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Sempre que leio um texto de Tonho França, 
fica-me a forte impressão de que ele e a poesia olham-
se nos olhos, perscrutam-se a fundo e combinam-se 
numa fusão definitiva.

Acompanho Tonho desde seus primeiros passos 
na arte literária e sua competência com a palavra foi 
rapidamente evidenciada.

Suas imagens são contundentes e ousadas. 
Carregam consigo tonalidades que, de tão intensas, 
acabam por colorir o leitor, que se vê parte do poema. 

O poeta é sanguíneo e suas veias transparecem no 
texto com características marcantes, como um eterno e 
inconformado questionamento, próprio de um tempo em 
que o mundo se vê aturdido e mutante. Tonho integra-se 
no momento e o sacode na esperança de que, a qualquer 
momento, as respostas possam surgir e aliviar nossos 
embates existenciais.



Passional, ele se lança em voos de longo alcance e 
vai lá nas entranhas das emoções, de onde pinça elemen-
tos de impacto, sem jamais perder a força poética.

Diferentemente de suas obras anteriores, desta vez, 
ele faz inserções pelo grafismo.  Com destreza, as palavras 
apresentam-se na página como se fossem malabares, ágeis e 
instigantes. São ótimos exemplos os poemas “ Coadouro ”, 
“Vertical ”, “Cotidiano”.

Algarismos também estão muito presentes nessa 
nova obra do autor, o que nos remonta à Grécia antiga, em 
que a Matemática se confundia com a beleza e o tempo 
era o número do movimento. 

Quer nas poesias lineares, quer nas visuais, To-
nho França esbanja lirismo da mais alta qualidade e 
garante seu lugar de destaque entre os poetas contem-
porâneos. É capaz de “Versos entre dobraduras de bei-
ja-flores” ( Reflexos).

Ele sabe que veio para ficar:
“Os últimos poemas ainda insistem na memória
Eles tem a alma, o ritmo e o segredo dos mares.”

Flora Figueiredo
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Reflexos

em alguma gaveta sei que O guardei,
na companhia de alguns sorrisos 
que já não me servem mais

talvez até o aroma de antigos amores
versos entre dobraduras de beija-flores

– fotografias e lembranças amenas
convivem com o tempo estático

aqui, na superfície dos meus olhos
tudo é cinza e infinito

insuportavelmente  infinito

o vento sussurra:
– morrer?

já não é possível
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Algo sobre céu

Pousam nas xícaras da noite passada
borboletas da Índia, tons de corais.

Sobre a borra do café, aroma salino
e profundo do Índico.

Asas transparentes, projetam azuis
no branco silencioso e frio da parede

como se fosse primavera.
Telas de anjos e outras divindades

(dessas que não lembramos de onde vem)
como se vivas, vertiam lágrimas 

intactas pétalas de flores
bordando o tapete da sala

da mais pura igualdade e paz.
Nas borras do café da noite passada

abriu-se cristalino, o destino 
nas asas das borboletas da Índia
no cheiro de incenso de mirra.
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Memórias
Dedicado a Lúcia Maia

Vejo nos beirais dos poucos sobrados vivos
olhos antigos que observam meus passos
querem caminhar comigo
e conhecer diferentes ventos e pássaros
não sabem os olhos seculares dos poucos sobrados vivos
que nada há de novo na melodia dos ventos

e tão poucos pássaros
para onde sigo.
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