
Poeta por meritocracia 
 
         Taras Shevchenko 
 
No meio do caminho tinha o Pedro 
Tinha o Pedro no meio do caminho 
 
Era um inverno de dor e de olvido 
sem hábitos de festa 
sem hábitos de vinho 
Fazia um frio de menos vinte graus centígrados 
nos umbrais sôfregos sofridos das plagas ucranianas 
Não havia uma só alma sorridente  
um bunker seguro 
um muro intacto 
um cobertor de ouvido 
com quem se aninhar 
para proteger o corpo e a mente  
dos insistentes bombardeios 
de pensamentos tristes 
 
Com os corações quebrantados 
e os fuzis em riste 
séquitos de soldados no cio 
fecundavam os úteros vazios 
de refugiadas cheias de rancor para dar 
Mulheres fetos velhos e crianças tinham prioridade para gatinhar 
pelos desumanos corredores humanitários 
que levavam a lugar nenhum 
senão a território de miséria afetiva 
e desencanto 
 
Tudo ardia portanto pelas causas perdidas 
Cada rio de lágrimas desembocava em oceanos de tristeza 
E a humanidade já não era toda aquela beleza que Deus tinha concebido 
 
Sob as réplicas de fogo amigo 
trêbado que nem cabaça 
Pedro - poeta por meritocracia – batia continências ao sol 
 
Nos remotos píncaros de arrebóis e de margaças 
ao improvisar o amor pelos bares de Kiev 
fora um sonetista de rimas preciosas 
que declamava quartetos e tercetos 
para mocinhas com pernas de louça 
salpicadas de neve 
perfumadas de rosas 
 
Tudo agora parecia 
          tão triste 
                 tão traste 
                        tão tétrico 



e tresmudado 
que o vate ucraniano 
soldado de si mesmo 
saudoso dos porres 
dos romances 
e dos providenciais adjutórios do seu anjo guia 
guiava-se feito um cego 
a claudicar sozinho 
pelo inferno das casamatas do medo 
de onde atirava com os próprios dedos 
recurso peculiar dos insanos 
as flores dantescas do seu degredo 
 
De sagrado mesmo 
só os vícios do era 
 
Restavam as favas contadas 
tangidas em versos sofridos 
talhados a ferro e a sangue 
na lápide indecorosa de um poeta desconhecido 
 
No meio do caminho tinha o Pedro 
que de tão empedernido 
passou a se confundido 
com a pedra de um poema do Drummond 
 
 


