0 LEGADO POETICO DE GISELDA MEDEIROS
Neide Azevedo Lopes

A poesia e misterio, solidao e descobertao Presente em qualquer
aurora, ela nos arrebata, prende, fascina o Conosco voa, plana, ou esconde-seo Nos cantos mais sutis das nossas almas, ou ate mesmo numa
porta fatigada de esperasoEstampa-se no sorriso do vento, na insensatez do tempo ou nos confins dos nossos bra<;os cheios de abra<;oso
Assim, envolta na tunica do sonho, testemunha da saudade, da
dor ou do recolhimento, Giselda Medeiros lega a sua imensa legiao de
leitores, essa obra de singular beleza, onde tudo converge ao essencia!. lncrustada numa anfora morna de sol; pronta aos nossos olhos
avidos de sabe-la o
Afirma Voltaire que o esplendor da relva s6 pode mesmo ser percebido pelo poetao Os outros pisam nelao
Pelo prisma de sua farta imagina<;ao poetica, a escritora intui a filigrana da metafora, transformando o que poder-se-ia tomar como Iugar
comum, numa cortina aberta as conjecturas, certezas, solid6es, esperan<;as, silencios e caminhosoEsses, por vezes tortuosos, inalcansaveis, vazios ..
"Ha muito estou aqui I no meio deste tempo sem hist6ria I
can sa-me procurar a sa fda I nesses vales umidos de espanto" Ante a
indefini<;ao, o medo, o inconcluso, s6 resta a poeta adormecero Para
quem sa be, achar uma safda .. oE, nessa sublima<;ao, exclama: "Adormecer, adormecer - e o que me resta, I para sonhar com tuas maos
se abrindo em flares"
No poema "vis6es" a simbiose da escritora como eu lfrico formaseem movimentos alternados de aproxima<;ao e distanciao lsso, Giselda mostra num percurso solitario e indiviso, compondo em miragens
uma fragilidade infinda: "Ha passaros engaiolados em teus olhos I nos
me us ha liberdade de nuvens em travessia" "Tudo em ti e mito; I tudo
em mim e poesia I tuas maos nao derramam brindes; I min has maos
derramam estrelas"
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Ja em "nuvem de sandalo" a poeta canta "o canto inaugural
das tardes", prometendo ao amado "seu calido perfume de mulher" .
Aqui, o erotismo e sutil; posto sabermos que sua poesia jamais tombara sob o peso do grotesco. "Eu serei para ti a amada e a amante. I descerei ao pomar de teus anseios, I feito fruta colhida entre tuas heras".
Ha beleza em tudo que se move; An fora de Sole beleza em movimento. "0 ardente desejo de amanhecer-me aurora I cresce, expandese, alastra-se em vigflias, I enquanto s6 a melancolia amanhece em
min has palpebras."
Giselda Medeiros e multifacetada em versos. E sua poesia e indissociavel do canto, da dan<;a, da core do lamento: "tu cantas, poeta, I
a amargura da vida I com a mesma singeleza com que choras I o amor
sonhado, encravado nas estrelas". "Para ti I a nota o ritmo Ina simbiose da can<;ao I de am or que cantas" . "ah, deixem-me can tar minha
can<;ao I na dor silenciosa dos espinhos, I porquanto a aurora ainda e
paisa gem em mim! "
Anfora de Sol e tudo isso. A reflexao existencial sobre o amor e
seus contornos. A memoria percorrendo lenta as sendas do imprecise.
Ou a explosao da luz totalizando os extases!
Giselda Medeiros seguira, certamente, o seu caminho; encantada
e conclusiva sobre a pujan<;a de se saber poeta. N6s, seus leitores,
inclinamo-nos reverentes ao seu verso.
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