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O canto da borboleta | 11

BORBOLETA

Sou inteira
Sou metade
Sou parte de mim mesma
Sou ser alado
Livre como um pássaro
Sou volátil
Como a chama que fenece 
ao raiar do dia
Sou cor
em tons de azul e lilás
Sou preto e branco
Como Yin e Yang
Em busca do infinito...
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12 | Rita Queiroz

(IN)CERTEZAS

O que faço com esse amor
                           [que transborda em mim?
O que faço com essa vontade
                           [de te beijar, te abraçar?
O que faço com esse desejo
                           [que transcende meu ser?

Oh! Afrodite e Zeus
Por que deixastes Cupido me flechar?
E agora, que rumo tomar?
Pegar um táxi para a estação lunar?
Ou me desaguar no horizonte,
sem cais para me aportar?

Oh! Dante, Castro Alves, Florbela
Livrem-me desse drama
De ser sofredor
De viver na dor
De morrer de amor!
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ÁLBUM

As gavetas da alma
Guardam recortes de fotografias
Coloridas, em preto e branco, esmaecidas...
Silenciosas, transmitem emoções:
risos, lágrimas, confraternizações!
Olhares perdidos no futuro...
a brindarem sonhos esquecidos!
Onde estarão essas faces
ora rubras, ora pálidas?
Ficaram retidas no túnel do tempo?
Nas estações da vida?
Não... estão no presente...
Nas flores, nas gotas de chuva, nos raios de sol
A irradiarem os tons de luz
Que resplandecem com o frescor da manhã. 
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14 | Rita Queiroz

CONFLITO

Não me reconheço, não me vejo em nenhum espelho
Caminho pela selva de pedra
E não me encontro
Perdida, vagueio entre buzinas e gritos absurdos...
Fujo loucamente
Mas não me encontro
Procuro-me nas esquinas, nos becos, nas vias
Volto para lugar nenhum
E não me encontro...
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AS PEDRAS

Para Drummond
Sempre existem pedras
Pedras pontudas
Pedras lisas

Sempre existem pedras
Pedras brutas 
Pedras preciosas

Sempre existem pedras
Pedras que ferem
Pedras que massageiam

Sempre existem pedras
Pedras que matam
Pedras que dão a vida

Sempre existem pedras
No caminho
No coração
Na vida

A rolarem no infinito... 
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16 | Rita Queiroz

SIMULACRO ETÉREO

Para Antônio Wilson
O pêndulo traz as intempéries do tempo
Transcende as memórias dos mitos
Envoltos nas paisagens moventes do deserto
  [presas nas sombras

As flores do destino esculpem as cicatrizes
Nas manhãs solitárias de inverno
Um sopro divino rompe o silêncio
  [ao som de violinos

No desfiar eterno do rosário
Sorrisos fecundam a alma
E as nesgas de lembranças flutuam
  [por entre os cactos

Nos olhos do poeta desenham-se os sonhos
Constelação de traços pintados em azul
Verdemares etéreos nas asas do vaga-lume 
  [brumas de outono

Os retalhos se fazem corpo
Simulacro de ânsias e desejos
Na língua dos anjos e santos
  [perfume e segredo! 
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CANÇÃO DE A(O)MAR

Ah o mar!
Vejo Vinícius 
Vejo Caymmi
Vejo Iara
Ouço a pedra que ronca 
trazendo as conchas
que borbulham o amar
Sinto a onda do amor
que invade a alma 
embola na areia 
desgrenha os cabelos 
sufoca a alvorada!

Não é mais amor
É paixão desenfreada,
incompreendida, rejeitada.

Amar no mar
À loucura se entregar, deixar rolar...
Não uma tarde, mais tarde
No luar, na preamar
As velas ao vento...
Silenciados no gozar
Ah! Iemanjá...
Perdoa os amantes
Eles não sabem orar!
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DEGREDO

Teus olhos não refletem meus sonhos
Perdidos no rio que deságua
                                 [no labirinto.

Tuas mãos não me desenham
Vagueiam pelo deserto
                                 [do infinito.

Tua boca não profere as palavras
                                  [desejadas
Blasfema as notas do canto
                                  [de alvorada.

Teu corpo não se estende ao meu
É ilha inóspita
Degredo de amor!
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