
DA POESIA OU DO LUAR A DORMIR NAS PÁLPEBRAS 
DA AMADA 
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De repente, 
tudo se fez urgente. 
Meu tempo (irresgatável) morre. 
A última esperança me socorre. 
E a Poesia 
é a única forma de sabedoria. 
Onde, contudo, nos aguardarão 
as uvas do Paraíso e da Canção? 

Artur Eduardo Benevides 

Tendo em mim o azul das valsas nos coretos, 
ou o queixume final de lívidos sonetos, 
sou o que sobrou. Fui. 
O verso, em êxtase, flui. 
E sei: quanto menos navegar, 
mais terei as súplicas do Mar. 

2 

Que irei cantar? 
Os poslúdios do verbo em minha voz 
ou o vôo veloz 
de algum falcão perdido a se salvar? 
Direi versos puros como a água da serra 
ou a Última Corrida de Touros em Salvaterra? 
E as frágeis porcelanas das pavanas 
que nos trouxeram estrelas na alvorada? 
O mundo sem ritmo não é nada. 
E cantarei até o fim dos dias, 
mesmo a enfrentar cruéis infantarias. 
Cantar como um destino. Ou um sonho de menino. 



Louvar as moças que fugiam ao fim das serenatas 

e são lembradas sempre em vagas cameratas. 

E cantar é acordar 

para as ágoras e mandrágoras 
e sentir o aroma das tardes nas romãs 

ou o roçar de seios em torres albarrãs. 

Mas com a flauta de Pá prosseguirei. 

E cantarei. Em Babilônia ou Sião. E sonharei. 

3 

Ai, os belos dias, que não mais virão! 

Neles tivemos paz e habitação. 

As palavras eram iguais a plátanos no outono 

e ficávamos a ouvi-las, leves, em seu trono 

ocultos sob as cousas que iam acontecer. 

Às vezes, mostravam todo o seu doer, 

mas nos embalavam qual ritmo antigo 
em suaves Canções de Amor e de Amigo. 
E a poesia tirava os Sete Véus 
e versos caíam. Eram nossos troféus, 

mandados, com temor, a impossível amor. 

Tínhamos, então, a juventude de sonhar 

com as Amadas nas varandas onde o luar 

beijava, com loucura, da noite a solidão. 

E lhes dávamos a canção 
com que Orfeu libertara Eurídice do Inferno. 

Ou desenhávamos suas coxas em alvíssimo caderno 
e ficávamos como os ventos que açoitavam as ruas 

por onde nunca viriam, gloriosas e nuas. 

E saímos a galope em procura do Mar. 
E a Poesia? Onde a encontrar? 
Nos Andantes Cantabiles de suas madrugadas 

tocados por palavras doces e orvalhadas? 

(Ou no luar de teu imenso olhar?) 
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Por que fiz o itinerário 
nesse barco imaginário? 
Por que, cansado estando, a Musa me fascina 
com seu ar de loba, de rosa e de menina? 
O poema é o único endereço 
para chegarmos ao começo do começo. 
É vela acesa sobre um velho altar, 
com o vento a soprar, a soprar, a soprar. 
Mas, do sol das palavras, transcendente, 
a Poesia nasce - imensamente! 
E tento colher-lhe as oferendas: 
seu discurso de dor e suas lendas. 
E esse é o meu ofício. Meu trabalho. 
Sou, no meio dos dias, semelhante ao espantalho 
cujos olhos as aves vêm bicar. 
E cumpro minhas andanças e tornanças 
igual aos fugitivos que sonham em não voltar, 
mesmo sentindo que tudo entardeceu 
ao descobrir a dor de Prometeu. 
Daqui a pouco, serei só uma data. 
Depois, nem isso. 
A vida, simples tocata, 
perde chama e viço. 
Tudo passa. O caçador e a caça. 
As pérgulas da tarde. O embalo das brisas. A frágil alegria. 
E só fica, na ârnbula dos séculos, a poesia 
a tecer, em invisível tear, 
as palavras deixadas sob o verbo amar. 



5 

Leal e naval, 
fiel serei até o meu final. 
Barroco e quase louco, 
tenho a face tranqüila dos que sonham. 
Mas a nada me obriguem. Nada me proponham. 
Esta alma guerreira, que só o verso abranda, 
vem bailar na trêmula ciranda 
dos que tentam reamanhecer 
no ato de viver. 
É minha obrigação 
juntar os fragmentos da canção. 
Infinito e particular, 
cantarei para o mundo, a Amada e o Mar. 
E a Poesia, na rosa-dos-ventos e nos campos de Ofir, 
levita nas passacales de seu devenir, 
recriando em nós sua lânguida voz. 
Mas prefere dormir, transfigurada e bela, 
em terras de Aragão e de Castela. 
Ou no vasto salão de festas de Duíno. 
Ou nos sonhos andantes de um menino, 
enquanto, em tempo eternamente azul e medieval, 
regressam, em silêncio, os que não encontraram o Santo 
Graal. 

6 

Se conservarmos a Criança que fomos (e ainda somos) 
não sentiremos o áspero exílio. 
E o Poema será o nosso domicílio. 
Nosso tanger de ovelhas, sonhos e segredos. 
Nossos campos de trigos e vinhedos 
E lavaremos as dores e longas demoras 
na Fonte em que se guarda o renascer de auroras. 
E amaremos. Inutilmente, talvez. E cantaremos. 
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