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FLUTUAÇÕES DA INFÂNCIA

I

Foi soltando pandorga

que fiquei amigo do vento:

Inventava uma forma

e, o vento, a dança;

soprava uma cor

e, o vento, o perfume...

 

Até o dia

Que inventei 

De inventar velas...
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II

Brincando com barquinhos de papel

em dias de chuva,

descobri o sabor dos naufrágios.

Minhas ilhas desertas

vieram depois,

em terra firme.
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III

Aprendi o sabor das asas

Voando em aviões de papel.

Sobrevoei muitas vezes a sala de aula

De continente a continente

– faltava-me o conteúdo.

Mas foi com a janela aberta

Num dia de brisa leve

Que compreendi o porquê dos pássaros,

Os desejos do vento

E as dores das aterrissagens forçadas.
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IV
(No mundo do Mágico de Oz)

Quando ganhei

um carrinho à controle-remoto

fiquei triste,

ao contrário das outras crianças

– Não gostava de brincar a distância!

Preferia a tristeza silenciosa

dos carrinhos de lata

na alegria dos meninos de rua.

Me encantava o detalhe mal acabado,

o barulho do motor feito com os lábios,

a ignorância das pilhas,

o medo da ferrugem da água

(e as curvas evitando as poças

e inventando novos caminhos)…

Mas me encantavam,

principalmente,

as estradas percorridas

na busca de um coração humano.
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V

Sentia uma profunda tristeza pelos palhaços

Tropeçando nos passos,

no esforço de um riso...

Olhava a equilibrista

ensinando na corda bamba

os caminhos e as vertigens da vida...

A trapezista, feita de plumas,

tinha um quê de passarinhos

ao fim da tarde,

e o cuspidor de fogos

fazia respiração boca-a-boca

no sol poente...

mas, era na volta pra casa,

que me assustava

a distância

entre o trapézio e o chão.
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VI

As cartilhas

não ensinavam escolhas

E as tabuadas

não permitiam compreender

Os mistérios dos números.

Concentrado,

O menino olhava o voo dos pássaros,

A abundância das frutas,

Os caminhos do vento que passa

E não volta.

Do lado de dentro da janela

A alternativa errada

Era o caminho para apreender o mundo.

Do lado de fora

A vida era uma esfinge:

– Decifra-me ou te devoro!
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