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APRESENTAÇÃO

Com prazer indico leitura e faço
apresentação da obra de "Amor Passado” já
parabenizando o jovem poeta e talento,
nobre artíﬁce das letras Leandro Ferreira
Braga pela obra que em breve irão ter o
prazer de ler e conhecer. A perfeita obra e
continuidade do que já conhecemos da sua
bela e intensa escrita. Na certeza de que este
é apenas mais um passo no seu crescimento
como poeta e autor e já oferecendo meus
protestos de vida longa em todos caminhos
trilhados e a perfeita consciência pela sua
obra, vida e paixão. Fortemente recomendo
leitura e apreciação poética do autor e desta
bela obra. Cordiais saudações e boa leitura,
apreciem sem moderação.

Judd Marriott Mendes

Poeta, advogado, historiador literário e
membro da ABL e Centro de Literatura
Portuguesa – Univ. de Coimbra, Portugal.

AMOR PASSADO
E OUTROS POEMAS

Amor passado

Eu amei-te, bagunciei.
Noutro tempo eu amei-te,
tempo passado, esgotado.
O meu amor quis gritar
mas a voz saiu despedaçada.
Foi nesse momento instantâneo
que o horror abraçou-me,
então ergui meus olhos
para o céu, mas o meu coração
não obedeceu.
Senti-me preso sem liberdade,
o meu amor soltava palavras
que despedaçavam-se ao ar
e meus gestos expressavam
dúvida, medo e paixão.
Eu amei-te.

Soneto IV

Amei Eleonora que nada me queria
E fui vivendo os sonhos mais insanos,
Para alcançar, somente, a dor de Lia
Que em minha vida pôs os seus enganos.

Não alcancei o que tanto queria
Depois de tentar durante tantos anos:
Fui infeliz quanto ao Amor que pretendia
Pois alcancei apenas desenganos.

Busquei o Amor e só encontrei dores,
Busquei calor e só encontrei tremores,
Hoje sou assim, triste.

Eu sei que o Amor existe, sabemos,
Só que não temos o que queremos,
Queremos o amor que não existe.

Corpo nu

Violão, guitarra
ambos instrumentos não se relacionam
com teu corpo despido,
talvez antes - violão, guitarra.
Decerto vejo teu corpo nu como concerto
musical
com cores célebres.
Contudo teu corpo é muito,
não só instrumento e música e cores
teu corpo é Vênus.

Escultor

Eu escultor. . . Modelo a pedra dura,
Anseio poli-la com arte divina,
Um ser magníﬁco, obra ﬁna,
Do pedaço duro, a composição impura.

Porém pedra não é suﬁciente à tarefa:
Cobra o cinzel um Michelangelo ainda,
Imenso talento e calma inﬁnita
Para produzir um universo dessa pedra.

Recolho pouco a pouco, todo dia,
Minhas decepções, incessantemente:
Pobres fantasmas, ampla galeria.

Eu escultor, por força de vontade e paixão.
Caminho pela vida, trabalhadamente,
A malhar árduo no meu coração.

Teus olhos em mim

Os teus olhos percorrem o meu ser...
Ilumina-me, antes quero-os em mim que em
outro ser, pois creio ser debalde ﬁtar, os
preciosos, em algo parvo, mariola ou
suspeito celerado. Os amantes somos feito
um para o outro, eternos como é a
natureza...
Quanta ternura no teus olhos, no céu as
estrelas e na Terra tu... O espelho de tua
alma que ouço crepitar dentro dos meus,
cada qual busca mergulhar uns nos outros.
Eles, brilhando ininterruptamente,
paralisam-me por completo, como Medusa
paralisa o aventureiro.
Encedeia-me também, teus olhos. Mas, o
dentre todos os segredos inseridos nos
globos que tens deseja-me? Quero saber
para neles embarcar. Que não feche-se a
pálpebra da vida sem que antes eu goze
ainda mais dos teus olhos em mim. Apaguese o dia, acenda-se a noite e que continue
eles em mim, pois já são parte minha. Ó dia

feliz! O dia que pousaste-os em mim.
O meu astro-rei que é teu e persiste em
clariﬁcar-me parece um pensamento que é
incomunicável, mesmo com amor. Vontade
de tê-los por completo é tanta que já nem
sei quem sou, pois esqueço para lembrá-los.
Tenho notado uma sutil mensagem deles,
dizem: - "Não podemos parar de olhar-te, tu
que és belo e aluminado, que alumina-nos.
Sem ti não vemos tom". Tenho a convicção de
que devemos entrar na nau, cortar a
distância, navegar, através de escolhos, no
mar de amor.

Prematura

Senti-te
O respirar ofegante,
Corpo paralisado sobre o linho
No momento que anunciei-me.

Ganhei-te
Em portas abertas
E entrei em ti,
Tua cintura pélvica:
O ílio, o ísquio e o púbis.

Cansei-me e sugei-te
E ainda sedenta,
Como uma fera esfomeada,
Esfregaste a tua seda
No meu corpo cheio de antenas,
Como quem pedi um pouco mais.

La niña naufragio

Oh niña, mi deseo de ti fue el más terrible,
nos anudamos y nos desesperamos,
no tuvimos la ﬁesta de amor
y las palabras nada dijeron.
Por sus ojos abiertos veré en los tuyos
lágrimas un día.
Tu fueste naufragio! En ti se acumularon las
guerras.
Qué más? Mi dolor no se endulzará en ti.
Yo llevaré tu dolor y tu llevarás mi recuerdo,
Yo me voy. Estoy triste: adiós
mi novia naufragio.

Tulipa vermelha

Recordarás aquela música bela
de onde o cheiro pulsante voava,
de quando o amor em verdes pastos brotava
com fogo e frescor: eterno como a vida e
breve como vela.
Recordarás dos teus pequenos grandes
dons:
insuportável beleza, vermelho de paixão,
simpatia

loral, notas de uma canção,

Tulipa Vermelha composta de cores e sons.
Recordarás do beija- lor que insistia
em roubar teu beijo fatal e eterno,
do jardim em que bons tempos viveras.
E a vez que foi como verão e inverno:
os gestos cálidos de paixão que viveras,
o cálice dourado cheio de néctar que
beberas.

Rompimento

Agora é a hora da vez,
Amanhã será tarde,
Antes não era o momento:
Agora rasgue os versos falhos de
Amor! Rasgue-se de mim.

Da escrita

Sou teu poetinha benquisto
sabes bem do meu ofício
sereno que é o mesmo de viver;
sabes que é como amar,
sei que sentes a cada verso
suave o hálito dos meus escritos,
sejam todos eles frutos maduros que
sirvam a ti como algo sortido.

A Rainha chamada Charmile

Nomeei-te rainha. Blume: Charmile.
Sei quando tu andas
e ninguém consegue notar o diferencial.
Ninguém consegue perceber a dourada
coroa em ti,
quando tu pisas o solo, tudo caminha.
Quando tu, amada, surges
todas as águas além solo
escutam
no meu ser, sons
estremecem o chão batido,
nossa canção.
Somos eu e tu, ouvimos.

Poema ﬁnal

Elétrica, marinha,
mataste-me aos poucos
e persisti tanto na tua graça.
Escuros espaços, sede eterna contínua,
fadiga contínua, dor inﬁnita,
isso deste-me e assim pouco a pouco
assasinaste-me como tortura.
Onde está tua alma?
Será que aquela alegria, luz do teu sorriso
tímido foi verdade?
Desapegaste de mim como uma trepadeira
morta e muda e fria,
agora és distante, fumaça é o que rodeia-te
rosa espinhosa de sangue.
Não teremos jamais a viagem do amor,
muito igaul a hora sem então,
e assim sem nunca procurar aniversário,
pois quebraste-me em partículas
indivisíveis.

Idílio

Ainda lembro, da paisagem do campo,
pastores, gados e ovelhas...
Lembro ainda de quando amava no campo,
eu e Marilda no ﬁm da refeição da tarde.
Ah, foi ali, oh abrigo de mel,
foi ali onde amei meu primeiro e único amor,
oh, foi ali que deitado junto a Marilda
tocávamos bo céu,
as cores do céu anti-noturno tomava nossa
vista,
e eu e Marilda amávamos naquelas tardes
do campo,
ah, belas tardes, pastorais onde amei meu
amor.
Hoje não tenho mais,
nem Marilda nem tarde fugaz.

Filho, adeus!

À memória de meu ﬁlho
Morto a 7 de agosto de 2017.

Não puderam teus olhos meigos
como nada puderam as luzes do céu
noturno.
Anoiteceu-me a vista o mal de amor
e na doce fonte do nosso elo tremia algo.
Pergunta a divindade o motivo de me darem
o que me deram e o motivo de voltar à
solidão
do céu e da Terra mais uma vez.
Filho, nada puderam teus olhos meigos
como nada puderam as luzes do céu
noturno.
Ouvirei de noite teu som felino: ... pai,
meu pai... E no perdurar da vida
com as nossas feridas seguirei.

Minha ﬁlha felina

Teus olhos engoliram
o mar ou o céu azul.
Minha ﬁlha felina,
rainha da casa,
independente e completa,
tu és singular
como uma estrela,
tu és apenas tu:
ensinaste-me a ser natural,
a ser somente eu
original,
nem mesmo a

lor

tem contextura:
tu és a predileta gata,
pelo sentimento serás
e eu para ti serei,
havemos de ser mais
pai e ﬁlha.

Micro deﬁnição [fragmento]

Microdeﬁnição

É por um certo sentimento de recriar a
realidade que nós poetas produzimos ou
melhor dizendo, damos à luz a um poema.
Com meu amor à liberdade, que mostro em
meu trabalho poético ou literário ou como
queira chamá-lo, acabo por ser marginal;
pelo meu dom pequenino em poetar em
versos da cor do sol sem seguir regras.

(...)

Talvez eu também propenda à geometria
como 'O menino experimental'. Também
pertenço junto a tal menino à categoria
pouco numerosa dos que se interessam
igualmente pelo ﬁnito e pelo inﬁnito. Sou da
inconstância, ﬁlho da elétrica, carente e
sentimental e ensimesmado e fragmentado.
(...)

Sobre a liguagem poética, há um idioma
dentro da língua portuguesa utilizada pelos
poetas, eu uso e abuso-a. Há também o
problema da comunicação: o poema deve
ser comunicável, não basta está na língua
dos poetas somente, escrevo de modo que
seja fácil a compreensão. Mas nasce em
meus escritos a necessidade de apego a eles,
não deixo alternativas. Caso contrário, não
há como ter contato pleno com eles.

Entretanto, não há dúvidas de que existe
sempre mortes de poemas que não se pode
explicar. (...)

BRAGA, Francisco Leandro Ferreira.
Microdeﬁnição.

Malfadada

Oh parente dAs Flores do Mal de Baudelaire,
terás padecido de pesar, terás percebido
tudo, terás parido o ﬁlho do mundano e
terás cuspido nas lembranças que acusamte de vadia, demoníaca, terás engolido só, o
próprio veneno, recordando o talvez que
jamais existirá. Que vida tão curta, que
tempo rápido e dias lentos! Fui ao cemitério
sepultar coisas inúteis, cheguei a provar o
prato vazio sobre a mesa, aqueci-me com as
chamas que devoraram as cartas que julguei
sinceras, palavras dopadas e sem culpa de
sangue, senti o medo, fui outono e inverno
decadente. Não distante encontrarás uma
pedra em teu peito , a mesma pedra culpada
pelo ano-luz, abala-me a criança detida em
teus olhos e o monstro em teu coração, as
mortes ao teu redor, para sempre
anoitecida. Há um pássaro em teu
semblante morto que grita por substâncias
e elementos desconhecidos.

Relato

Dizem que o nariz de Aquiles
campeia na cara de Heitor.
Entretanto meu nariz tenta com singeleza
campear a sílaba do sentir: Amor.

Gosto tanto de escrever:
mas qual valor teria uma estrofe minha
perante dois cantos de Ilíada?
Nenhum? Será?

Por graça tenho amor para dar
e escrever, até receber,
tenho poesia que sai do meu sonho
qual sujeito inexistente, ou que nasce
nas imagens da minha retina.

Só posso escrever dentro dos secos limites,
porém com terno e vestido umedecido pela
água da nuvem,
namorando a Blume e regando a poesia.

Só posso ser eu escrevendo,
mas nesse laço nasce o eu lírio e
ou personagens do poema,
no enredo ora ensimesmado ora contrário a
isto,
nado eu nada todos nada o nada do universo
que é mais rápido que a rapidez.

Há dor de cabeça neste ato de escrever,
mas é uma dor indolor e insepulta,
enquanto cresce a árvore lá fora
cresce o meu amor cá dentro,
eu crio-o no solo como uma semente
que vinga em planta,

lor, árvore,

quando maduro eu cuidadosamente ponho
o fruto
na face da folha.

As palavras são livres,
então damos as mãos
e juntos brincamos.

O belo e o desbelo, o amor e a fúria

em forma de penas inofensivas
o Amor o maior de tudo: Jah.
Relato isto e mais:
esta matéria parecerá junto a anti-matéria
e voaremos como um pensamento ou
sonho...
Que Jah seje louvado, graças e louvores a
Jah!
Fiquemos com odes e cânticos a Ele.

Eis o poema

Mô era um rapaz que gostava de escrever
poemas e contos e crônicas. Bê era sua
amada. Ele queria ser notado como alguém
que escreve, ele queria muito que ela o
notasse e valorizasse de forma expressiva o
que fazia. Um dia ela disse:
- Mô, escreve um poema para mim.
- Quê?
- Escreve uma poesia bem linda para mim.
Mô pensou muito e disse:
- Amo-te com minha maneira imperfeita.
E ela disse:
- Eu pedi um poema.
- E eu lhe dei uma poesia Bê! Amo-te!
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Haikais

I

Chuva passa,
Trovão passa,
O amor perdoa com graça.

XI

Busquei musas
Não encontrei-as
Apenas palavras nuas.

XII

Você é o perfume,
doce fruta
que nutre-me.

Mãe

Dona do meu ser, mãe
Inﬁnita guerreira,
Jamais serás superada
E viverás para todo sempre em mim.

Namorada

Corpo de sereia
Há em ti escamas brilhantes,
A tua formosura encanta-me,
Rutila sem parar o teu sorriso
Melindroso como uma borboleta
Irisada, ó amada mulher
Lance sobre mim teu encanto
Em forma de perfume para que tenha
sentindo minh'alma.

Filha

Involunta ainda, repousa no
Zéﬁro, presente de sua mãe,
Amada ﬁlha, dorme, dorme...

O Afogado [fragmento]

Toco a decepção como pássaro matutino,
constantemente, de passo em passo venho
despertando distante.

Sozinho, não tenho meios notáveis
de praia ou bosque, não estou presente,
vivo ausente.

De noite sou, o dia passou, foi cheio
como foi cheio minha boca.
E o céu noturno como eu mostra
o que carece-me.
O que tenho o silêncio diz...
Vivi e muitas vezes continuei.
Estou vencendo, diz o prazo de validade.
Para que não me procureis em busca de
uma
solução insondável.

Não busque saber quem sou nem me
chameis:
não tenho tempo o suﬁciente. Nem

pergunteis
meu nome grego, nem meu estado
independente do teu.
Só quero ﬁcar mergulhado no meu satélite
natural,
no meu espaço ferido em que tudo é muito
relativo.

Melancolia perto da promissão

Doente em casa, lembro-me um dia da
esperança...
um dia dourado como uma ave de rapina
mergulhando no céu da água
procurando energia, vitalidade.
Mas hoje só tenho um dia talvez parado,
um dia de

loresta negra, com horas duras,

um dia desesperado, um silêncio preservado
desde ano trazado, tudo no meu terreno não
presente.
Tudo foi lorota, não havia espaço para
crescer
na promessa de outrem,
preciso ser o homem que ontem esperavame
e assim continuar a jornada, recuperar
o sangue derramado no rio e no leito
pelo coração abatido, resistente e conﬁante.

Desode para São Luís do Curu

São Luis do Curu,
a corrupção é a tua bandeira,
agitas a tua poeira,
padece ao sol e à chuva,
cidade de jornal,
fundo do poço,
de sombras sem ﬁm,
de abandono é teu tecido.
Curu, São Luís do Curu,
os grandes anões
perfuraram tua estátua velha
para que sangrasse tua fertilidade,
para que declinasse sob o céu
do sistema.
Fruta estragada,
oh bruxa na fogueira,
da tua estátua ferida
sai um odor forte,
uma podridão de caráter
de teus líderes,
sob ti, entre teus seios caídos
e teus trapos,

assomas câncer social,
nas ruas leprosas as vidas,
esquecidas e mordidas pela febre,
esquecidas.
És a porta de um lugar vazio,
Gomorra.

Cuadra blanca

(

)

estilo leandrino

Para ti escribo versos blancos,
Pero te doy el color de la primavera
Y una invitación para bailar conmigo un
tango,
que una nuestros cuerpos sudados e
indelebles como amor.
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Para saber e ler mais poemas de
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categorias.
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