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Migração 

 

Todo o dia, uma linha e outra linha, 

um esquadrão de plumas, 

um navio 

palpitava no ar, 

atravessava 

o pequeno infinito 

da janela desde onde busco 

interrogo, trabalho, me achego, aguardo. 

 

A torre de areia 

e o espaço marinho 

ali se unem, realizam  

o canto, o movimento. 

 

Em cima o céu se abre. 

Então assim foi: retas, agudas, 

palpitantes passaram  

para onde? Para o norte, para o oeste, 

para a claridade, 

para uma estrela, 

para o penhasco de solidão e sal 

lá onde o mar desbarata seus relógios. 

 

 

 

 

 



Era um ângulo de aves  

dirigidas 

àquela latitude de ferro e neve 

que avançava sem tréguas 

em seu caminho retilíneo: 

era a devoradora retitude 

de uma flecha evidente, 

os números do céu que viajavam 

a procriar formas puras 

por imperioso amor e geometria. 

 

Eu me empenhei em olhar até perder 

os olhos e não vi mais 

do que a ordem do vôo, 

a multidão da asa contra o vento: 

vi a serenidade multiplicada 

por aquele hemisfério transparente 

entrecruzado pela noturna decisão 

daquelas aves no firmamento 

 

Nada vi a não ser o caminho 

 

Tudo seguiu celeste. 

 

Entanto, na multidão das aves 

Em linha reta  a seu destino 

um bando e outro desenhavam 

vitórias 

triangulares 

unidas pela voz de um só vôo, 

pela unidade do fogo, 

pela sede, pela fome 

pelo frio, 

pelo dia precário que chorava 

antes de ser tragado pela noite, 

pela erótica urgência da vida: 

a unidade dos pássaros 

voava 

 



 

até as desdentadas costas negras 

penhascos mortos, ilhas amarelas 

onde o sol dura mais do que sua jornada 

 

e no cálido mar desenvolve-se 

o pavilhão plural das sardinhas. 

 

Na pedra assaltada 

pelos pássaros 

adiantou-se o segredo: 

pedra, umidade, esterco, solidão, 

fermentarão, e sob o sol sangrento 

nascerão  arenosas criaturas 

que em alguma vez regressarão voando 

até a tormentosa luz do frio, 

até os pés antárticos do Chile. 

 

Agora cruzam, povoam a distância 

movendo apenas na luz as  asas 

como se em um só som se unissem, 

 

Voam sem desprender-se 

 

do corpo 

 

migratório 

 

que na terra se divide 

e se dispersa. 

 

Sobre a água, no ar 

a ave inumerável vai voando, 

a embarcação é uma, 

a nave transparente 

constrói a unidade com tantas asas 

com tantos olhos em direção ao mar aberto 

que uma só é a paz que a atravessa 

e apenas uma asa imensa se desloca. 



 

Ave do mar, espuma migratória, 

asa do sul, do norte, asa de onda 

ramo descolado pelo vôo, 

multiplicado coração faminto, 

chegarás, ave grande, a desgranar 

o colar dos ovos delicados 

que o vento move e nutrem as areias 

até quando um vôo multiplica 

outra vez a vida, morte, crescimento, 

gritos molhados, caloroso fertilizante 

e outra vez a nascer, a partir, longe 

de um deserto e até outro deserto. 

 

Longe 

daquele silêncio, fugi, aves do frio, 

até um vasto silêncio pedregoso 

e desde o ninho até o errante número, 

flechas do mar, deixai-me 

a úmida glória do transcurso 

a permanência insigne das plumas 

que nascem, morrem, duram e palpitam 

criando, peixe a peixe, a sua longa espada, 

crueldade contra crueldade a própria luz, 

e a contravento e contramar, a vida. 
 
14 abril 2008  
 

 

 

 

Águia 

Geranoaetus melanoleucus australis 

 

Pássaro amargo, águia fria 

espada das cordilheiras, 

imóvel em sua eternidade, 

nos anos indiferentes, 

na pedra da agonia. 



 

Águia de penas duras 

eu conheço o teu idioma negro, 

a ameaça de teus ciclones, 

tua transparência sanguinária, 

tuas garras manchadas de morte 

e sei que retornas derrotada 

a teus montes de pedra e neve 

ao grande silêncio dos Andes, 

à torre dos espinhos (espinas) 

 

A rosa seguiu florescendo 

o manancial fez outra vez 

sua conversão de cristal: 

os novos ninhos povoaram-se 

por ordem da primavera, 

estendeu-se a lebre pelo musgo 

para parir no crepúsculo: 

desembocou a claridade 

da lua, das estrelas, 

como os rios de um estuário 

e ali, apenas tu, desvelada 

não nascias nem florescias: 

estavas só com a noite. 

 
16 de abril 

 

 

 

 

 

 

Albatroz Errante 

Diomedea exulans 

 

No alto mar navega o vento 

guiado pelo albatroz: 

esta é a nave do albatroz: 

cruza, desce, dança e sobe, 

suspende-se na luz escura, 

toca as torres da onda, 



anida na fervente argamassa 

do desordenado elemento 

enquanto o sal a condecora 

e silva a espuma frenética, 

resvala voando o albatroz 

com suas grandes asas de música 

deixando sobre a tormenta 

um livro que segue voando: 

é o estatuto do vento. 

 
5 de maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcatraz 

Pelecanus thagus 

 

Assentado no mar o pelicano 

resolve problemas profundos: 

a capacidade do oceano 

em seu labor alimentício, 

a repetição das ondas, 

a solidão da baleia, 

os sortilégios da lua, 

as coordenadas do vento. 

 

O tempo cai pelo seu crânio 

de juiz impassível da água 

e do seu longo nariz resvala 

uma gota de onda ou de chuva 

como um provérbio (dictamen) transparente. 

 

 

 

 



 

A maré move o seu peso  

de ninho ou berço abandonado 

enquanto mede os peixes prévios 

quem como elásticas moedas 

acumula no moedeiro 

que se lhe pende  da garganta. 

 

Uma após as outras chegarão 

congregações de sardinhas, 

de pálidos peixes do outono, 

suaves merluzas de Taitao, 

fureles cor de canivete 

e até a sua bolsa chegarão 

fosfóreos moluscos, ventosas, 

satanizados calamares 

cefalópodos urticários. 

 

Em um momento o avaro levanta 

sua bolsa pesada de peixes, 

estende duas asas de chumbo, 

a plumagem de ferro enarbola 

e cruza o silêncio em silêncio 

como uma nave religiosa. 

 
5 de maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bandurria 

Theristicus  melanopis 

 

Eu conheço as águas fluviais 

e de tanto amar a água e a terra 

sons secretos do bosque 

incorporaram-se ao meu corpo 

de tal modo que às vezes vou 

andando com tantos pássaros 

com um tal silêncio de raízes 

e de sementes que estalaram 

que adormeço e sigo vivendo 

com aquele silêncio sonoro, 

mas eu acordo ou me despertam 

as grandes, as lentas bandurrias 

com suas trombetas de alumínio. 

 

Desde Ranço até o lado Maihue 

e as pradarias de Llanquihue 

esvoaçam os regimentos 

das metálicas bandurrias: 

entraram súbito em meu sonho 

como um vôo de móveis brancos: 

as asas lentas, as pausadas, 

o sonâmbulo amor do Sul, 

o apodrecido aroma do bosque 

afundando os pés entre as folhas, 

os lagos como olhos abertos 

procurando algo entre as folhagens, 

odor de laureles quebrados, 

o odor a tempo e a umidade. 

 

Despertei no meio da rua: 

voavam soando com o vento 

as aves do Extremo Sul.  

 
6 de maio 

 

 



 

 

Cernícalo 

Falco spaverius cinnamomimus 

 

O meio do dia estava aberto 

o sol a pino, coroado. 

 

A terra esperava indecisa 

Algum movimento do céu 

e todo o mundo havia ficado 

indecifravelmente imóvel. 

 

E neste momento delgado 

cravou o  cernícalo o seu vôo, 

desprendeu-se do firmamento 

e tombou como um escalofrio. 

 

Nada aconteceu com a paisagem, 

e nem se assustou a arboleda, 

os vulcões permaneceram sozinhos 

e o rio seguiu pregonando 

sua abrupta e encharcada linhagem: 

tudo continuou palpitando 

na pausa de pauta  verde 

menos algo, uma lebre, uma ave, 

algo que voava ou corria, 

algo que existiu onde agora 

existe uma mancha avermelhada. 

 
6 de maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cisne 

Cygnus melanocorypha 

 

Sobre a neve nadadoura 

Uma longa pergunta negra. 

 

 

 
Codorniz 

Cllipepla californica brunnescens 

 

Entre Yumbel e Quatro Trigos 

eu vi resvalar com sua formosura 

uma sombra, uma flor, uma ave, 

uma fruta, uma flor de plumas, 

uma pêra pássaro pura, 

uma circunstância do ar, 

um ovo de areia e de fumo: 

cheguei perto: chamei-a, seus olhos 

brilhavam de uma hostil inteireza 

como duas lanças acendidas (acesas?) 

e por sobre o seu orgulho levava 

duas penas como bandeira: 

apenas eu vi aquela visão 

e se dissipou aquela visão 

e eu restei com o crepúsculo, 

como o fumo, o pó e a noite, 

com a solidão do caminho. 

 
7 de maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Condor 

Vultur gryphus 

 

Em seu ataúde de ferro vive 

entre as pedras oxidadas 

nutrindo-se de ferraduras. 

 

Nos montes de cierzo aúlla 

com um silvado de projétil 

e sai de sua caixa o condor, 

afia na rocha suas garras, 

estende a mística plumagem, 

corre até quando não pode mais 

galopa a côncava altura 

com as suas asas ferruginosas 

e pica o zinco dos céus (cinc) 

achegando um signo sangrento: 

o ponto imóvel, o grito alto 

do coração que se prepara 

a morrer e a ser devorado. 

 

Voa baixando o ciclón  negro 

e cai como um punho cruel: 

a morte esperava ali em baixo. 

 

Acima, as cruéis cordilheiras 

como cactos ensangüentados 

e o céu de uma cor amarga. 

 

Sobe de novo à sua morada, 

e cerra as asas imperiosas 

e outra vez estendido dorme 

em seu ataúde abominável. 

 
27 de maio 


