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Para o Rômulo, cerratense. 
 

 

1. 

 

Sob a terra 

está 

o que  

sobre a terra 

é. 

 

 
2. 

 

Voou como se o ar 

fosse o caminho. 

Pousou 

e foi o seu voo 

como um ninho. 

 

 

 
3. 

 

Pequeno colibri 

o que na flor 

deixas de ti? 

 

 

4. 

 

Sozinhos no cerrado  

estamos sempre a sós. 

E quando vem alguém 

então é  como quem 

veio com o vento. 

E, como o vento, vai. 

 

 

 

 



5. 

 

 

No cerrado em maio 

nem toda a flor 

com sono ou pudor 

se esconde à noite 

e adormece. 

Sobre algumas 

a mariposa pousa 

e de seu néctar se nutre. 

Depois, voa embora 

e, errante, esquece. 

 

 
6. 

 

Ah! Essa hora 

em que o sol 

na hora de se por 

pinta o horizonte 

com o vermelho  

e o ocre  

de uma flor! 

 

 
7. 

 

Desagua sempre em outra 

o que foi uma era. 

O destino do inverno 

é a primavera. 

 

 
8. 

 

Pensas que vês tudo, homem,  

e cobres os olhos com um véu. 

Olha e vê o que não vês 

com a venda que tens e que te tapa. 

E aprende que o que é vivo 

não tem começo e nem tem fim. 

Começa aquém do chão a mata 

e não termina nem além do céu”. 

 



 
9. 

 

Disse ao branco o índio: 

“Pequena é a tua floresta. 

porque dela não vês 

tudo o que há e  resta! 

Infinita é a minha, branco. 

Ela começa antes de onde 

está a raiz mais funda 

de onde vem à flor e ao fruto 

o  sangue cor de seiva, enfim. 

E ela vai até além de onde, 

sobre a última nuvem branca 

voa a ave que mais alto voa 

quando voa e voando sai de mim. 

 

 

 
10. 

 

Leve como a seda 

que a mão da manhã  

tece e a tarde vela, 

no casulo a borboleta 

espera 

e de cores 

e se enovela. 

 

 

 
11. 

 

Areia 

fina poeira que entre  

os meus dedos cais. 

Possa o vento 

que te leva 

dizer-me, areia, 

para onde eu vou? 

E para aonde vai? 

 

 

 

 



 
12. 

 

Soubesse a alma o sonho acalentar 

como a água acolhe o buriti, 

o que por sonho ser, seria a vida. 

Pudesse ser  isso apenas, um sonho 

que depois da noite, amanhecida 

pudesse a alma ser, desperta, 

singela como a flor, 

e de ser como ela, se alegrar 

 

 

 
13. 

 

Seja ou não a primavera 

uma vez ao ano 

eu me abro em flores. 

Não vá agora, espera! 

Não quero florir 

quando te fores. 

 

 
14.  

 

O que é belo 

não tem um quê. 

Nunca perguntes 

porque em agosto   

floresce como o ouro 

um pé de Ipê. 

 

 
15.  

 

Estranho é o nome: 

“orquídea” 

para quem é flor  

no cerrado. 

E se é estranho 

e quase errado, 

por que não:  

“cerrídea?” 

 



 
16.  

 

Choveu no cerrado 

e no sertão. 

Amanhã algumas flores 

vão brotar do chão. 

 

 
17. 

 

Vê, ouve 

e pensa um pouco. 

Ousa imaginar o oposto 

e, se podes,  

sente  em ti o inverso. 

Pétala por pétala 

na pequenina flor 

cabe inteiro  

o Universo. 

 

 
18. 

 

Deixou na manhã 

a chuva no cerrado 

a sua herança. 

Algumas  flores florem. 

Algumas gotas pingam 

do teto da varanda. 

 

  
 19. 

 

Como a espada eu sou. 

Como a espada, sim! 

E o meu corte eu afio 

no fino fio do vento. 

Mas o sangue que há aqui 

é só o de uma flor vermelha.  

Uma flor  que sangra em mim 

quando é novembro. 

 

 

 

 



20. 

 

A  terra é  

também tecelã. 

De sua seiva brota 

o que ela borda. 

O bordado de ouro 

de que o cerrado se pinta 

quando é de manhã 

 

 

 
21. 

 

A terra  

é também tecelã. 

Ela tece com arte 

sem pressa, com gosto 

o manto amarelo 

de um Ipê, em agosto. 

 

 

 
22. 

 

Somente quando há frutos 

os homens chegam aqui. 

Mas bem antes deles 

as abelhas e os veados 

vem visitar as doces flores  

de um pé de pequi. 

 

 
23. 

 

O que existe na Terra 

com uma igual beleza 

como, no cerrado... 

uma vereda? 

 

 

 

 

 

 



24. 

 

Morto 

o gavião enfim 

chega ao seu porto. 

 

 
25. 

 

Voar como a ave 

e os braços abrir 

ao vento do cerrado. 

E,  longe do mar, 

abrir as velas 

como a nave. 

 
 

26. 

 

As nuvens  

têm um rosto, 

viu? 

E é no ser de bruma 

que, passageiro 

ele é ao vento 

mil. 

 

 
27. 

 

Plantador de desertos, pensa! 

quando os sapos se forem 

e as abelhas, e os besouros 

entre os  teus tapetes de soja 

(para um pouco, pensa e sente): 

quem fecundará as flores, 

quem criará as sementes. 

quem irá gerar o grão 

que os teus filhos alimente? 

 

 

 

 

 

 



28. 
 

São belas no galho 

as flores cor-de-rosa 

que do alto o vento embala 

e o sol clareia. 

Mas quem para ali 

e por um momento olha 

no chão da terra 

o tapete das folhas secas 

caídas da paineira? 

 

 

29. 

 

Acaso pode alguém 

somar-se em dinheiro 

medir-se em alqueire 

secar uma vereda  

e querer ser da terra um dono? 

 

Quem chama o sol na manhã? 

Quem da noite é o dono? 

Quem, o senhor da chuva? 

Quem comanda as águas 

a arara ou o outono? 

 

 

30. 

 

Caminhei 

pisando folhas secas 

pelas trilhas do cerrado 

eu caminhei. 

E, trilheiro. 

eu pela estrada ia  

esquecido de saber 

que seca, cada folha 

é, ali no chão onde eu pisei, 

um universo inteiro 



que eu não vejo 

e todo um mundo vivo   

que eu não sei. 

 

 

31. 

 

No cerrado 

mal nascidas 

as flores anunciam agora 

o tempo que antecipa 

a era em que a terra seca, 

e a vida foge, e vai embora. 

 

 

32. 

 

Fina flor de seda 

quando em ti 

uma borboleta 

se adormeça. 

e como a flor 

ela de novo  

se transforme  

para que em ti, floresça. 

 

 

33. 

 

O sol não secou ainda  

uma mínima gota 

deixada da chuva 

na folha de um Jatobá. 

Vem. Olha de perto e vê. 

Dentro dela cabe tudo o que há. 

 

 

 

 

 



34. 

A quem deseja imitar 

o fogo de agosto no cerrado: 

uma pequena flor laranja, 

ou o pôr-do-sol  

no horizonte, 

do outro lado?  

 

 

HAIKAIS 

 

 

35. 

Gota d’água de abril 

o que fez você cair 

aqui? 

 

 

36. 

Antes de cair na areia 

baila no vento 

a folha da aroeira. 

 

 

37. 

Demora 

a borboleta 

no mel da flor de amora. 

 

 

38. 

Florem de amarelo 

os pés de ipê. 

É primavera, vê! 

 

39. 

Passou o fogo na floresta. 

Entre chamas um azul 

tinge a cor da flor que ainda resta. 

 



 

40. 

Cai a noite agora. 

Apaga a luz da flor 

um pé de ipê rosa 

 

 

41. 

É primavera, eu acho. 

pois a cada traço 

de um passo 

nasce um riacho! 

 

 

      42. 

Quando for a hora 

e tu te fores, 

lembra-te que é melhor 

se entre as flores. 

 

 

      43. 

Um pingo d’água 

em minha mão pousou. 

Carrego um lago inteiro 

por onde eu vou. 

 

 

44. 

Artista do céu, 

aqui no cerrado 

a primavera chega 

com paleta e pincel. 

 

 

 
Rosa dos Ventos 

outono de 2018 

Carlos Rodrigues Brandão 

 


