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boa noite

Então tá combinado: 
um coquetel de cápsulas
meia hora antes de deitar
que é pra não ficar pensando
na morte que nos assombra
nas carnes expostas em açougues
no perfume de teus cabelos
na amante secreta de Bertolt Brecht 
– que trabalhava até tarde
numa estação de trem em Hamburgo.

Meia hora antes pra não pensar 
nas asas dos abutres
no grito dos soldados
no eco das cordilheiras
no rosado de teus seios
nos camelos do Saara
na corda assassina
em torno de Herzog
no compasso do balé
no cheiro dessas ruas.
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Um céu de tantos remendos

Pra não mais pensar 
na lira dos anjos

no poema que Ricardo Reis

perdeu para um vento 

– que o apanhou de surpresa

e o levou para sempre consigo – 

nos santos das igrejas

em barcos à deriva

no piano de Villa-Lobos

nos riscos das � orestas e rios.

Pra não mais � car pensando 

na solidão dos astronautas

e dos condutores do metrô

na saga dos cavaleiros

no berro dos torturados

nas � autas andinas

nas cenas de Almodóvar

no porto de Gdansk

no teu ronco surpreendente…

combinado então: boa-noite. 
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vento e distância

Que vento é esse
que me arrasta
pra outras margens?
De onde ele vem 
em sopros de mil distâncias? 
– percorre léguas e milhas
varre nuvens e aflições 
gritos roucos sortilégios
na noite dos continentes
em galope sincopado
num semear de temporais…
vento que vem lá de longe
carregando em seu sopro
toda sorte de mazelas
areias e calmarias
o teu cheiro anunciações
e a flor dos capinzais…
o desprezo a morte os lampejos
o balanço que rege
angústias rezas suspiros
agonia sina – horizontes – 
e o mistério desse sangue das canções.
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Um céu de tantos remendos

saudade

Resta essa rede vazia 
naco de sol no horizonte

e teu olhar chuvoso.
Resta essa rede vazia 

certo silêncio na casa
e o teu passo lento.

Resta essa rede vazia 
o quintal sombrio

e esse cheiro de ausência.
Resta essa rede vazia 

paredes mofando
e um latido distante.
Resta essa rede vazia 
uma vaga lembrança

e uma página virada…

lá fora um desjardim 
de não mais florir.
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Um céu de tantos remendos

outonos

Esses outonos 
triviais 

que despem teu corpo
e tiram as vestes 

de tua alma reta…

são similares
àquele outono

de que falo agora
e que outrora

me criou poeta.



www.alvarobarcellos.com
alvarobarcellos.blogspot.com

alvaro.cruz.barcellos@gmail.com   

/alvaro.barcellos.1


