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Lêdo Ivo

Cinco poemas

No bosque

Cães e estrelas me seguem quando avanço 
no bosque defendido pela noite.
Busco o lugar onde caiu o raio. 
Busco a nudez oculta pelo musgo.
Na ranhura do tronco de uma árvore 
a resposta do tempo resvala como uma lágrima 
no devastado rosto bem-amado.
Busco o céu que se abriu ao relâmpago 
como uma vagina nupcial ou a nuvem purpúrea 
dilacerada pelo trovão.
Estou à procura do instante
em que a chuva é uma dádiva do dia
e não o transtorno da mente congelada. 
No bosque escuro, cercado pela sabedoria dos meus cães
que farejam folhas secas e dispersam insetos estonteados,
busco o que tem nome entre as coisas sem nome. 
Procuro o lugar do raio. Quero o trovão e o relâmpago.
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A verdade sobre Homero

Não é verdade que Homero tenha existido
e escrito a Ilíada e a Odisséia.
Houve na Grécia numerosos Homeros
e muitos deles se aventuraram no mar, sofreram naufrágios, conheceram
 a experiência do exílio e combateram na guerra de Troia.
Outros beberam vinho em mesas de pedra e bailaram nas praias,
 sonharam e esqueceram os sonhos, escutaram no verão o zumbir
 das cigarras pousadas nos pinheiros, assistiram ao romper da
 aurora, interrogaram as estrelas e terminaram por morrer.
Houve mesmo vários Homeros que ouviram o canto das sereias que
 emergiam das ondas
e alguns se masturbaram ao ver corpos tão belos.
E houve ainda aquele Homero que disse ter assistido ao marinheiro
 Elpenor cair do teto do Palácio de Circe
mas este é talvez o mais mentiroso de todos, pois naquele momento
 Elpenor não estava no Palácio.
Assim, nenhum desses poetas foi o verdadeiro Homero
que é uma invenção dos professores de Literatura 
e de livreiros gananciosos que reuniram os cantos desses Homeros parciais
 e sucessivos
e lhes atribuíram uma única autoria. 
Aliás, caso esse Homero único e verdadeiro tivesse existido,
ele não teria sido cego, pois a poesia é a arte de ver.
E por que falar em verdade, a propósito de Homero, 
se a verdade não existe, é uma invenção perversa dos filósofos? 
Todavia, devemos agradecer aos deuses gregos a criação da mitologia
que, sendo composta de mirabolantes histórias de punições e
 metamorfoses,
encanta principalmente as crianças, os onanistas e os velhos aposentados
 que tomam banho de sol e se coçam nos bancos dos parques
 de Nova Iorque.
Iguais a Homero, os deuses são fruto da mentira que assola o mundo 
desde que Ulisses partiu num barco pelo mar afora
e deixou a fiel Penélope entregue à sanha erótica dos pretendentes.
Em todos estes mitos e lendas, só um episódio, pela sua evidência
 incontestável, merece crédito.
É sobre Árgus, o cão de Ulisses, e que foi o primeiro a reconhecê-1o
em seu retorno a Ítaca.
Esse cachorro realmente existiu. E tanto isto é verdade
que os seus latidos ainda hoje ressoam em nossos ouvidos.
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Sentinela

Quem vem lá? De quem são passos tão firmes?
Ouço na escuridão um barulho de chaves,
mas ninguém saberá abrir a porta
do quarto em que me espero e em que me sonho
e em que respiro a dor de ser um homem
e sentir sede e fome.
Só sei que o dia é branco e a neve é eterna.
E sei que a noite é negra e a neve é leve
e a multidão que emerge do metrô
avança e se dilui na bruma como espuma
e em fumaça se esfuma.
E a neve cai e é leve como pluma.
Quem vem lá? De quem são passos tão fortes?
Os pombos arrulhantes pousam sempre
no chão augusto da Place Vendôme.
E a neve é branca e leve como a morte
e o frio do mendigo é frio e fome.
Quem tanto me procura e não me encontra?
Também me busco
no longo lusco-fusco
como quem busca a chave da morada
perdida no crepúsculo.
Andando pelas ruas de Paris
e pisando as formosas folhas frias
que tombaram dos plátanos desnudos
só sei que o dia é longo e a vida é breve.
E sei que vou morrer longe da neve.
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A resposta de Deus

Não sei
se Deus é escuridão ou claridade. 
Se é a luz de uma estrela que me guia 
na fria noite fria
ou o céu radioso após a tempestade.

Também não sei
se Deus é o silêncio ou a palavra,
a noite ou o dia,
a paz ansiada ou a guerra sempre intérmina
que entre os homens lavra.

Nada saber
é saber tudo e ouvir na imensidade
a voz de um deus que cala.
Vivo na sombra da árvore do mundo
à espera da grande claridade.

É só no seu silêncio que Deus fala
e diz tudo.
E na aurora que rompe todo dia
e por todo o universo se irradia
está sua resposta de Deus mudo.
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Aurora

Ao romper da aurora
tudo é epifania
e minha vida inteira
em mim vive o instante
de luz e de alegria
e o sol indispensável
vai clarear meu dia.
Pouco importa o que tragam
as horas traiçoeiras
que estão à minha espera
ao longo do horizonte.
Nesta aurora radiante
já sei que a escuridão
vinda do céu ciumento
pousará no meu chão
e a bruxa insaciável
emergirá da treva
trazendo para mim
o sinistro lençol
que apaga para sempre
a luz de qualquer sol.
Mas isto pouco importa.
Estou vindo da sombra,
do mistério da noite,
e escuto jubiloso
a voz inumerável
da promessa do dia.
Todavia! Todavia!
Estou nascendo agora
— nascendo de mim mesmo —
no mundo luminoso 
de uma aurora perpétua.
E trago a claridade
que me permite ver 
a matéria do mundo.
E tudo é epifania.


