
A solidão 

 

 

Como semente germina a solidão. 

Seu lugar é a terra, brota do chão, 

e como a água após o que foi chuva 

em silêncio ela chega ao corpo do só.  

vinda da terra ela entra pelos pés 

e pelo rio do sangue chega à alma. 

Não é no sono que surge a solidão. 

O sono é o tempo do sonho com outros 

Como um teatro de vozes por detrás dos olhos. 

Na vigília ela existe, no estar aceso na manhã 

de seu próprio fogo sem ruído, sem fagulhas. 

A solidão caminha, ela se move,  

E leva a praias desertas, a montanhas 

onde nem cabras habitam e nem deuses,  

e se comparte com a morte a dor da vida. 

Uma ilha no mar é estar sozinho 

sem ninguém mais, sequer um cão 

E, no entanto, amoroso, o faroleiro 

antes que chegue a noite, todo o dia 

sube as escadas e acende a luz de seu farol. 

 

Rosa dos ventos 

16 de janeiro de 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

São Luis do Paraitinga 

 

Andei naquelas ruas de pedra 

quando eram outros os tempos e o mesmo rio. 

As casas guardadas de outras eras 

eram como a memória em que se entra 

e ali, no espelho, olha e vê o outro. 

Seu rosto antigo, sua roupa escura 

de quem me espia  e em mim pergunta: 

Quem sou eu? Quem fui que sou agora? 

Meu nome esquecido e este rosto, 

este olhar de quem ontem, esta figura. 

 

 

 

Uma cidade que o rio lavou e depois levou. 

Ali houve casas, uma ponte, uma igreja. 

Algumas árvores com ninhos, com sementes. 

Pios que se foram na torrente, rio abaixo. 

Bancos onde velhos sentam. A mansa tarde. 

Um oratório de santos afogados. 

Baús dos guardados dos avós 

que agora as águas espalham pelo amor. 

janelas velhas que ampararam rostos 

e já a lama cobre,  e o vento apaga 

a tinta das portas abertas. Para o quê? 

 

Na rua acha o brinquedo uma criança. 

Sob os escombros ela acha o seu brinquedo. 

Está quebrado e sujo, e ela sorri. 

E a cidade se acorda de esperança. 
 

Rosa dos Ventos 

16 de janeiro de 2010 

 

 

  

 

 


