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(A)
      VERSÃO
(IN)
 
Começo pelo fim – não de outro jeito –   
Tentando então buscar algum sentido  
De cabeça pra baixo e com defeito   

Porque já vejo torto e invertido  
Do todo: o mundo; da parte: o sujeito  
Todo mundo num mundo corrompido  
 
Não há sequer remendo (reconheço)  
Longe está disso, não chega nem perto  
Que dirá esse soneto o qual inverto  
Não se faz passo firme de um tropeço  
 
Pois tendo em vista tudo o que conheço  
Não crendo nisto (insisto) fato certo  
Como que se esperasse algum concerto  
Termino assim, enfim, pelo começo 
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AOS QUE CHEGAM...
 
Com um choro viemos ao Mundo  
Mas todos, ao redor, sorriam  
 
Que sabem da nascente dessas lágrimas  
Tantos ouvidos maravilhados?  
E o que saberão depois?  
 
(Tua voz que anuncia teu íntimo ao Mundo  
É só um murmúrio  
A errar nos ermos desertos dos corações dos homens)  
 
Ilhados e distantes, eis os homens  
O Mundo é um mar turbulento onde, opostas,  
As vagas-paixões se colidem, incessantes  
E nas estreitas horas da existência  
Um lamento coincide  
Com mil risos, gargalhadas!  
(Oh, polifonia da vida!)  
 
Então tu, penhasco entre as ondas,  
Vela vacilante ao sopro do vento,  
Aguarda com paciência teu sorriso  
E que a compaixão nele resida  
Pelos milhões que no mesmo instante choram. 
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IDEALIZAÇÃO
 
As lágrimas de sangue emergirão  
(Vidas bastardas de uma semi-vida),  
E em seu curso p’la face ressequida  
Sonhos imergem, se esvaindo ao chão.  
 
Meros sonhos, e sonhos sonhos são,  
Mas nessa íntima pena despedida  
Da face, grita a essência reprimida  
Que homens não sabem... nunca saberão.  
 
Elegia vazia da existência;  
Há um punhal por trás de idealizações, 
Vida pulsante além das aparências.  
 
Entre maiores, jazem ilusões  
E a seca face rubra, em desistência,  
Caminha co’os homens, só, entre milhões... 
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MUNDO-REDONDILHA
 
In-di-vi-du-a-li-da-de 
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ACEITA, DESSE MUNDO, A SOLIDÃO
 
Aceita, deste Mundo, a solidão  
A que todo ser está destinado;  
Que importa a alguém o que há em teu coração?  
Teus anseios, quem os terá escutado?  
 
Estarás sempre só na multidão  
Carregando em ti teu eu ignorado  
(Só Deus entende tua imensidão,  
Mas é imenso o ermo em que estás exilado);  
 
Fecha teus olhos (podes fazê-lo ainda)  
E então, explorador, mergulha fundo  
No obscuro mar onde a busca se finda...  
 
Súb’to verás, no pélago profundo,  
De Cristais mil uma Atlântida infinda:  
Teu único refúgio ao mal do Mundo. 
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NÁUFRAGO
 
Procuro a margem do mar 
Em algum lugar: 
Miragem perdida. 
 
No oceano azul infindo 
Vejo um céu tão lindo 
Refletindo a imagem 
 
De uma paisagem dorida, 
À vista aturdida: 
Longe de alcançar... 
 
Sou ilha no ar sem vida 
Ave interrompida, 
Tentando voar. 
 
Onde vou encontrar? 
Como navegar 
Sem vela estendida? 
 
À deriva, estou perdido 
Não vejo o sentido 
Nem desta mensagem: 
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Poesia traduzida, 
Engarrafada e embebida 
No sal secular. 
 
Sou ilha no ar sem vida 
Ave interrompida 
Tentando voar. 
 
Por isso, sei que não minto 
Dizendo que sinto 
Com toda coragem: 
 
Sou ave, sou ilha e mar 
Sou céu, sou asa perdida, 
À margem de algum lugar 
Sem limites ou medida. 
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