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TORRE
Torre de Pisa curvou-me
e vai cair, sem demora
num dia que não vem longe
quando chegar sua hora…
É no ano assinalado
de mil novecentos e oitenta
qual sinal do fim do mundo
mesmo às portas da tormenta.
Que tragédia para a Torre!
que funeral para Pisa!
Mas na vida tudo morre
é para o caos que desliza…
De nada servem os choros,
saibam almas deste mundo
nem feroz ranger de dentes,
tudo acaba no profundo!
Da arte só fica a ideia,
da matéria só o sonho,
pois no eterno está o ser,
quinta – essência que eu suponho…
Esses palácios, cidades,
invenções do génio humano,
navios, carros, aviões,
são como rasgo profano.
De tanta graça e esplendor
não ficará uma pedra!
Homem, Quixote da Mancha,
do Cervantes e Saavedra…
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DIVO

DIVINA COMÉDIA

Não é destino do homem
envelhecer e morrer.
E se ele envelhece e morre,
é que não sabe viver.
Pudesse, em hora silente,
a sua alma galgar
por cima das cumieiras
desta ciência do Eu,
e ao mesmo tempo, quizesse
velozmente ultrapassar
esse mistério dos átomos
e das células estranhas,
desvendar essa alquimia
do famoso Doutor Fausto
então, sim, então seria
o homem igual aos anjos,
um ser belo, eternamente,
renovado, transformado!
Mas este ser que é o homem
não sabe ainda viver,
não sabe estar, sem sofrer,
no planeta material,
nem tão pouco dominar
o velho instinto do mal.
Todas as fúrias fatais,
todas as tristes paixões,
todas as tredas loucuras,
todas as rubras tragédias
o preseguem, sem cessar,
numa cavalgada alvar!
Ó suprema incongruência
desta vã inteligência
que não sabe descobrir
o verdadeiro elixir!

Encontrei-te, sim, meu Deus,
já não sei onde, nem quando…
Porém, sei que te encontrei
quando eu ia caminhando…
Mas caminhando até onde?
Quem pode saber, ao certo?
talvez à espera de ver
o que havia no deserto.
E fui avançando sempre
ora descendo ou subindo
pelas encostas da vida
ora chorando ou sorrindo.
Meu Deus, como estavas longe!
(assim eu julgava, então.)
quando afinal tu ficavas
bem perto da minha mão.
andavas no ar, à solta,
no mar, no céu, nas estrelas,
nas barbatanas dos peixes,
no canto das aves belas.
Zumbias no voo da abelha
trabalhavas com as formigas,
e vi que também vivias
entre pessoas amigas.
Mais tarde, encontrei-te a sós,
dentro do meu coração,
concluindo que tu eras
a minha própria visão!
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