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macula, sem adulteração – desse 
quadro, é tatuagem rasgada a 
próprio punho no próprio da pele 
pela Natureza.

O poeta garimpa, 
procura veios, caça pepitas, 
busca pérolas, mas os versos, 
mesmo que saiam, não traduzem 
aquilo, no quando do aquilo, no 
exatamente do aquilo acontecer. 
Talvez um outro (daquilo tudo) 
modelo, pois a poesia é ainda um 
simples espelho (mostra o 
avesso à vista do poeta), os olhos 
do poeta são como espelho, 
enxergam sempre o anverso. É 
como tentar se tomar a água de 
um rio; não é possível! Ao tomar 
essa água nas mãos, no pensa-
mento, no papel ou seja onde for, 
a água não mais pertence ao rio, é 
outra água, outro tempo-espaço, 
outro movimento, outro rio.

O poeta só escreve o que 

Muitos poemas não 
escrevi, olhando pela janela, 
porque olhava pela janela.

Há tantos que não foram 
ao papel, aproveitando o 
remanso do vento no verde do 
arvoredo, pois aproveitava o 
remanso do vento...

Tantos versos deixei de 
trazer à vida, ouvindo o suave 
sibilar do silêncio, é que, silente, 
ouvia o silabar do silêncio.

Trovas, cantos, odes, 
tercetos não foram poucos os que 
deixei de anotar, envolvido pela 
bruma que tece o entardecer, 
envolvido pela bruma que 
anoitece o entardecer.

Ah..., se lhes contasse 
das cantigas que deixei escapar, 
justamente quando a Natureza 
conspirava em paz, justamente 
porque a Natureza comungava 
em paz...

Quantas histórias deixei 
de entornar no odre da poesia, 
quando tinha o coração sem dor, 
ameno, alheio. É que tinha o 
coração isento de dor, ameno, 
passivo.

E esses versos todos que 
não foram cantados, hoje 
parecem nem ter existido.

São versos que ao certo 

mudariam a rota do mundo, 
transbordariam oceanos, 
inundariam terras, irrigariam 
plantações, afogariam tristezas, 
iluminariam ideias, sensibilizari-
am ideais, derrubariam reinos e 
reis, aplacariam a ira dos 
homens, engavetariam a 
ganância e a ambição, saciariam 
as fomes, acalmariam espíritos, 
curariam enfermos, ressuscitari-
am os mortos, desfraldariam 
bandeiras, domesticariam o 
preconceito e a intolerância [...].

Mas agora não passam 
de versos, só poesia, de poemas 
que não escrevi porque olhava 
pela janela, aproveitava o 
remanso do vento no verde do 
arvoredo, ouvindo o suave 
silabar do silêncio, talvez 
envolvido pela bruma que 
anoitece o entardecer, justamen-
te porque a Natureza comungava 
em paz e quando tinha o coração 
isento de dor, ameno, passivo...

Muitas dessas linhas 
que não escrevi já estavam 
descritas na língua do vento, no 
dialeto dos pássaros e dos 
caminhões que passam e 
perfuram o silêncio de maneira 
sublime, vazando através dos 
átomos que compõem a sinfonia 
que anuncia o final da vida a cada 
final de dia; nos gestos das 
sombras que bailam sob a batuta 
amarela do Rei Sol, no tear da 
aranha-Esperança, no sopro frio 
que avisa do Inverno, no dançar 
das papoulas, das moças afegãs e 
das mariposas, na impressão 
sempre recorrente de déjà vu [...].

E não há como arrancar 
um poema – intacto, sem 

viu, ou o que pensa que pensa que 
viu, porém, a poesia continua lá, 
pérola impescável, veio de mão 
única, verso por fazer, gesto torto 
de anjo descalço.

Sem pedir licença, 
assim como os neutrinos que dia 
após dia vazam por tudo e por 
nós como fôssemos transparên-
cia insistente, o poeta tenta 
encontrar o verso perfeito, o traço 
definitivo, a linha final.
Ilusão, pura ilusão!

Melhor  vol ta r  à  
Tabacaria, rever certos versos 
desfeitos e costurar o dia seguin-
te, a nova razão, o ocaso da 
lucidez [...].

Rogério Marcos Machado 
(erremachado@bol.com.br) é a 
pena do poeta.
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