
Editora Penalux

Guaratinguetá, 2018

Gilvair Messias



Rua Marechal Floriano, 39 – Centro
Guaratinguetá, SP | CEP: 12500-260

penalux@editorapenalux.com.br
www.editorapenalux.com.br

Edição: França & Gorj

Capa e editoração eletrônica: Karina Tenório
Revisão: Juliana Aparecida Santana / Myrthes de Brito Brandão

Ilustração da capa: Clarice Vasconcelos de Carvalho Leite

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M585f MESSIAS, Gilvair. 1982 –
  A fábrica das desfeituras / Gilvair Messias – Guaratinguetá, SP:  
 Penalux, 2018.
 150 p.: 21 cm.
 
 ISBN: 978-85-5833-459-4
 
 1. Poesia I. Título.

CDD: B869.1

Índice sistemático:
1. Literatura Brasileira

Todos os direitos reservados.
A reprodução de qualquer parte desta obra só é permitida

mediante autorização expressa do autor e da Editora Penalux.

FOTO DO AUTOR 

...Sandro Fidelis



Gilvair Messias   9  

V ida  de  poeta

Quando nasci um anjo estranho
Sussurrou aos meus ouvidos:

Você nunca saberá o que quer da vida
Amará muito e não se sentirá suficientemente amado

Terá muitos sonhos, mas poucos realizados...
O mundo será pequeno para seus olhos

Sentirá o peso do tempo
Seu coração é lento e eterno

Irão feri-lo as horas passadas...
A lembrança será em sua alma uma lança

Viverá a saudade das navegações que ainda não aportaram
Portará um olhar poente

Perguntei-lhe em meus pensamentos:
Que desgraça de vida será esta?

Ele respondeu-me:
Vida de poeta!
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Cio

Desperta-me a fertilidade
E eu que sou homem de ressalvas

Descubro-me no útero dos pensamentos
Tudo fumega na acidez

E quer o sexo das palavras
O que nascerá desta gravidez

Chamar-se-á poema
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So l idar iedade  poét ica

O poeta é um sentidor
Sente a dor sua

Tão sua que é do outro
E no sentimento sentido

Sem medo
Põe o dedo na ferida do mundo
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Ignorânc ia

Quando me perguntam sobre isto ou aquilo
Fico perplexo

Pensar é muito caro
E sou muito raro para um entendimento pronto

Este meu inacabado jeito de ser
Tem apenas o sentimento das coisas

Não sei pensar direito
O que direi do que não senti?

Não sou dado ao raciocínio exato
Tenho apenas aquele sentir ribeirinho

Aquele riso mal lavado e um olhar ainda inocente
Aquela aridez na garganta e um ventre que fumega

Respiração apressada
Sei o que é ter mãos trêmulas e medo do escuro

Do espaço vazio em lugares cheios
E o frio das ausências

Se me perguntarem sobre algo que me é alheio
Não tenho nenhum receio de nada lhes dar

Sou pobre demais
Se me perguntarem o que agora sinto

Demorarei um pouco para ter coragem
Até voltar-lhes com meu sangue

Recolhido ao meio-dia
Quando o balde atinge o fundo do poço

Esta coisa mais econômica que há
 – Ter um sentimento sobre o mundo – 
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Pobreza

Sou um pobre de alma gorda
Carrego o fardo das lembranças

Alimento-me das paisagens
Das passagens
Das travessias
Das andanças

Do caminho da vida

O homem na porteira antes de partir
A mulher na cozinha antes de servir
O menino aquecendo-se no fogão

O gosto da refeição
O cheiro do corpo
Do café no copo
A palavra dita

Saudada
Sem dizer nada

O dia de sol
O dia cinzento
O dia de chuva

Para mim
alimento é cada instante

Plenamente vivido
E fome da alma 

tem nome: 
Saudade
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Com quem estive naquele dia
Naquela hora

Naquele momento
Na demora
Na espera
Outono

E Primavera
Vivo das miudezas da vida
Deixadas à beira da mesa
Despercebidas para alguns

Para mim comidas
Ao longo da estrada 
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O mundo num 
grão  de  are ia

Havia um grão de menino no meio da praia
E dentro do menino havia a praia

E na praia, o vazio do mundo
E, no mundo, a miudeza de um menino

Havia na mudez do mundo o grito de todos os meninos
E no silêncio daquele menino, o ruído do mundo

E, na praia, só um menino
E, no mundo, o excesso de todos os homens

Havia sal naquele corpo de menino
Tanto sal que destemperou o mundo
E insosso o mundo ficou sem menino

E, sem aquele menino, 
qual o valor de todos os homens do mundo?

O que houve com aquele menino?
Teria chorado antes de naufragar?

Teria sentido fome ou vontade de brincar?
Teria sentido a dor que deveras morre o mundo?

O que haverá no mundo sem aquele menino?
Se amar não fosse tão vazio

Se o mar não estivesse tão cheio...



Este livro foi composto em Sabon LT Std  
pela Editora Penalux e impresso em papel  
pólen soft 80 g/m², em novembro de 2018.


