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A Ilha de um Homem só

Das pedras
COM QUANTA FORÇA e com qual intensidade precisa a vida se chocar em nós para despertarmos das ilusões?
Será preciso ardermos por inteiro para interromper caminhos que não aceitam nossos pés nem o nosso coração?
Quão inevitável violência cabe a nos aguçar sem que nos
arraste para sempre-longe dos nossos habituais confortos? A flor carece apenas da mais sutil mudança de luz
ou umidade para acompanhar o tempo e as estações. O
homem é o irmão mais velho das pedras.
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Presente
TRAÍSTE-ME com a versão mais bonita de mim
mesmo, e meu Amor se fez amante. Acusaste-me no tempo
não te saber desde o sempre, e meu Amor se fez imenso.
Por culpa dos teus erros, corrigi os meus. Por todos os teus
amargos, aprendi contrários. Partiste minha Alma inteira
para então juntá-la, e fazê-la ainda maior que a soma de
minhas partes. Hoje sou palavra a lhe dizer de gratidão,
pois são teus dias que anunciam a minha sorte. São tuas
velas que meu caminho alumiam. É o teu sopro quem me
dá vida e brinda-me as cores. Quando oculta sob meus
maus presságios, anuncia-me doçuras. Quando atenta aos
meus sintomas de boicote, ensinas tu sobre o perdão. Eu
te amo porque não houve a mim escolha, obedeço a todos
os teus frutos. Por ti sou aquele que celebra o nascer e o
poente. E entre tormentas e invernos, é você a trazer verão
pra dentro de nós. Contenta-me as mãos a lhe desejar muitas sementes. Sou feliz ao crescer contigo e em ti. Alegrome no teu ano novo por renascer em mim também.
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Banal
EU COSTUMAVA PENSAR que somente existir era
algo muito banal. Até porque telhas, ferrugem e cacos de
vidro existem aos montes por aí. Eu sempre quis ir além de
algo que apenas navegasse na vida em movimento retilíneo uniforme. Que não tivesse sobrenome de acaso. Que
não se chocasse com os outros por aí. Acho que foi por
isso que me apaixonei por curvas, cores e alternâncias, e
me fascinei pelo outro lado das portas e janelas. Um dia
eu quis aprender a linguagem que sussurra a alma e o
som do coração que rima com silêncio. Eu quis saber o que
mora naquele vão quase invisível que separa o presente
do futuro e, quem sabe lá, encontrar as eternidades de que
tanto falam os livros sagrados. Eu quis trazer comigo muitas coisas. Coisas que pudessem ser causa e culpa de despertamentos no outro. Que pudessem diminuir dores com
sorrisos. Ou que pudessem despertar amores com olhares.
A alquimia de transformar cinzas em viva cor. Ensaiei dos
milagres que carregam as sementes, ouvi confissões que
sabem os ventos. Colecionei sabedorias, fiz serenata para
as solidões, transbordei-me em jeito de rio, chorei riachos,
interpretei verdades que não são colhidas em todas as estações. Senti vontades de ser mar. Tornei-me aconchego de
praça. Sabe, eu costumava pensar que somente existir era
algo muito banal. Aí, deixei de existir e me tornei poesia.
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O mundo
QUANDO renunciou à esperança, nela o Amor se
resumiu a umas caixas de bombom e alguns cartões vermelhos - cada um com um nome diferente e todos com as
mesmas frasezinhas clichês - vez ou outra no passar dos
meses. Passou a pensar que era impossível amar mais do
que jamais havia amado; e que fosse impossível morrer
de Amor mais do que antes havia morrido. Não acreditava
mais no Amor, como nunca antes pudesse ela ter acreditado. E enquanto aguardava o melhor convite, o melhor
momento ou a melhor companhia, dava sempre um jeito
de fugir, de se esquivar, de nunca atender. ‘Se enxergá-lo é
difícil, não ver é ainda pior’, pensava; por isso fechava todas as portas para ser feliz só amanhã. Menina era muito
fácil em cumprir promessas e outras em jamais fazê-las,
quando o assunto era se entregar. Sua Alma não era mais
daquele tempo. A vida não batia mais naquele coração;
era um engano da sorte que pudesse continuar pulsando.
Deus errou a hora da sua morte quando viva deixou seu
Amor partir, abrindo um vazio quase infinito dentro do
peito. Vazio que lhe dava a oportunidade de fazer o mundo
inteiro nela caber, ainda que nele, ela não nunca mais se
encaixasse.
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O Rei filósofo
HOUVE UMA ÉPOCA esquecida na distante noite dos
tempos, reino em que a voz escondia o que o rosto mostrava.
Um reino em que os cálculos mais perigosos eram as nossas
ilusões, e que a lua dizia o que no céu se ensinava. Neste
reino vivia um sábio. Um jovem sábio que versava sobre o
acaso se parecer conosco; que sobre as coincidências dizia
ser a lógica de Deus; que no auge do saber aconselhava ouvir
as criancinhas; e que negava ao futuro o direito de nos fazer
sofrer. E no alvorecer conquistado por sua Alma, tornou-se o
Rei-filósofo daquele reino; que decretou sorrir ao invés de se
curvar; que aconselhou perdão ao invés de incriminar; que
lecionou às pedras a verdade dos castelos e aos porcos o sabor dos banquetes. E quando velho Rei se tornou, sentiu no
peito a dor do reino que nunca cumpriu seus mandamentos.
O velho Rei ali chorou; e chorou demais a se tornar riacho a
desaguar no nunca mais. Mas quando esperança era apenas
o amanhecer entre as montanhas, um novo sábio por lá apareceu. Que dizia ser gratidão nossa semente, a caridade mestra da razão, e que o homem nunca possuirá o Amor, mas
pelo Amor será sempre possuído. Liberdade era a sombra e
o cajado do novo sábio que por lá professava. Assim, sentiuse o Rei ressabiado e dessabido pelo esquecer, quando ignorou que os outros a Verdade jamais poderiam obedecer. Abriu
mão do cetro e da coroa, perdeu-se ao se encontrar. Verdade
voltou a namorar, quando suas leis deixou de prescrever.
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A lavadeira
QUANDO SEU PAI a abandonou, menina nova saiu
de casa para sustentar o lar e cuidar da mãe, e vice-versa.
Aprendeu ser lavadeira na casa de senhora que a ensinou outras coisas mais do que apenas tanques e sabão.
Além de secar as roupas ao sol, menina aprendeu a secar
as próprias lágrimas, entre as humilhações da patroa que
dizia guria fazer tudo errado. Aprendeu matemática mesmo tendo largado tão cedo a escola, quando se dividiu em
duas, para dar conta das obrigações da vida e dar atenção
à sua mãe doente. Aprendeu que os domingos não eram
como o padre lá do bairro dizia, guardado para festas ou
um cadinho que fosse de descanso, mas antes mais um
dia comum de trabalho. Aprendeu menina a gostar da
noite, quando sozinha voltava pelas ruas na madrugada,
sem dinheiro para pagar a condução. Aprendeu que ter
doença só serve pra diminuir o seu salário e ouvir mais
broncas. Aprendeu também menina, entre os amargos da
vida, lavar a Alma com as gentilezas que ao longo do dia
se apercebia, passar ao largo da tristeza quando esta chamava seu nome, costurar sorrisos na boca e no coração.
Pela varanda sabia do mundo; entre o imundo sabia sua
luz. Menina fazia hora-extra para ser feliz.
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