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REPORTAGEM MATINAL

Subo a Santa Teresa
para ouvir o sino
que na praia não se faz escutar.
(O rumor das ondas o abafa
ou só se escuta no seio do mar?)

Vai comigo o Poeta
relatando a paisagem
de muros intatos.
(Mais depressa morrem os homens
do que as casas de Paula Matos.)

— Neste convento minha prima
vive. Em total recolhimento.
A manhã, nos altos pagos,
tem a claridade primeira.
Velhas coisas se inauguram
continuamente, na luz, novas.

Conhecer-se tão mal o Rio.
Conhecer-se tão pouco o ar.
Conhecer-se nada de tudo.

Eis que ouço a batida nítida
no azul rasgado ao meio
perto

longe
no tempo

em mim.

Quando a palavra já não vale
e os encantamentos se perderam
resta um sino.

Quando não este, o antigo sineiro
desce o roído degrau da torre
para nunca mais tocar,
resta, pensativo, no adro verde,
o menino escutando o sino. 



E era imensa. Bastava o menino encostar-se numa das paredes externas para medir 
sua estatura em relação com a estatura da igreja. Relação que não poderia ser 
alterada com o tempo, ainda que o menino chegasse a crescer dois metros, como nas 
estórias que lia. A maior sensação de altura que ele haveria de ter, esperava-o lá no 
alto da torre da esquerda, a que se subia por uma escada difícil, numa subida 
heróica, por especial tolerância do sacristão. Contemplar, junto ao sino enorme, o 
adro lá embaixo, as pessoas pequeninas lá embaixo: glória! (“A Matriz Desmoronada”)



As casas nascem, vivem, adoecem e morrem, como as pessoas. Muitas duram 
menos que uma vida comum. Outras têm o privilégio de durar séculos, mas 
acabam morrendo também. O menino abria exceção para a matriz do 
Rosário. Esta não acaba nunca, pensava ele, na espécie de pensamento não 
pensado, que constitui o fundo de nossas certezas. Como poderia acabar? 
Não só tinha a aparência física de solidez, como, pela sua natureza, estava 
destinada a comandar a vida geral, geração após geração. (...)

Eterna? Pois desabou há dias, de cansada e velha, porque não a cuidavam 
mais; o que restou de pé teve de ser derrubado por bombeiros. Acabou, 
como acabam as casas e as coisas. O menino se enganara. 

(“A Matriz Desmoronada”)



MEMÓRIA PRÉVIA

O menino pensativo
junto à água da Penha
mira o futuro
em que se refletirá na água da Penha
este instante imaturo.

Seu olhar parado é pleno
de coisas que passam
antes de passar
e ressuscitam
no tempo duplo
da exumação.
(...)



ANOITECER

É a hora em que o sino toca,

mas aqui não há sinos;

há somente buzinas,

sirenes roucas, apitos

aflitos, pungentes, trágicos,

uivando escuro segredo;

desta hora tenho medo.

É a hora em que o pássaro volta,

mas de há muito não há pássaros;

só multidões compactas

escorrendo exaustas

como espesso óleo

que impregna o lajedo;

desta hora tenho medo.

É a hora do descanso,

mas o descanso vem tarde,

o corpo não pede sono,

depois de tanto rodar;

pede paz — morte — mergulho

no poço mais ermo e quedo;

desta hora tenho medo.

Hora de delicadeza,

gasalho, sombra, silêncio.

Haverá disso no mundo?

É antes a hora dos corvos,

bicando em mim, meu passado,

meu futuro, meu degredo;

desta hora, sim, tenho medo. 



Já então ele não cuidará de fazer os outros participarem do seu segredo. Admitirá 
que segredos iguais se cultivam na grande cidade e, mesmo que uma cidade, 
exclusão feita de prédios, veículos, objetos e outros símbolos imediatos, não é 
mais que a conjugação de inúmeros segredos dessa ordem, idênticos e 
incomunicáveis entre si.

(“Segredos”)



CONTRIÇÃO

Confiei às feras as minhas lágrimas
Rolei de borco pelas calçadas
Cobri meu rosto de bofetadas

Meu Deus valei-me

Vozes da infância contai a história
Da vida boa que nunca veio
E eu caia ouvindo-a no calmo seio

Da eternidade. 



A distância as vozes macias das meninas politonavam:

Roseira dá-me uma rosa

Craveiro dá-me um botão

(Dessas rosas muita rosa

Terá morrido em botão...)

De repente 

nos longes da noite

um sino



OS SINOS

Sino de Belém,
Sino da Paixão…

Sino de Belém,
Sino da Paixão…

Sino do Bonfim!…
Sino do Bonfim…

*
Sino de Belém, pelos que inda vêm!
Sino de Belém bate bem-bem-bem.

Sino da Paixão, pelos que lá vão!
Sino da Paixão, bate bão-bão-bão.

Sino do Bonfim, por que chora assim?…
*

Sino de Belém, que graça ele tem!
Sino de Belém bate bem-bem-bem.

Sino da Paixão – pela minha irmã!
Sino da Paixão – pela minha mãe!

Sino do Bonfim, que vai ser de mim?…
*

Sino de Belém, como soa bem!
Sino de Belém bate bem-bem-bem.

Sino da Paixão… Por meu pai?…-Não! Não!...
Sino da Paixão bate bão-bão-bão.

Sino do Bonfim, baterás por mim?…
*

Sino de Belém,
Sino da Paixão…
Sino da Paixão, pelo meu irmão…

Sino da Paixão,
Sino do Bonfim…
Sino do Bonfim, ai de mim, por mim!

*
Sino de Belém, que graça ele tem! 



NATAL SEM SINOS

No pátio a noite é sem silêncio.
E que é a noite sem o silêncio?
A noite é sem silêncio e no entanto onde os sinos
Do meu Natal sem sinos?

Ah meninos sinos
De quando eu menino!

Sinos da Boa Vista e de Santo Antônio.
Sinos do Poço, do Monteiro e da igrejinha de Boa 
Viagem.

Outros sinos
Sinos
Quantos sinos

No noturno pátio
Sem silêncio, ó sinos
De quando eu menino.
Bimbalhai meninos,
Pelos sinos (sinos
Que não ouço), os sinos de
Santa Luzia. (Bandeira 1993: 220)



ELEGIA DE VERÃO

O sol é grande. Ó coisas
Todas vãs, todas mudaves!
(Como esse “mudaves”,
Que hoje é “mudáveis”,
E já não rima com “aves”.)

O sol é grande. Zinem as cigarras
Em Laranjeiras.
Zinem as cigarras: zino, zino, zino...
Como se fossem as mesmas
Que eu ouvi menino.

(...)

O sol é grande. Mas, ó cigarras que zinis,
Não sois as mesmas que eu ouvi menino.
Sois outras, não me interessais...

Dêem-me as cigarras que eu ouvi menino. 


