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idílio
Pai, meu filho nasceu. Faz tanto tempo que lhe escrevi. Há
tanto idílio entre ele você e eu! Ainda é difícil acreditar que
você morreu... O dia acaba de nascer e me convence de novo
com seu inquestionável argumento. Ontem, hoje, amanhã: a
vida vive-se de momento em momento.
Pai, as praças de Havana são tão formosas que me fazem
chorar. Tem flamboyants vermelhos acácias amarelas derramando suas cores belas nos cansados olhos dos homens. Tem bancos
antigos ricamente decorados cheios de ternura e saudades.
Pai, meu filho tem o mar do caribe nos olhos e um sorriso
de nuvem branca, branca como só as nuvens são. O cheiro de
mar no ar me faz lembrar dos velhos tempos na casa de praia
da infância onde passávamos verões felizes e eu achava que tu
eras tão eterno quanto as ilusões.
Pai, todas as manhãs o mar caribenho me olha com seus
olhos azuis e eu penso que você deve estar nos campos elíseos.
Que saudades do teu sorriso! Como duramente descobri que
tudo se vai. Mas meu filho me ensina de novo a existir.
Pai, as mulheres negras cubanas bailam como os anjos devem bailar no céu e seus leques charmosos seu colorido tropical
fazem a vida tão mais linda. Nos olhos de meu filho há uma
piscina clara de ternura onde mergulho quando estou triste.
Ah, que triste que você não mais existe! Jamais terás meu filho
em seus braços e ele jamais encontrará espaço em teu regaço!
Mas nele eu te vejo: não como se ele fosse você mas como se eu
fosse de novo teu filho!

c a n to a o s h o m e n s d e b o a v o nt a d e

13

Pai, nunca mais eu te abraçarei mas quando meu filho me
abraça eu retorno aos teus raros abraços e a vida abre suas asas
de cores sobre a eternidade. As manhãs de sábado são alegres
e tristes: lembro da infância e vínhamos caminhando da feira
livres como pássaros, e eu te imitava teus passos e te admirava
como um colosso ao sol. E você me dava braçadas leves de
flores pra carregar e eu chegava em casa feliz com a alminha
cheirando a lírios e tangerina.
Querido pai, meu filho nasceu. Em Cuba o povo vive como
quem desafia a morte. Em Cuba o povo sorri como quem luta.
Vou ensinar-lhe a amar os bichos e os homens as ilhas e os pássaros vou ensinar-lhe a amar as mulheres e os barcos.
Pai, os sobrados e os casarões da velha Havana são antigos
e belos poemas com sua arquitetura de romances e colores. Sacadas melancólicas suspiram por grandes amores! Sabe, ainda
me dói tanto uma coisa... não foi descaso não foi erro: a vida
quis que eu não fosse ao teu enterro. Nem que houvesse uma
despedida derradeira. Uma vez no Japão sonhei que eu cavava
tua cova com minhas próprias mãos e te enterrava sozinho no
palco de um anfi-teatro grego.
Pai, meu filho nasceu. O único neto que você não conheceu.
Contarei a ele as grandes passagens de sua vida suas estórias
seus percalços sua inesquecível lida com os fracos e os oprimidos de sua felicidade, da grande fraternidade de sua mesa.
Pai, já faz tanto tempo que você me escreveu. Preciso lhe contar que meu filho nasceu. E foi como o sol na manhã caribenha
nua: a vida é assim: eu te continuei, pai – meu filho me continua!
Havana, Cuba, 15 de Julho de 2017.
(Dia do meu aniversário. N.M.)
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eu creio nos homens
eu creio nos homens
quando conversam com nuvens
e se alimentam de frutos lúdicos
comem algodão-doce e se convertem em crianças
nas rodas-gigantes nos carrosséis
nas gangorras e escorregadeiras
quando descobrem outros reinos paisagens
e quando dançam e criam luas necessárias
quando abraçam os esplendores
e abrem janelas amarelas de venturas
eu creio nos homens
que conversam com os bichos e com o nada
e remendam suas almas com linhas e borboletas
trabalham o por vir como um pintor sua pintura
voam em balanços e alimentam seus filhos
dedilham o vento declinam estrelas
e namoram a metafísica
eu creio nos homens
que acreditam nos homens
acreditam nos milagres e nos peixes
tocam riachos com mãos e pés nus
fazem serenatas em noites imaculadas
e observam longos ocasos com olhos repletos de infinitos
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eu creio nos homens
que escrevem cartas desesperadamente apaixonadas
plantam flores e cultivam amigos
caminham pelos campos de figos
com pés de primavera e ouvidos de flores
eu creio nos homens
quando desafiam as escuridões as incertezas
quando suas bocas insistem nos vocabulários
proibidos da concórdia e da beleza
e se comovem com a brancura das espumas flutuantes
eu creio nos homens
que acreditam na profunda ternura
dos cavalos-marinhos e das camélias
estudam ruínas e inventam desconhecidos azuis
que partem em navios solitários rumo a outros portos
despertam para Atenas e Éfeso e Roma
para as romãs róseas lacrimejadas pela melancólica chuva
eu creio eu creio eu creio
eu creio nos homens que laboram pelo
grande crepúsculo da vida!
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a província obscura
venho de uma obscura província da Terra
esquecida por detrás do próprio esquecimento
de desaparecidas coordenadas geográficas
nasci de um povo abandonado e aguerrido
conquistando cada aurora como uma batalha
desde menino aprendi a cultivar a vida
da mesma maneira que os campesinos
cultivavam os solos duros e salitrosos
daquelas antigas abandonadas paragens
nasci de uma gente mui simples e solar
que lavrava a alegria em seus incertos sulcos
aprendi com eles a crer na chuva e nos rios
atravessamos mapas e os caminhos obscuros
da sobrevivência dos que não foram eleitos
aprendi a ser com o gado e com leopardos
a fraternidade dos pássaros e dos grãos
a resiliência das árvores e dos ombros comuns
uma branda profunda calma ainda me habita
a calma de quem sabe quem é e de onde veio
venho de uma obscura província da Terra
separada por imensos adeuses e despedidas
todavia foi lá em meio à escuridão e à incerteza
que aprendi a amar e crer nas açucenas e nos homens
trabalhar o impossível como o ferreiro trabalha o ferro
que entendi que a luta pela grande vida e pela poesia
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são parte de um mesmo esplendoroso amanhecer
todavia foi lá que me aprendi – sobretudo a jamais escapar
das mãos o insofismável pássaro verde da esperança
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cântico aos desaventurados
do mundo
as crianças arremessadas nos pântanos da vida
sem moeda sem clemência sem claridade
os filhos abandonados por seus pais nos orfanatos
aos tratos dos anjos e dos abutres do acaso
os pais abandonados por seus filhos nos charcos
nos asilos com os lobos do tempo na espera
paciente de sua carne velha e cansada de sua
brevidade restante à beira da inclemente estrada
os que se quedaram à beira do caminho cansados
mortos de uma estranha fome de uma solidão insone
os soldados enviados a distantes postos
apartados de seus filhos suas famílias de seus amores
os condenados à morte sem misericórdia sem
tribunal por fuzilamento por enforcamento por solidão
os encarcerados em desumanas obscuras prisões
em celas sujas privadas de luz e esperança
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