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AS FLORES DO LADO DE LÁ

Algumas pessoas, depois de terem me virado as costas du-
rante um bom período, retornam para saber das flores do 
meu jardim. Desconheço os seus motivos: culpa, curiosidade 
ou vontade de espicaçar-me ainda um pouco mais. Como se 
já não tivesse sido o suficiente das outras vezes. Encontram-
me sempre do mesmo modo: ansiedade absoluta, ternura 
extrema com as sementes do porvir e uma vontade de plantá
-las ontem. Mas nunca deu. Chegam à porta e sondam o am-
biente. Encontram-me deitado e cheio de planos. Qualquer 
aceno de cumplicidade e eu já estou de pé com a disposição 
de um menino que eles nunca viram, mas que nunca deixou 
de comandar as minhas ações. E digo com veemência: va-
mos semear os campos, vamos instaurar o amor para além 
de todas as fronteiras, vamos ser pó e esperança e construir 
um jardim belíssimo, ainda que isso seja somente durante 
os nossos sonhos. Então eles recuam, meio assustados, ale-
gando outros compromissos. Manifestam tanta desvontade e 
empecilhos que eu fico sozinho, semeando as minhas flores 
imaginárias de compartilhamento debaixo de uma cama es-
téril e num terreno baldio fora do tempo. 
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BOTÂNICA E AS VARIAÇÕES DA FLOR 

botão de ouro

primavera

dente-de-leão

rosa

ervilha

cicuta-menor

campainha azul

dulcamara

orquídea

junquilho

narciso

lírio amarelo

flor-de-lis 

sépalas

pétalas

androceu

gineceu

ela e eu.
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CINDERELA

a menina de pijama roxo

olha para o lado direito e

conversa comigo nos meus

sonhos de criança

e ela conta uma história

verídica acontecida há

muitos anos naquela

casa lá na Capivara

“era uma vez, no reino do impossível, em  que  a  menina 

[saiu de sua casa    

para encontrar-se com o poeta que vivia preso na  sombra 

[que ela projetava

através  da  fotografia,  quando  estava  sentada  em  sua

[cama de princesa
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levantou do seu sono de anjo e, na pressa  de  sair,  esque-

[ceu-se de trocar

de roupa e assim foi parar  naquele  ponto  de  ônibus  com 

[seu pijama roxo

e os cabelos presos, pois estava muito frio e  com  a  grama 

[verde orvalhada

o poeta morava no pântano e ficou feliz com aquela visita 

[inesperada,

e depois de tudo até fez um poema  pra  ela  mostrar  lá  na 

[escola, mas na

roça daquela época não tinha escola e então ela colocou no 

[seu balaio”

A poesia era mais ou menos assim:

tinha uma ponte 

no meio do caminho

no meio do caminho

tinha uma ponte

tinha uma ponte

e essa ponte era



19

Milton RezendeMilton Rezende

uma fonte de luz

que brotava da pedra

que havia no meio

do caminho do poeta

mas na hora da travessia soaram as doze badaladas

e a menina do pijama roxo voltou para o seu quarto,

e quando o dia amanheceu ela já não se lembrava

de nada e falou que aquilo era só uma blusa rosa

o poeta que vivia escondido no pântano sorriu

e todos foram enfrentar a realidade, e o retrato

permaneceu ali alimentando os sonhos nossos

de cada dia enquanto a vida geral prossegue

se era blusa ou se era pijama

nada disso importava 

(nem mesmo a sua cor) 

para o reino do impossível

em que estamos pisando.
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FRANKENSTEIN 

o monstro triste e mal-acabado era humano

como o deus que nos criou à sua imagem

e semelhança feia: a culpa é do laboratório

e dos espelhos inventados para refletir o elo.
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A MUSA DE PAPEL

A realidade ficou lá fora

há muito tempo. Desde

que passei o cadeado

no portão e desliguei

todos os aparelhos.

Aqui dentro tudo é

uma grande mentira

contada pra mim mesmo,

num ambiente de suposições

e isento de calor humano.

Quando o silêncio forma

poças de água na memória

e o meu pensamento quase

alcança o teto das emoções,

é hora de abrir as gavetas.
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