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dizem: não vás longe, e me enterram /
onde, senão longe, vai minha morada?

Malik Ibn-Arrayb
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I

linha a linha te proseio espalhando-te diante de mim 
com destreza de mão que só me vem em exórdios /

como me recordaste, (de)paro agora diante de meu 
nome para agradecer àqueles que te velam à última 
viagem, para lhes pedir que fossem mais rápido com o 
adeus, que fossem ao jantar que te sirva à memória /

deixa-me te ver, que me saíste de dentro e de dentro te 
saí, são e salvo como pura prosa da pedra sai, verde 
ou amarela na tua ausência. deixa-me te colher, e ao 
teu nome, como uma passante colhe por pedrinhas 
azeitonas esquecidas da colheita. deixa-nos irmos nós 
dois, tu e eu, juntos, por duas sendas:

tu, à segunda vida, prometida da língua, em leitores 
que sobrevivam à queda de um cometa na Terra;

e eu, ao encontro mais uma vez remarcado com uma 
morte à qual prometi uma taça de vinho tinto, em um 
dos meus poemas. não se culpa(m) poetas por mentir. 
eles não mentem senão amando, que os limites que 
definem o coração se traçam por cortejar e conquistar.

da morte, não se pode machucá-la senão na traição: 
sua jurisdição comprovada. deixa-me (part)ir, que 
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tenho um compromisso, assim que se descubra uma 
tumba disputada senão por ancestrais meus, coberta 
de inscrições funerárias em mármore cuja queda das 
letras de meu nome não mais me diz respeito, como 
quando por acidente caíra a letra «i» do nome  
de meu avô.

deixa-me (part)ir, sem apoio nem rima, pelo caminho 
que erramos, sem guia, sem esperar chegar, por 
nossas leituras de livros nos alertando de picos 
inacabáveis, embaixo dos quais paramos, arrebatados 
pela inaudita esperança entre oposto e oposto. se te 
tivesse (re)conhecido te teria possuído, se me tivesses 
(re)conhecido me terias possuído, do que eu não seria 
e tu não serias.

e assim nomeamos, amigo, em rítmica conspiração, o 
que nos interessava do abismo. reputamos aos livros 
que lemos sermos incapazes de chegar ao clímax 
que dá para o Nada necessário à provação de existir! 
ai meu «eu» que dormita na ascensão do branco da 
eternidade, na eternidade que fia um branco ao qual 
cor nenhuma jamais seguirá. por que sentido dos 
significados se (com)pre(e)nde um absurdo branco? 
por que forma do teu sentido (com)porta-se o que é 
vazio, porquanto nossa estadia fosse mais breve que 
um sermão que discursas em desertadas igrejas de 
domingo, ninguém se salvando da ira dos deuses?   
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mas te estendes diante de mim, quero dizer, em meu 
Verbo vazio de metáforas-fonte e do laço oculto entre a 
Terra crente e o Céu descrente. de acolá até cá viajam 
nuvens em companhia da lua cujo segredo de pedra 
revelado não obsta a memória de amores passados. 
nem nos obsta a seca do coração de curar juntas 
doloridas com a memória que se estende pela grama, 
completamente como tu te estendes diante de mim em 
meu Verbo que não esmaece de amanhãs particulares 
sem mais enganar, não por se terem educado e refinado 
em modos e modas, mas por terem por ora agonizado e 
se terem agora tornado notícia de passados causos, sem 
amigos nem inimigos… notícia de dois viajantes, dois, tu 
e eu, que nunca se separaram em espelho ou estrada… 
nunca se separaram senão por algumas horas em que se 
asseverasse o assédio do feminil por sobre o varonil… /

onde se vê a si em um relâmpago, como se é, livre 
e limpo das máculas das comparações com aquilo 
que não é morte que faz viver... nem vida que se vive, 
da parte de quem ama a generosidade do amor que 
há entre o criador e sua criação. não há Paraíso dos 
sentidos corpóreos ou mentais senão em quem se ama, 
não há Inferno senão no amor traído.

deixa-me, então, quebrar o acordo entre absurdo em 
concordância com absurdo, do que não temos ciência 
da parte que venceu e da que perdeu, eu ou tu ou a 
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morte. que nunca (re)conhecemos de antemão o inimigo 
para vencê-lo com inteligência, que nada mais chama 
a derrota que negar (re)conhecê-lo, amigo meu que 
abunda em descrições contrastivas, que desbunda em 
busca de um absurdo desnecessário para se apre(e)nder  
tolerância, e para esbanjar a graça da espera pela 
água que ri com suas covinhas, e voa como borboletas, 
borboletas que fazem verso de tudo o que é vivo. a 
leveza, como o orvalho, bate o metal, a virgem dos 
tempos, sendo ela o que faz bestas tocarem flauta /

não declares trégua por nada senão por aquela 
misteriosa razão, não chores guerras que te maturaram, 
como em agosto maturam romãs em barrancos de 
montanhas saqueadas, pois não há outro Inferno que 
te aguarda. o teu de outrora vai contra ti agora /

e agora deves lutar pelas letras caídas de teu nome, 
como um gato defende seus gatinhos. a hora é agora: 
lutar pelo direito de a janela dar para os pedestres, 
sem te expores ao ridículo da incapacidade de 
demonstrá-lo, que ar é ar e não precisa de certidão 
de sangue. não chores... não chores o que te passou 
enquanto dormias, enarrando nomes de bandidos 
no Livro de Areia, que formigas levam histórias e as 
chuvas as lavam embora. quando despertares não 
chores porque sonhavas. ninguém te perguntou: és 
um pirata? mas alguém te perguntará: és um pirata? 
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como legar ao vulgo armas e brasões, quando arados 
de madeira bastariam, jarros de barro, óleo para 
lamparinas apagadas, livros santos, especiarias e 
verduras, cavalos não de guerra /

não culpes teus ancestrais por herdares a inocência 
de contemplar morros sem estar preparado para a 
revelação do céu baixo, mas por contemplá-los sem 
estar pronto para contar estrelas nos dez dedos de 
tua mão. como lastrearás o óbvio por demonstrar, se 
demonstrar tem sede de pilhar o óbvio, como têm 
sede os piratas por erradas naus errantes? o óbvio é 
indefeso como gazela executada por precaução, como 
indefeso tu és. como tu és, como neste sítio sitiado por 
arqueólogos armados que não param de interrogar-te: 
quem é você? tocas tuas partes todas, e dizes: eu sou 
eu. e disseram: prova; ao que disseste: eu sou a prova; 
ao que disseram: isso não prova nada, precisamos do 
que falta; ao que disseste: estou perfeitamente em falta; 
ao que disseram: fala que você é uma pedra que assim 
encerramos os trabalhos de escavação; ao que disseste: 
antes moços fossem de pedra, e assim não te entendiam /

forçaram-te a sair do sítio. da tua sombra, ela nem te 
segue nem te engana, que lá ficou e empedrou, então  
esverdeou em verde-sésamo, verde-manhã, azul-noite. 
do que então tua sombra engrandeceu como o 
salgueiro de manhã verde, de noite azul /
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por mais longe que vás, mais perto ficarás / por mais 
que te mates a viver, (re)tornarás / não penses morto 
estares lá / que vivo estás por cá / nada prova nada 
senão o figurado / (o) figurado é o que (in)forma os 
seres dos jogos de palavras / (o) figurado é o que 
(re)une a sombra à geografia / (o) figurado é o que 
te religará ao teu nome / levanta teu povo / mais 
alto, mais longe do que a ti e a mim nos preparasse 
a tradição dos mitos / escreve de próprio punho a 
história de teu coração / desde que se desfez Adão de 
amor / até a ressurreição de teu povo / e escreve de  
próprio punho a história de tua raça / desde que o tempo  
fez seu do mar o ritmo e a forma de respirar / até que 
me retornes vivo / tu que te estendes diante de mim / 
como rimas sem pressa por te levar meu Verbo / sou 
aquele que se lamenta e por que se lamenta / que me  
sejas, que logo te serei / que te levantes, que te levarei /  
vem, que te (re)conhecerei / vai, que te (re)conhecerei!
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II

ambos nascemos juntos no meio do caminho da 
Árvore-da-China, nem gêmeos nem vizinhos, mas 
um-em-dois ou dois-em-um. ninguém que se sentasse 
à sombra da amoreira confiou que vingarias, por tanto 
te engasgar no leite de tua mãe e sufocar. magro eras 
como uma ideia passageira. fino como cevada órfã de 
amor eras. mas março, do poder de derramar sangue 
da terra por sobre anêmonas, adotou-te da prematura 
morte da qual não te esquecerias senão para te 
relembrar de que a vida não veio de bandeja nem de 
ouro nem de prata, alegrinha, felizinha, mas chegou-te 
vexada como uma escrava sexual alforriada, difícil, 
dócil e obstinada. mas é a longo regime de intimidade 
que a vida se faz possível. 

e possível é que haja raposices, raposas, teus primeiros 
animais de traição, de olhos verdes de sedução 
feminil… sentes medo delas por não poderes delas te 
afastar, como a força gravitacional que te atrai para te 
jogares do penhasco ou no abismo.

e assim te habitaram, desde o princípio, fantasias de 
raposas e abismos,

e a curiosidade dos gatos levou-te, sem felina guarda, 
às garras do perigo. ocupavam-se os teus em picar 
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folhas de tabaco com facas afiadas quando um deles 
assustaste e te talhou o joelho esquerdo, urgente por 
saber se a faca faria da tua tenra carne o que fizera 
das folhas de tabaco, do que te surpreendeu o jorro 
vermelho. nada te doía senão quando tiraram a faca 
de teu joelho, do que enfatizaram tuas feridas e te 
puniram pelo descuido.

e assim viste teu primeiro sangue… teu primeiro sangue 
que te fez ciente de que os trabalhos da memória das 
cicatrizes jamais cessam, que quando a contemplasses 
sentirias o cheiro do tabaco Gold e a capa do avô 
dependurada, tenda ao vento. quando a tocasses, 
ouvirias o grito de sangue, do que então passaste a 
odiar hena… nas mãos, nos pés, de noivas, do que 
então viravas teu rosto da última dança do galo, do 
cordeiro das festas, jamais tornando a participar da 
brincadeira de torturar passarinhos / 

e sonhaste, e seguiste sonhando até a última vigília 
do sonho, até que um passarinho pousou-te na mão,  
do que o tomaste e o sorveste, o cheiro de verão 
saindo-lhe das penas, e o beijaste, então lhe disseste: 
meu irmãozinho! volta pro céu, e retornou-te o 
passarinho em sonho na noite seguinte.

como se fosses meu bebê, como se eu fosse teu pai. 
teu pai não te mimou para teus irmãos não te jogarem 
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no fosso da história. leva-me como te levo, que de 
longe assim eu veja o azul próprio a todo longe que 
livra a distância de qualquer mácula. ora, agora na 
história o campo é mais aberto do que fora outrora.

não fora eu bebê outrora como o sou agora no adeus 
que dá para dípticos de louvor em mau estado: espaço 
e tempo perdidos. não se faz espaço em armadilhas 
se fazendo conceito, que a memória é raposa o bastante 
para enraizar espaço no espaço e jardinar árvore em 
desejo, não por termos espaço mesmo estando nele, 
mas por ser a esperança, força dos fracos, irresistível. 
há com a esperança bem o bastante para longas 
odisseias do não-espaço ao parco espaço. do tempo, 
que só o sentimos tarde demais, trata-se da armadilha 
que nos espreita no fim do espaço ao qual chegamos 
tarde demais, sem poder dançar no limiar que delimita 
começos e fins!

leva-me como te levaram borboletas aos corredores de  
luz, leves como elas, quando amanhecer pelas fendas 
de tua porta de madeira, quando escorrerem volantes  
cores, cujos nomes desconheces, como ideias celestes  
em diáspora, em campos vazios de tropas. lá, pensavas 
que a Terra voasse, dançasse. sobre uma rocha, abrias  
teus braços no vento e pulavas, ao redor de ti borboletas-  
-irmãs, por ti em voo… malogrado. no entanto, elas 
introduziram-te ao círculo do lápis-lazúli, treinando-te  
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na Doutrina da Solidão. do que te saíste de casa, 
recolhendo-te em árvores cujos nomes desconheces, 
«oliveira», «caroba», «carvalho», «castanheira». não 
reconhecidas das plantas senão os nomes «malva» e 
«chicória», cujas flores lilases eram da cor dos olhos 
de tua avó.

lá te habitava a sedução da ascensão e da solidão. lá, 
tentavas renascer de teu sonho, ignorante à diferença 
entre sonho e imaginação. certa noite, escapaste de teu 
retiro florestal rumo ao portal-sul da morada, chamando 
o cavalo em tua escapada, que te obedecendo ter 
contigo foi. e, de uma rocha alta, montaste o cavalo 
sedutor sem sela sobre seu pelo macio. ele levou-te,  
como o vento leva as nuvens, a um precipício, um 
descampado infinito. eia, e foi, o ar virando vento, 
transportado: estou voando; tudo voa; árvore, terra, 
caminhos, plantas, vento. não há fim neste voo senão 
no prazer em voar rumo ao que não se sabe, cego o 
espaço. não tinhas ciência da tua queda. mas o cavalo 
retornado sem seu cavaleirinho foi o que fez à família a 
cena de tua criancice. enfaixaram tua testa machucada 
do lado direito do rosto, do que te puniram.

da cicatriz no lado direito do rosto, cicatriz invisível 
a não ser às mulheres que sabem polir corações 
de homens, trata-se da memória de borboletas que 
fingem águias. 

Da-presenca-da-ausencia.indd   30Da-presenca-da-ausencia.indd   30 25/08/2020   16:09:5525/08/2020   16:09:55



31

em teu indicador direito há outra cicatriz. sentado 
com uma menina como duas pombas em duas pedras 
no olival. vou dividir com você essa maçã, disseste, 
olhando-a nos olhos, e cortaste com a faca não a 
maçã, mas teu dedo. temente ao sangue, ela fugiu, 
mas dizias para ela: leva a maçã inteira! cuidaste da 
tua ferida com terra misturada com grama seca.

jamais te perguntei, tu que cresces diante de mim, por 
que te ferias quando te ausentavas na presença; seria 
para chamar atenção ou para acostumar a dor ao 
cheiro de cebola? 

chamavam-te «duas-caras», tirado o nome ao papagaio. 
ele é teu semelhante sob pressão, teu oposto sob 
tutela. mas amavas, do papagaio, a habilidade de fugir 
de caçadores, sem ter mais que um ninho. truque.  
e amavas a confusão da cor do papagaio, entre  
cor-de-trigo e de luz, seu voo leve às alturas em um 
bater de asas, seu gingado entre as gentes, destemido, 
como um espião que pode escapar de ser pego.

chamavam-te «miserável» porque choravas na alegria 
e na tristeza, sem que desvendassem o som do 
vento nos bambus logo feitos flauta. o que diz a 
flauta? portaria ela o que porta o que transporta do 
vento, ou transportaria ela a alegria do pastor pelo 
cordeirinho, ou seu medo dos lobos que cercam o 
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rebanho? a flauta atrai-te para longe e choras como 
quem prenuncia tragédias. não há nuvens negras no 
horizonte /

por que choras se longe vai a morte? / e a flora do 
jardim de casa é alta / e a varanda é alta / e a árvore 
de salgueiro é alta / por que choras? / e a Via Láctea 
é alva / e a noite ilumina-te dos cachos de teu cabelo 
até teus pés / segues a flauta e corres, corres / não 
há lobo uivando à noite à lua amarela-limão / não 
há fantasma assombrando o tronco da oliveira para 
assassinar teu pai / por que choras? / teu medo de 
ser feliz te faz chorar? perguntei-te / mas percebo 
que o ar noturno na montanha atravessado pela flauta 
derramará lágrimas que chamamos de «orvalho» / 
amanhã te farás em uma flauta mágica / disse / mas 
nunca me deste ouvidos / tuas chagas não se abriram 
ainda / não me abandones neste vale em busca por ti 
em vão / que nunca me deste ouvidos /

e por ora tu te estendes somente por sobre palavras, 
embalado em lilás, em verde, em azul, do que 
compreendo o que jamais compreendi:

que o futuro, desde então,

é teu passado por vir!
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