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Uma grande Lua Cheia brilhava nos céus do sertão durante 

a viagem entre Pirapora e Montes Claros. Da janela do 

ônibus em que eu viajava lutando contra o sono, lá estavam 

sob a Lua, o Cruzeiro do Sul e Centauro, com as suas 

estrelas conhecidas: Alfa e Beta de Centauro. Alfa de 

Centauro é a estrela do Cosmos mais próxima da Terra. Se 

tivéssemos uma nave que viajasse à velocidade da luz, 

levaríamos apenas 4 anos para chegarmos lá. Há estrelas 

que nos obrigariam a viagens de 20 bilhões de anos. Pois 

bem, lá estavam e faziam fora por brilhar, clareadas pela 

luz da Lua Cheia. Mais tarde Escorpião emergiu do chão do 

cerrado e antes de chegarmos a Montes Claros, deu para 

ver o nascimento de Antares, sua bela estrela vermelha. 

Escorpião tem na cauda duas (ou quatro) estrelas que 

formam sistemas binários que podem ser vistos a olho nu 

(mas se for olho de mineiro, pode ser vestido mesmo). 

Tentem ver, em noites sem lua, de preferência na beira do 

Rio São Francisco. 

Viajei duas horas e meia olhando com assombro, mais o 

sertão banhado de luz do que o próprio céu de onde ela 

vinha. 

No dia seguinte, acompanhando com todo o interesse de 

um orientador atento o exame de dissertação de mestrado 

de Camilo na UNIMONTES, a lembrança do claro sertão me 

veio. E então escrevi, um depois do outro, os três poemas 

abaixo. 

 

 

 

 

 



 

 
I. 

 

No sertão a lua cheia aquarela o ar da noite. 

Entre areias e águas quietas da vereda 

ela espelha o seu rosto pintado de pequi 

laranja claro, doce caroço que o céu rói. 

Quieto é tudo e à meia-noite o rio se para 

e espera pelo vôo de uma ave. Nada voa 

e nada anda no tapete prata dos gerais. 

E se há luar, o que nele é luz clareia  

o que o cerrado em maio colhe e mói. 

 

 

 

 

 
II. 

 

Não há prata nas minas, nem há ouro. 

Aqui só a água das veredas é o que mina 

numa terra amarga e avara de sertão. 

Com carinho de alma o luar da lua cheia 

colore com a cor da prata que ilumina 

o que foi ontem sol e é  sombra à noite 

entre as oito-e-vinte e as dez-e-meia. 

E a noite adormece o que foi vida ao dia 

e agora rebrilha na luz clara que há no chão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
III. 

 

Uma só ave que voasse agora 

(um urubu, um manuelzinho da coroa) 

moveria a alma dessa noite tecelã 

que a lua cheia do sertão acende e acorda. 

O verde cinza do cerrado é azul e cor de água 

e o que dizer dessa noite como um dia? 

O que dizer de seu ofício de artesã? 

Fiandeira, a lua nada acende, apenas borda 

de amarelo, de azul claro, branco e prata 

O pano do luar que sem pressa tece e fia1.  

 

 

Montes Claros, outono de 2010 

Carlos Rodrigues Brandão 

 

                                                 
1 Como tudo se passa no Norte de Minas, a lua é também mineira. Logo, uma 

calma lua sem pressa alguma. 


