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I. 
 
Todo o dia  

a tua memória me vem. 

Tombastes, e eras sem nome. 

Nunca vi o teu rosto 

e de quem eras me contaram pouco: 

uma lembrança, um mito, um silêncio. 

Mas sei que te mataram e te fostes 

e em nome do que creio, amigo, 

caminhas ao meu lado 

e habitamos a mesma quadra do mistério 

e a mesma espera da manhã de maio. 

E isto te dá, irmão, um rosto, 

e em mim a tua face não se apaga. 

 
Mendoza, 13 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
II. 
 
Eram os nomes 

como se vindos de outras terras 

e ditos entre outros verbos e vogais. 

E como antes eles soavam  

como se a fala de outro tempo. 

E não havia ali quem decifrasse 

o dizer de suas vozes, suas mãos. 

Falavam gestos, gritavam frases, 

pintavam de grená e negro a pele 

e das orelhas pendiam aros de pau. 

(Por isso os nossos pensadores 

achavam que não tinham almas). 

 

Aos brados bradavam verbos  

que em outras línguas, quando traduzidos 

queriam dizer alguma coisa como: 

“Somos os de antes, nós, os nossos deuses!” 

Quando vocês chegaram, os de longe, 

já neste chão havíamos erguido  

nossas casas com palhas e madeiras. 

Aqui semeamos nossos grãos 

e em seis luas colheremos as espigas 

que aos deuses ofertamos e comemos. 

Ainda há tempo. Há tempo ainda! 

Agora é a maré alta no mar imenso. 

Voltem ao lugar de onde vieram. 

É tempo! Há tempo ainda! Voltem!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. 
 
Entre os rostos pintados na parede 

O de uma mulher havia, e era jovem. 

Seu doce rosto poderia haver sido 

o de mocinha de novela antiga. 

Vestiria saia longa e sonharia em francês. 

Aos dezoito anos amaria um homem 

chamado Júlio e de barba escura. 

Foi insurgente e levantou alto o punho. 

Morreu aos dezenove anos. 

 
Um mural na Universidade de Cuyo, em Mendoza havia 
entre os rostos de outras jovens, o de uma suave moça 
 

 
 
IV. 
 
Algumas poças de água  

esquecidas do sol na beira da estrada 

lembram a chuva que caiu à noite. 

E agora as estrelas espalham ali o corpo 

no espelho do universo inteiro  

desenhado no mapa da Argentina. 

No entanto é árida a paisagem 

e raros pássaros de asas negras 

voam em busca de árvores sem folhas. 

É azul o céu, mas de um azul triste 

porque aqui tudo sonha o cinza, 

a nuvem e a chuva de outra noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. 
 
Qual dia há que não se acaba? 

Que noite há que prevalece? 

E que lua, imóvel, espera o sol? 

Plano é esse mundo ao Sul 

e apenas longa, entre névoas 

a Cordilheira adormece outubro. 

Aqui todos os rumos são um só  

e tudo é quase zen, e em silêncio 

uma metade da vida é invisível 

a quem não crê e prega que tudo acaba 

e volta à terra, ao pó e à  água  

e o tempo semeia, come e rói 

o que parece pedra, alma ou neve. 

Aqui se vai até onde o mundo acaba, 

e depois de se sair de onde se é 

se volta  sempre ao lugar de onde se foi. 

 

 

 

VI. 
 
De que dias falas, voz do acaso? 

De qual era, quando eras quem? 

Qual história narras que a memória esquece? 

De quem? Do que?  

Qual mito? Prece ou nada? 

Que mistérios por não saber decifras? 

E que palavras nos segredas entre fogos? 

De onde chegas que não há, 

pois em tuas vestes não vejo poeira alguma? 

De qual lembrança  não lembras quando sonhas? 

E, se te tornas vinho, quem te fez? 

Tuas mãos que pássaros libertam? 

E que sementes semeias quando acordas? 

 
Em Uspallala, no Andes 
15 
 

 

 



 
 

 
VII. 
 
Dias houve em que senti na pele 

a morte de alguns outros. 

Os que mataram a golpes de silêncio 

e, agora nos gritam de onde estão.  

Outros, como quem apaga um rosto. 

E agora eles me chegam calados 

como quem esconde um corpo  

atrás da porta, senta em silêncio 

toma o seu mate e não diz: “olá!” 

E não diz nada e cala como um anjo. 

Mas aqui eles estão.  

Aqui, e cada nome é o meu 

e está com o fogo aceso escrito 

em cada lápide, em cada traço do caminho, 

ou nas areias do mar que os afogou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. 
 

Era de palha o teto 

e trançado com arte, como se de índios. 

E a terra dura, era seca e áspera 

nessa paisagem erma de lonjuras. 

E, no entanto, do chão brotavam 

como em inesperada primavera 

algumas flores cor laranja e branco. 

 

A água era pouca e um balde havia 

para as mãos, o rosto e o mate amargo. 

Na lama alguns porcos comiam restos 

e, como ratos, roíam o que havia, 

e dois cães ladravam para nada. 

Longe da ordem militar da lavoura dos ricos 

ali, entre sonhos, enxadas e estrumes 

com as mãos se cultiva o campo. 

Mãos de mulher que semeando o grão 

semeiam a mesa e a missa, a vida,  

o almoço de outros e a esperança. 

Frutos da terra que em sacolas de pano recolhem 

sem contar  a quem repartem o que colhem. 

 
Na escola campesina em Lavalle 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX. 
 

 
“Vigia, vigia! 

O que é da noite? 

E o que dela velas 

e passou? E acontecia?” 

 

Diz o vigia: 

“Ouve.  

A cada inverno 

sucede a primavera. 

A noite passa  

e a manhã vem. 

Desarma a tua tenda 

e espera. Espera!” 

 

 

 

X.  
 
Era, como o dia, claro 

e de luz vestiu o rosto. 

Os gestos calmos, esquecidos 

como quem nas mãos amassa o fumo 

do cigarro que não vai fumar. 

Acendeu no fogão a lenha e o fogo 

como se disso o sol nascesse. 

E se narrava estórias, ele dizia, 

eram só o que não lembrou de esquecer. 

 

Com os anos curvou o poncho e o corpo 

e os olhos já não viam passarinhos. 

Ouvia ainda do rio o marulhar das águas  

como em alguma prece ou festa. 

E dos anjos conhecia a voz e o vulto. 

Mas de tudo preferia o vento. E dele dizia: 

“Aí não está não a voz de deus...  

mas a do mundo”.  

 

 

 

 



 

 

 

XI. 
 
 
Nevou na noite 

e sobre o seu espelho um lençol cobria 

de branco o que era branco e amanhecia. 

Da janela na manhã eu via a neve sobre os Andes 

e vi como pela metade as montanhas se repartem 

como um corpo vestido de seda e ainda nu. 

Entre pedras escuras de estranho estanho 

uma bandeira de paz ao vento aquece o Sul, 

o coração da terra e o das crianças. 

Se havia fadas aqui elas se foram 

e entre praças, ruas de terra e esquinas. 

a tarde chega mansa pela mão de três meninas. 

 

 

 

XII. 
 
Ao lado da estrada 

E a milhas do Aconcágua 

do carro se salta e com dez passos 

se está no Cemitério dos Andinistas. 

Suas pequenas tumbas se aconchegam 

como se plantadas em um jardim. 

Ali adormecem com botas e mochilas  

os que não chegaram ao cume. 

Morreram antes e agora as suas almas 

vestidas de lãs e calmarias 

escalam quais montanhas? 

De quais mundos? 

 
Uspallala 
16 

 

 

 

 

 

 



 

XIII. 

 
 
“Lua” ou “Luna”? 

Como chamá-la, Borges 

nessa noite em que entre nuvens 

ela ora se mostra, ora se esfuma. 

Ela, que longe, não nos escuta 

e pelo céu se vai 

sem nome e pressa alguma. 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 
 
Alto é, nos Andes 

lá onde voa o Condor. 

E baixo é, no bosque, 

onde avoa o Sabiá. 

Assim como longe 

é o que está aqui. 

E, perto, o que está 

lá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV. 

 
Por um instante, um breve instante 

o seu olhar me veio. 

Um rosto fugaz em meio-tom 

entre uma e outra esquina, 

que em meio a outros vi de entremeio. 

Um entre tantos, rosto fugidio 

na tarde que às seis horas se termina, 

e o passar de seu corpo sem um nome. 

 

Como chove ele tem pressa e vai 

e o outro lado da rua o apaga. 

Ele se foi, menos passante agora 

do que o vento que ainda venta. 

E, invisível, ele me está presente 

o que passou e não se foi.  

Ele que eu não sei quem. 

E em mim habita como em casa agora. 

E eu vou com ele, o homem que passou 

e dobrou a esquina, e foi embora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. 



 
Dias foram aqueles 

quando sem-fim essas planuras se estendiam 

do extremo sul ao coração dos homens 

e a cavalo a vida se vivia. 

E entre ermos eram os homens os gaúchos 

e as distâncias entre estrelas se mediam. 

Martin Fierro entre o punhal e a guitarra 

viajava sem rumo  e se perdia. 

E perdido bebia e porfiava.  

 

O Cruzeiro do Sul apontava o fim-do-mundo 

e antes dele, se dizia, era o deserto. 

Ali viveram os que se foram silenciados 

e, esquecidos de quem forram, lá se iam. 

E agora apenas as almas de seus rostos 

recordam mitos quando acaba o dia.  

 

 

 

XVII. 
 
Vi alguns montes nos Alpes. 

Eram de sete cores 

e erva alguma nascia ali. 

Eram, como em Neruda, 

a pura substância mineral. 

E um era verde. Era verde 

como a esmeralda é verde 

quando é sem brilho ainda. 

Como o cobre, quando o cobre é verde 

Sem vida alguma era o monte verde. 

E, entanto, era verde como em Lorca. 

Como é verde a vida quando é verde. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



XVIII. 
 

A noite que a noite venha 

com o seu lumiar de estrelas. 

E por ser noite que traga 

um tanto de luz e vento; 

Haja silêncio e caminhos 

que não se sabe por onde, 

e os vagalumes clareiam 

pensando que é junho e festa. 

Pisa com cuidado o chão 

que a luz da lua ilumina. 

com o resto de luz que resta. 

Ouve o que cantam os sapos 

de quem fogem as princesas 

e em que os anjos se escondem. 

E vai. Que a manhã te encontre. 

 
um velho poema reescrito nos Andes 

 
 
 
 

XIX. 
 

Seu passo não quebrou o silêncio 

e o pássaro que cantava canta ainda. 

Havia neve e pisava suave 

como quem ainda longe já chegasse. 

Era, como o poncho escuro, a pele 

cor de terra, e tinha sulcos 

como se a mão da vida arasse o rosto. 

 

Tirou do corpo a lã, e lento, lento 

como quem da tarde nada espera. Nada. 

tomou da caña um trago, um trago só, 

e se foi. E sob o sol do dia semeara o campo. 

Senhor da vida e doador dos dons da terra 

ele se foi. E a luz da lua o iluminava. 

 
San Miguel 
22 
 

 

 

 



 

XX. 
 
A vida ali fora estava e como sempre 

ao vento, lento. Um vento quase nada. 

Entre os galhos secos da árvore a vida estava 

entre musgos escuros e folhas de cor parda. 

Não no verde e no vivo a vida estava. 

Estava na sobra de um ninho abandonado. 

Na casca da cigarra que cantava ontem 

e na flor branca que, murcha, se morria. 

De onde não se era mais fazia a vida, a  vida, 

e o que findava devagar em outras renascia. 

Num galho verde uma flor se floreava 

feita do que foi e passou. E acontecia. 

 

 

 

XXI. 
 
Comia com as mãos um peixe frito. 

Depois os dedos ele secou na roupa 

com gestos de quem chegou da guerra. 

Não pensou em ler o jornal de anteontem 

(lia pouco, como quem pensa em outra língua). 

Do futebol já sabia um dois a zero 

e o mais eram assuntos de esquecer. 

 

Saiu da sala como quem completa um rito. 

Sua história, comum demais e repartida 

entre outros que, iguais, fumam o cigarro. 

No entanto, ele nos faz a cada dia 

entre gestos que são missa e são romance 

de batalhas e memórias. De poesia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
XXII. 

 
 
Eram negros os da noite 

e entre escuros gestos se tocavam. 

Os corpos cor de cobre, estrume e terra 

e os ponchos gastos e sujos de suor e tempo. 

Acostumados os olhos a olhar o longe 

não se olhavam e, no entanto, procuravam 

algo de vultos, de almas, de fantasmas 

dos que se foram vergados sobre arados. 

 

Criadores de llamas e de ovelhas 

vagavam como quem chegasse tarde. 

Os olhos vagos, os corpos como ausentes 

como quem se desculpa por estar. 

E vieram de milhas entre trilhas 

que quase cumes de neve eles tocavam.  

E das estrelas suas mãos sabiam. 

 

 

 

 

XXIII. 
 
Aqui também canta  um sabiá. 

Canta um sabiá e é um outubro 

de azul cobalto e sem nuvens 

que à madrugada dão um tom de Irlanda. 

O sol se acorda na bandeira da Argentina. 

Algumas aves se cobrem de lilás 

e o dia avança a passo de palhaço 

e trejeitos de criança e bailarina. 

Se vai haver chuva à tarde não se sabe. 

A vida vara o dia e vai sem medo. 

E canta longe um sabiá no arvoredo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

XXIV. 
 
 
 
A mão por um instante ancorada 

no vão da terra de dezembro 

ensaiava deixar ali uma semente 

no sulco onde a vida acolhe o orvalho. 

A lua nova banhará de luz 

um meio alqueire de um trigo antigo. 

 

Com as costas da mão direita 

ele secava da testa três gotas de suor. 

Caídas no chão fecundariam a terra? 

De longe qual estrela assistiria 

aquele pequeno milagre de outro dia 

em um canto tão assim do Cosmos? 

 

Do rio um vento sopra. Sopra um vento 

e ele recolhe do chão o que são sobras, 

repõe nos ombros a enxada gasta 

e volta à casa, um raro mago 

que a passo lento retorna ao rancho 

como quem sonha um cigarro e a sopa quente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

XXV. 
 
 
Quando  menos queria 

lhe nasciam asas. 

E então voava e revoava 

quando não queria. 

 

Como o pássaro pequeno 

que a custo sai do ninho 

e por sobre o ar de abril 

ela voava e revoava 

e eram aqueles no céu 

os seus caminhos. 

 

Do alto viu 

o que do alto olhava, 

e do que na terra havia 

voando ela esquecia. 

 

Voava quando se dormia 

e se sonhava rara ave. 

Um pássaro que voando 

sonhava ser a moça 

que voava  

e voando ave seria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XXVI. 
 
 

Perdeu dos ouvidos o ar do som 

mas não a música que carrega dentro. 

Entre brados, punhos e torturas 

arrancaram dele todos os ruídos, 

mas não os saberes e sentidos. 

Faziam perguntas e perguntas. 

Não disse nada. Sofreu calado. 

Os que o ensurdeceram se calaram 

entre  mortos, loucos e esquecidos. 

 

E ele está aqui: 

Nano 

Irmão 

Humano. 

E agora fala  

e nós o escutamos. 

E nos fala do que sentimos  

e acreditamos 

E desde seus silêncios e palavras 

nós o ouvimos,  

calamos 

e aprendemos. 

 
Nano Bravo 

 

 

 

 

 

Escritos na Argentina  

entre 12 e 23 de outubro. 

Reescritos em Passo Fundo, 

entre 3 e 8 de novembro de 2016. 

 

Carlos Rodrigues Brandão 
 

 
 

 


