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PRIMEIRO PASSO DEPOIS DE ALGUMA COISA 
 
 
 
Em 27 de novembro de 2015, num quarto do Palmer Hotel,  
em Chicago, minha vida virou do avesso com a notícia  
da morte do meu pai no Brasil.

No mesmo dia, tomado por uma vertigem, comecei  
a expurgar toda a dor que eu sentia, escrevendo poemas  
em sua lembrança.

Sabia que dali para frente nada seria como antes.  
Dezembro foi um mês de choro e de escrita ininterruptos. 

Estes poemas foram, portanto, escritos no calor da  
emoção. Depois, trabalhados à exaustão no tempero  
da lucidez. 

Que eles lhes provoquem o riso, a lágrima e, sobretudo,  
uma reflexão sobre o bicho esquisito chamado MORTE.

Por alegrias que tivemos. Por tristezas que tivemos.  
Pela VIDA que nos foi dada. Não podia deixar que seus dias  
por aqui morressem com ele.

Entrem! A porteira está aberta.

  
 
 



4. (P. anterior): Entrada da Fazenda Fortaleza, 2016.
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 01. 
 
 
 

Hoje, logo cedo, uma notícia alastrou-se
feito furacão, morte de 500
terremoto de 8 graus na escala Richter.
Notícia fora de hora. 
Dura, intratável: o cacto de Bandeira: 
Edison Garcia Ribeiro fechou suas datas:
K 05/02/1941 — † 27/11/2015. 

Atravessou mais de 8000 km
e, fera na arena, pulou sobre mim.
De longe, de tão longe, afoita
abraçou-me num golpe quase mortal. 
Perdi os pés, a cabeça mareada.

George, numa cadeira de rodas
puxava-me para a terra, para si.
O fio ficou elástico, ioiô, gangorra...

Hoje, logo cedo, meu dia deu em escuro. 
A boca, estúpida, deu um grito: Pai!

A dor, alguém pode desenhá-la?

Chicago, 27 nov. 2015.
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A dor vem da memória
e desanda corpo afora
sem diagnóstico nem doutor que possa tratar.
Desalinha cabelos
avermelha olhos
dilacera fígado 
dá nó no estômago. 

De vez em quando
rodam filmes de tempos remotos
vem grito
vem choro
desmontando-me quando
a saudade destempera.

A memória é fruto da dor
do sentimento da desolação 
tudo vai se apequenando
infiltrando-se nas veias em extremado alvoroço.

A memória é maior do que o corpo
sem ela nem lembrança de que o fim acontecera
a lembrança mata pouco a pouco a memória
da lembrança da alma daquele corpo. 

O pai sem a anima
é o que mais me vem
à memória rebobinada
como até então não o fazia.

(Sucumbo no medo de feri-lo com meu choro.)
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E vejo — torrente de alegria —
a forma do meu próprio corpo
o corpo de que ele foi um dos criadores
sem dono sem sono
revelar o que não quero ver dormir
o que está acordado em mim
e o que não quer mais despertar.

— Acorda, pai, responde!
Onde foi que nos perdemos no bonde?
Por acaso foi no fim da estrada
em que já desenho novas pegadas?
 
 

Chicago, 28 nov. 2015.
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Olhou para a palma da mão
esquerda e viu o fim próximo
uma viagem ao Nordeste
outra a São Paulo e Minas Gerais 
mais duas pescarias com os amigos 
em Mato Grosso.

As dores dilacerantes
as guardava em armário baixo
às vezes elas transbordavam
e atingiam todos nós.

Comeu tudo o que desejou:
polenta com carne e pequi bem temperado
no café da manhã
arroz na gordura de porco, cabrito assado, salada de alface 
arrematados com muito abacaxi
no almoço às onze horas
jantar: o mesmo do almoço
e pedaços de rosca bolo torta
ou o que mais a mulher tivesse feito
depois, cama
sempre estirado nela até dormir.
 
Viu todos os jogos de futebol
deleitava-se com o seu Santos
viu todos os noticiários
criticou o governo
previu que choveria pouco no próximo ano
sabia o tempo da terra, meu pai.
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Do caçador do passado
sobrou um troféu na parede.
Alimentou animais
viu seus cabritos serem comidos pelas onças
e inundou
o chão de sua fazenda de passarinhos 
todas as madrugadas e manhãs. 
 
(Lembro-me dele segurando a cabeça do pai
no leito de morte
nunca me esqueci da morte do meu avô.)

Dono de notório saber
estudou pouco
mas leu, compreendeu e assimilou 
como poucos
os meandros da vida e
seus simulacros
visão política rara
senso de justiça absoluto
se precisassem dele 
logo chegava
ajudou muita gente, meu pai.
 
Era bruto com os pés
suas unhas cresciam e o feriam
cortava-as, nos cantos 
a canivete
até sangrar 
e ria, demoníaco, mandando a dor embora.
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Teve malária três vezes
alguns acidentes de carro
sequestrado uma vez
inúmeras buscando pão para casa
estropiado sempre, mas feliz
um homem feliz, meu pai.

Tanto dele para lembrar
quero ir lembrando bem devagarinho
para a saudade não fazer barulho nem doer tanto.

Chicago, 29 nov. 2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


