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Na casa da minha avó a saudade 
é um velho relógio na parede. Parado. 
o pêndulo hirto à hora morta provoca 

lembranças e fantasias. 





l 

Dos ramos pendem frutos 
agridoces como a minha memória. 





N a cozinha da casa da minha avó 

havia uma ltsina de fé. 
l\lãos fervorosas preparavam 

a massa de trigo. 
A negra velha manejava hábil 

tenazes eu: brasa imprimindo 
no pao o SelO de DeltS, matriz 

do corpo de (~risto, como ensina 
a crença imemorial. 



• 
Na ca~a da minha avó COmIa-Se 

lla sala avaralldada. 







ma~ a coalhada no prato fundo 

é })ttro Prottst. 













Da })aredé da ca~a da minha avó 
já não pendem o~ retrato~ do~ filho~ 
- aliá~, já llão há filhos. 
No ~ilêncio da eternidade 
ela sussurra aos quatro 
recomendaçõe~ de todas 

as mães. 





avÔ para um instante de prosa na calçada. 
Na noite calorenta a COllversa 
mole flttÍa em torno dele sem 
com})romisso com o tem})o. 



Na fachada da casa da mhlha avó jacaréH 
de zinco apontam em ângulo reto. 

Da boca imóvel escorre 
a lhlfa dos inverll0s, . " . 

carregando a 1110cellCla 
da millha illfâllcia. 







já não há 
a casa da millha avó. 
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