades
reforça o pensar...

Nem sempre lá em cima
Nem perto do chão
Importa o poema
na fria solidão.
Importa o meu sonho
Importa o meu mar
Pequena janela
De longo sonhar...
Que nasça o poema
no verso discreto...
Que o mal que sentimos
Não seja secreto...
Que as rimas na tarde
não matem meu sol...
Que sejam meus sonhos
um grande farol...
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Falar, deixar falar
fazer meus versos
jogar no mar.
Fazer, deixar fazer
amar a vida
ganhar, perder...
Amar, deixar amar
olhar o mundo
saber sonhar
Colher, deixar colher
plantar exemplos
tentar saber.
Andar, saber andar
molhar a terra
também chorar
Viver, saber viver
andar no tempo
saber morrer.

Viver e morrer
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Já é tempo!

Se vi o tempo passar
Se vi o mundo correr
Se vi a morte chegar
Já é tempo de morrer.

Se vi o mundo frustrar
Se vi a terra gemer
Se vi a gente matar
Já é tempo de morrer.

Se vi a planta secar
Se vi o ódio nascer
Se vi a fama chegar
Já é tempo de morrer.

Se vi o preso apanhar
Se vi irmão não sofrer
Se vi o sol estourar
Já é tempo de morrer

Se vi o verso passar
Se vi a rima cair
Se vi o sonho calar
Já é tempo de sumir



136

Sonhar menor

Se vou para as matas
Se vou para o mar
Se levo as lembranças
em grande pesar;
Se trago no peito
as tristes raízes
de dias passados
em tempos felizes;
Se tenho comigo
a luz da razão...
Se falo dos dias
da flor em botão...
Se tento, se falo
Se sonho, se vou,
é um passado dormido
ao mundo que sou.
Se versos falassem
à luz da razão,
Se formas dourassem
um sol de verão,
a vida seria
um todo maior.
Maior que a esperança
de um sonho menor.
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Belo sonho

Tudo passa sobre a terra
Tudo vai além do mar.
Tudo vira grande sonho
Tudo cai em pleno ar
Nossa vida vai andando
Nosso tempo vai morrendo
Nosso dia vem chegando
Nossa noite vem correndo.
Nada vem para ficar
Nada vira fato feito
Nada além para sonhar
Nada aquém do imperfeito.
Se a vida fosse nossa,
Se os fatos se calassem...
Esta terra belo sonho...
se as luzes se apagassem...
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Pontos da vida

Nos pontos da vida
um pouco de mim
Um pouco do não
Um pouco do sim.
Nos pontos da vida
Nos pontos da sorte
Um pouco da vida
Um pouco da morte.
Nos pontos da vida
um pouco do fim
um pouco do mundo
um pouco de mim
E a vida dos pontos
tem ponto de mim
Um ponto final
será o meu fim.
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Meu cantar

Meu cantar não vai ao longe
e não pára no lugar.
Ele é triste é alegre
Vem da terra vem do mar.
Vem da gente da favela,
é o ruído da cidade
Vem do velho do asilo
Vem da força da idade.
É a guitarra endoidecida
É o tangente violão
É o cantar da alegria
É a mais triste solidão.
Meu cantar não morre cedo
como a rosa do jardim.
Não é flor e nem perfume.
Meu cantar é o Eu de mim.
Não se rege no compasso
Não se afina no conjunto
Não se serve de conversas
E odeia muito assunto.
Não se perde no infinito
Não se lança para o abismo
Ele é feito do espontâneo
Misturado ao cinismo.
Ele é mudo quando quer.
Muito prosa quando vem.
Meu poema é de todos:
Não pertence a ninguém.
Ele rima com a noite;
Desafina com o dia
Se, crescer como deseja
Já adulto, é poesia.
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Dor

A dor que castiga não fere meu peito.
É apenas lamento de olhos que choram.
Não grita verdades nem jura o perdão
de mãos que põem, de vozes que imploram.

Meu chão é meu dia que nasce calado.
Meu pranto de dor é claro pequeno.
A jura esquecida morreu no caminho
A dor do lamento não é meu veneno.

Machuca, mansinha, a alma que sente;
Belisca, quietinha, a nossa lembrança;
Machuca, de leve, a vida da gente;

Traz choro escondido da alma criança
(Um choro bem triste e às vezes contente
que faz despertar um sonho – esperança).
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João não morreu nas águas do rio.
Também não sofreu no duro calor.
João sucumbiu nas redes da vida
Morreu sufocado gritando de dor.

João não parou sequer a pensar.
Também não correu aos braços de alguém.
João viajou pras terras de origem.
E foi enterrado com hinos... amém.

João não queria a vida na terra.
Sonhava com mundos repletos de paz
João já fugia da terra de guerras,

Olhando seu mundo sedento atrás.
João só fingia em doces quimeras:
Um mundo de sonhos é a gente que faz.

João
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Nossa poesia

Amigo da vida,
um verso não nasce em água parada.
A vida escondida
estoura a palavra e brota do nada.
É tudo poesia...
A grande beleza tem seu universo
A vida nascida
Circula nos ares e anda nos versos.
Amigo calado,
Irmão renascido de um mundo capaz,
A pura poesia
Só pode nascer em busca da paz.
E invade o barulho
Gritando silêncio ao homem da rua.
Amigo da rua,
A nossa poesia não é de ninguém
Nem minha, nem sua.
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O luar

Nem tudo que caí do céu
é água que vai ao mar.
Nem sempre o viver é doce.
Nem sempre há o luar.
Nem tudo que penso vem.
Nem sempre o que penso vai.
Se vai, a coisa não vem...
Se entra no sonho, sai.
E assim me leva esta vida
ao jogo do vem e vai
que a vida ao balanço vem
e logo, pulando, cai...
E a água que cai do céu
é aquela que vem do mar
que cai no rosto da terra
e fica suspensa no ar.
Assim vai o viver
na terra, na água, no ar...
Voltando ao espaço infinito
querendo até o luar
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Dedo duro, você

O dedo de João
dizia espetado
na cara de Paulo:
Você, o culpado!
O dedo de João
vivia apontando
ao peito do Zé:
Você, um tarado!
O dedo de João
qual força sinistra
mostrava afirmando:
Você, comunista!
E o dedo da história
que afirma e não erra
ao povo da terra
dizia, seguro:
Você, dedo duro!
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A roda da vida

Da roda da vida vim,
Na roda da vida vou.
E a vida rodando vai...
E a vida tonta ficou.
Se a roda da vida vai...
Será ao ponto que vou?

Se a roda da vida pára,
e o meu sonho não parou?
E a roda da vida vai
para o ponto a que não vou.
Vai girando toda doida
e de mim se distanciou.

Vai a roda, vai a vida
Vai a vida, também vou.
Vai no tempo, vai levando
e o meu sonho terminou
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Poema
de minuto

No poema de minuto
a hora passa correndo,
o dia nem amanhece,
a noite chega morrendo.

No poema de minuto
o sonho nasce acordado;
a flor dentro do solo;
o pobre é justiçado.

O fogo queima sarando
a tarde no amanhecer.
No poema de minuto
não se vai enlouquecer.

A esperança nunca morre
na vida cheia de morte:
Num minuto o desatino...
Neste outro, a grande sorte.

Um minuto no poema
neste verso, logo ao fim,
é o tempo muito longo
neste eu, longe de mim
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Além

Nada além que a Esperança
Nada além que a Vida Reta
Nada além que a tolerância
Nada além que a grande meta.
Nada além que o bom porvir
Nada além que a grande vida
Nada além que a oração
Nada além que a dura lida.
E além do momento presente
E além da visão do futuro
E além da angustia da vida
O além, fantasma tão duro.
E além, o simples destino
E além, a vida traçada
E além, a grande alegria...
Está lá a paz almejada?
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À toa

 Não! à  toa o mundo não cai.
à toa a vida não muda
à toa não muda o deserto
à toa o certo não sai.
à toa a terra não gira
à toa a chuva não vem.
à toa o justo não morre
à toa não sonha a lira.
á toa o homem não fala
à toa a lua não chora
à toa não canta o poeta
à toa não mata  a bala.
E a bala à toa da vida
é a bola à toa do mundo,
é a bala á toa do certo
é a bala à toa perdida
É a terra que gira à toa
É o homem à toa que chora
É a vida à toa vivida
É o justo à toa do Agora.
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Sonho poente

Na luz do horizonte
Da tarde que morre
O dia é a ponte
da vida que corre.

Na luz do poente
do dia que sai
a tarde não sente
o sonho que vai...

Na luz do horizonte
do calmo poente
o sol e seu monte
é um sonho que mente
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Na esfera, no espaço, no ar...
Na aurora, na arca, sonhar...
Nas ondas, um par, a estrela...
Nas praças, nas casas... pensar...

Pensar na espera, na aurora...
Na arca, na onda sonhar...
Um par, na praça, agora...
Nas casas... no espaço... no ar...

Um sonho na estrela... pensar...
Na esfera, a onda da aurora
Na espera... na onda... um par

Um sonho, a estrela lá fora
Na praça, na casa... sonhar...
e a espera, na praça, de agora.

Louca espera


