
 

dias brancos Hai de ti 

Levanto de dias brancos recheados de ecos hispânicos, das cidades brancas, do 

Complexo de Alhambra, camadas beges, azuis, brancas como penas 

acumuladas em pescoços de esguios gansos. Alhambra, encantamentos 

sepultamentos, pilhas de experiências humanas como tijolos de um grande 

arranha céus, depositário de vidas ali acumuladas... os brancos se esvaem... 

Encontro no jornal de quatorze de janeiro de dois mil e dez, uma “madona 

masculina”, carregando seu filho-morto... Haiti, hai de ti... Nossa Senõra de las 

Angústias de Granada torna-se viva, habita instantes como gotas d’água à 

espera de pingar. O dia enegrece. O sol se esconde. Apenumbram os céus, 

apenas partículas de águas banham lerdamente um aqui um acolá. O mundo 

está de luto, as negritudes haitianas nos banham de vermelhos intensos, 

mortes escorrem, des-ruas acontecem por todos os lados em caleidoscópica 

tragédia. Vidas escoam como águas em ralos, pessoas aturdidas vão, vêm... 

zumbis... Haiti(s) se embaralham, perdem quase todas as partidas, todas as 

cartadas, todas as possibilidades de vida-vivível... e nós aqui, de um lado de cá, 

prestamos “condolências, rezamos, homenageamos os mortos, martirizamos, 

sacralizamos”. Mas e o direito à vida de cada um dos Haitianos (?), algozes de 

interesseiros, explorados, espoliados. Haiti, um mundo fabricado para não-ter, 

são-ser... vidas negadas. Vetados, o cultivo do milho, a criação dos porcos 

crioulos, mas ênfase no uso do carvão vegetal, naturezas negadas. Enegreço de 

profundos dias tristes, deito instantes turvos... 

 

dias sombreros 

Levanto de dias sombrios – sombreros largos e longos impedem vistas ao largo. 

Agulhas finas, finíssimas agulham corpos algozes. Ferinas, felinas unhas de 

gato, entram, arranham, fincam, ficam desmoronando “um corpo que cai”, 

como em Hitchcock. Surpresas de inesperados momentos instáveis tais quais 

raios e ventanias em tempestades vulcânicas. 

 

 



 

dias águas enchentes 

Levanto de dias de sóis espessos sem pessoas... pés no chão de gelo frio 

Antártico..., cabeça-cabaça, corpo-mole, desfalecido, corpo-amorfo... forma 

avariada tal qual ameba ou bagre ou ainda babosa que escapa a cada tentativa 

de conter na mão, corpo des-contido... busco uma configuração, tento figurar... 

desenho, compro, como “água para chocolate”, bebo águas-camelos em anos e 

anos no deserto... 

 

dias serras das minas, não gerais, mas das naturezas 

Levanto de dias dunas de sóis abertos como laranjas maduras, céus azulíssimos 

tal qual ... de repente, nuvens negras como madeira queimada, nuvens-carvão 

fazem desabar águas tórridas... mas a sábia natureza se lava, lava, lava e, logo 

logo brilha como nunca, os verdes ficam mais mais verdes, luminosos, 

irradiantes... cada folha é uma contendo multidões de cada espécie... 

 

dias de itaparicas das delicadezas 

Levando de dias de alegria invadem ocorpolucimares... ruídos.ruínas muitas, 

cemitérios acesso acesos celibatários, certidões óbitos ancestralidades, igreja 

de um divino ruindo... ruminantes murmúrios de ilha de medos, sóis escaldam 

pés, luzes roubam cenas, cenários, entulhos... pássaros surru.piam comidas, 

pavões alados me bicam, finas fundas palavras me lavam em mares sete ventos 

sete cantos sete chaves... 

 

 


