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A TRAVESSIA DO ATLÂNTICO
Para M. S.

Dou um passo atrás. Os meninos mergu-
lham. Às vezes desejo a correnteza, mas meu pé 
direito está sempre na terra. Um avião em cruzei-
ro sobre o Atlântico. Travessia diurna. Um grande 
cilindro suspenso no nada. E isso é tudo. A gravi-
dade desafiada e vencida na provisoriedade do ar-
tifício. Todos caem. Sobre nós, o céu indiferente: 
límpido e luminoso. Um passo atrás para ver me-
lhor. Respiro fundo antes da palavra. Os meninos 
mergulham. E vivem. Eu prefiro sobrevoar. E ver. 
No avião estou entregue, mas não como quem se 
lança rio abaixo em dias de maré alta.  Coragem. 
É preciso coragem para atravessar o deserto azul. 
Coragem para fechar os olhos no momento exato 
em que a luz celestial explode nas janelas da aero-
nave.  Sob as pálpebras finalmente posso ver: a luz 
de Deus é vermelha. Levo apenas algumas palavras 
comigo, em caso de turbulência. Palavras que fun-
cionam como a pele delicada e quase transparente 
que protege os olhos. Pássaros triturados nas tur-
binas.  Tudo o que temos. A moldura elíptica da ja-
nela é tudo. O que temos. Lá embaixo os meninos 
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sacrificam palavras, inconscientes da força irresis-
tível da queda. O rio leva tudo. E nenhuma palavra 
sacia nossa sede de infinito.  Sei disso como poeta. 
Por isso admiro turbinas combustível asas de ferro 
para voar.  
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ENGENHARIA ESPACIAL

Todos caímos. Poetas e meninos. É o rigor 
da máquina que nos mantém no alto. Nas horas 
de turbulência palavras vêm ao chão. Algumas es-
corregam para o fundo e se perdem. Mas é na tur-
bulência que me aproximo dos pássaros. Minhas 
penas são fuselagem. Sem o ferro para além do ân-
gulo reto não suportaríamos a evidência do céu. E 
mesmo os pássaros caem.  Mais cedo ou mais tar-
de. A vitória definitiva da terra. Na turbulência me 
é dado viver no limiar do céu. À flor da fuselagem. 
Sem me perder no abismo indiferente do azul. Na 
turbulência perco a fala e da minha boca nascem 
palavras. Poesia. Uma questão de aerodinâmica. 
Engenharia espacial.  
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ATERRISSAGEM 

A luz de Deus é vermelha. Só posso ver se 
fecho os olhos. Em Paris o que vejo são albatrozes 
ícaros anjos decaídos. Perto do rio observo os me-
ninos. Mantenho-me à meia distância do mundo. 
Cansado de abraçar nuvens percorro as margens. 
Acompanho de longe a correnteza. Às vezes nos-
sos compassos coincidem. Como se houvesse um 
metrônomo. Às vezes resolvo ir mais fundo. E per-
corro galerias subterrâneas em busca da palavra 
reluzente. Mas o ar das minas é difícil de respirar. 
Por isso uso lanternas e roupas de tecido grosso. 
No terremoto eu perco palavras. Tudo se torna 
terra. Sei disso como poeta. Por isso garimpo pa-
lavras em terras devastadas e levo sempre comigo 
sismógrafo martelo britadeira. Além do óbolo. 
Nenhuma Eurídice me impedirá de retornar.    
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O VOO DE DÉDALO

Meu voo é baixo. Observo os meninos mer-
gulharem no abismo do céu. Dou um passo atrás. 
Fecho os olhos para ver melhor. Os meninos voam 
mais alto. Perto do sol. Vejo asas e corpos e pa-
lavras caindo como frutos podres de uma árvore 
do céu. Asas de madeira. Descoladas do corpo. 
Por isso estão sempre em silêncio. A vida é maior 
que as palavras. Nada a dizer. Sei disso como poe-
ta. Admiro a imensidão azul na janela do avião. Às 
vezes arrisco voos por conta própria. Em memó-
ria do menino que fui. Mas a cera frágil das mi-
nhas asas não resiste ao olho sem pálpebras do sol. 
Nada resiste. Tudo cai. Sei disso como poeta. Por 
isso admiro labirintos arquiteturas do céu e da ter-
ra estratagemas de fios tênues em patas de formi-
ga. Sei disso. Me aterroriza a voracidade do olho 
celeste que mastiga meninos e  palavras. Por isso 
voo baixo. 
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MEMÓRIA INVOLUNTÁRIA 

Jamais me esquecerei menino do cheiro 
de eucalipto em plena tarde ensolarada lá fora as 
cortinas fechadas cheias de poeira. Ah! o perfume 
mentolado da névoa morna que eu respirava. Era 
como nascer de novo. Ou morrer. No fim de um 
túnel sem saída. O vapor subia leve e flutuava. Du-
rante a noite brilhava. Vermelho e amarelo. Contra 
o reflexo do tráfego na parede do quarto. As portas 
sempre fechadas. Mas era como se não houvesse 
portas, a fumaça branca. Mais leve que o ar. Eu 
respirava. Eu respirava de novo cada brinquedo, 
cada móvel, cada metro quadrado do quarto, que 
eu redescobria como uma terra inexplorada sob a 
transparência da neblina química. Tudo era mais 
leve. Voava e caia docemente sobre mim. O perfu-
me do eucalipto. As gotículas aladas da cortisona.   

(Para M. A. e G.B.)
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