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Para Divanice.

Ode dubitativa

ento escrever-te mais este poema
para dizer-te não sei bem o quê
ou que expressão usar no seu contexto
de incertezas.
Poderia dizer-te algo convencional,
mas nada assim me ocorre.
Penso então em algo incomum,
razoável, porém,
e outra vez também não chego a um acordo a
esse respeito.
Que dizer?
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Ocorre que este é um problema que não me havia
acontecido antes,
sempre acreditei que o contrário é que fosse
verdadeiro;
que tivesse muito mais a dizer do que palavras
para dizê-lo.
Ocorre que de uns tempos para cá
acho a vida insuficiente
de um ponto de vista que confunde nossas vidas
num mesmo embaraço
como se, somadas,
essas vidas juntas não reunissem senão problemas
indagações irrespondíveis
frustrações
pontos cegos seguidos de mais e mais hiatos
onde todas as certezas parecem jazer
inanimadas.
As coisas não devem ser assim,
só parecem assim,
e isso é suficiente
para abalar todas as minhas certezas.
Ocorrem muitas coisas mais
que eu poderia citar.
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Por exemplo,
o fato de ter perdido o gosto por coisas que,
em dias passados,
causavam-me o mais vívido entusiasmo.
E o que dizer de tantas admirações que deram
lugar
a desapontamentos, reparos, reticências e,
finalmente, indiferença?
E que dizer ainda dos projetos cuidadosamente
elaborados
na manhã dos dias idos
dos quais não restam senão cinzas,
ou melhor, nem mesmo isso?
Sei de muitas coisas mais
– de algumas em especial –,
sei também de coisas que
do ponto de vista de uma vida relativamente bemsucedida
deveria ignorar,
mas não por um ato voluntário de renúncia;
sim por um ardil do acaso,
por uma conjunção de fatos destinados a tal fim,
em suma, por motivos alheios a meu próprio
querer.
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Só assim faria sentido ignorar aquilo que,
sabendo, talvez devesse
(segundo certo princípio de sabedoria)
não saber.
Do mesmo modo (mas por razões contrárias)
não deveria ignorar o que presentemente ignoro:
os limites que me imponho
e que consinto que me imponham
sem nem mesmo distinguir entre ambos,
nem entre o que nisso existe de necessário
ou inevitável
ou benéfico;
ignoro ainda muito de tudo o que luta a meu
favor
e daquilo que me é contrário,
ou de como alimentar a força diante do que
em mim
é fraqueza.
Dou-me, conta, enfim,
que escrevo sob uma clave pessoal,
visceralmente pessoal,
quando pretendia falar de ti,
ou melhor,
de nós.
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Tenho outras tantas coisas a falar-te,
mas é urgente
que antes desça sobre nós a noite
completamente
para que a aurora
por fim aponte
na dobra do horizonte.

Livro das Odes | 13

Ode negra

ada inspira o canto
se a alma se ausenta do seu centro de
gravidade
de onde o ser irradia sua energia primordial.
Nada inspira o poema
se a noite desce de inopino
como uma nau intrusa que adentra o cais
doméstico
com inclinações troianas.
Nada inspira a beleza
se a feiura ganha status de paradigma hodierno
sob motivações indescritíveis.

Livro das Odes | 15

Canto, poema, beleza
irmandade em tríade indissolúvel
que subsistiu a tantos percalços humanos
sobreviverão ao domínio de vulgaridades
que nos atormentam
com sua coorte de ogros e corcundas repulsivos?
Como fazer face a criaturas tão disformes
por acaso incumbidas da missão de nos
atormentar
até que as elejamos móvel de uma nova estética
de uma estética toda nova (no sentido de que não
pareça estética)
de uma estética quase sem estética
suficientemente estética, porém, para engabelar
falsos estetas
e contagiar com o mais genuíno entusiasmo
os mandriões da estética fácil das massas
da estética sem ética dos grotões suburbanos
subumanos
tacanhos, bisonhos
desprovidos de um único sonho de grandeza
porque o único sonho de que foram capazes
dissipou-se na névoa matutina insana de
novembro
e evadiu-se como um cão danado.
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Por isso,
por tudo que esses sinais contêm de advertência
não guardes, amiga, lembranças rememoráveis
destes tempos
elas podem infectar sob a ação das tormentas
implacáveis
elas podem degenerar como um mau vinho ou
uma má videira
elas podem supurar como uma chaga aberta aos
germens mais abjetos.
Porque nada inspira o canto, o poema, a beleza
dessedenta tua sede de canto, poema e beleza
na ara de um deus antigo e inominado
para que, se calhar de clamares por seus favores,
guardes para ti ao menos
a chama da decepção que te inflama o peito
e deixa a outros a ilusão de que ainda é tempo
de salvarmos o próximo em agonia
a virgem em desamparo
o vinho e o pão da convivência.
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Ode ao poema
que se retrai

atente sobre o papel
o poema
que não escreves
zomba dos teus esforços.
Adivinhas-lhe a forma sob as dobraduras do
papel
e o imaginas liso, reto, seta seduzida pelo alvo.
Mas a intenção se frustra se tentas capturá-lo.
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Os próprios fragmentos poemáticos
que ora pensas apreender em pleno voo
escapam-te de todo
diluem-se
liquefazem-se
com suas membranas virtuais
corpos ilusórios que porventura projetas
sobre uma superfície que permanece
enigmaticamente real.
O poema vindouro,
símile de não sabidos poemas futuros,
pulsa,
graças a teu insistente apelo,
sob frestas e sombras
que todavia conspurcam
com impurezas não menos virtuais
a provisória alvura da sua pele.
Procedem de todas as direções
disputando-te a sensibilidade,
e, atônito, sequer reages.
É noite desde há horas,
mas o dia te chega trazendo notícias que não
consegues esquecer
fatos que, embora triviais, insistem em dizer-se a
ti de novo
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deslizes verbais que saltaram para contextos
paralelos
de onde nasceram discórdias incontornáveis,
e onde a animosidade monta guarda com olhos
de Argos.
Estás exausto e há tempos não te sentes seguro
em parte alguma,
há tempos são os mesmos signos de sombra,
há tempos que observas o descorado das manhãs
mudas de arrulhos,
a fuligem das tardes descambando oblíqua para
noites
onde um céu indistinto encobre estrelas
de cuja existência já duvidas de tanto não vê-las.
Em meio a fatos assim crus e crassos
vês que o poema se acovarda,
e desaparece sob as frinchas do papel
cuja palidez reflete por vezes
um brilho que involuntariamente o macula.
Tu, porém, reconsideras teu ofício
e extrais das sombras da tua alma
um resoluto não
que não se calará.
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Ode à oculta voz

á uma voz por trás dos teus poemas
que me fala com palavras
mas ecoa nos meus ouvidos
com a doçura do vinho que bebo nos teus beijos
há uma voz por trás dos teus poemas
que me diz mais do que diriam tratados e cabalas
que não tergiversa a respeito das coisas verazes
e que dá aos fatos da vida a dimensão que eles
merecem
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há uma voz por trás dos teus poemas
que faz confidências de teus sonhos de mulher
e te digo que sim
que por tua causa
fiz-me devoto de uma seita ainda inominada
mas capaz de cumular-me de dádivas inenarráveis;
que por tua causa
tornei-me infenso a tudo que não lembre o
branco do mármore
ou o bruto granito dos sentidos
que por tua causa
fiz de ti a minha causa
aquela pela qual serei capaz de coisas
que nem aos meus sonhos confesso
(coisas que sei que, se somadas às aspirações dos
outros homens
poderiam abalar os alicerces da ordem e do caos
de um universo inteiro)
por isso
e pelo mais que dispensa dicção
digo que tens a chave, a senha, o código
desse segredo
Correntes de luz e trevas se digladiam ante nossos
olhos
Ignore-as
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Amigos laicos e devotos sugerem, preocupados,
medidas saneadoras para os nossos desvios
doutrinários
Ignore-os
Nossos amigos mais chegados, constrangidos,
Fazem um ar pesaroso às nossas costas,
(deplorando as “loucuras” que ainda faremos)
ignore-os ainda assim
Nossos filhos temem que de tanto agirmos sob o
domínio
dos nossos egoísticos propósitos
Terminemos nos desgarrando como dois pássaros
ébrios
Lançados num voo cego
Ouse ignorá-los, se fores capaz
A vida, Laura,
a preciosa vida
nos chama!
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Ode ao poema
ferido

ássaro ferido em pleno voo
O poema se deixa abater
Sob a janela que dá para o meu gabinete.
Vejo-o agônico, quase desfalecido,
tombar sobre o assoalho.
Lentamente, tomo-o nas mãos, atento a seus
gemidos,
a fim de pensar-lhe as feridas.
“É grave seu estado”, digo para mim mesmo,
ciente de que, em tal caso, o mais provável é que
não me escute.

Livro das Odes | 27

Mas ao deitá-lo sob uma improvisada cama de
papéis
especialmente espessos e macios
que reservo para copiar as poesias de Laura,
o poema reage e esboça um leve sorriso,
resultante do alívio momentâneo
que lhe proporciona minha canhestra terapia.
Dar-se-á conta o poema de que se encontra em
meu gabinete?”, pergunto-me,
animado pela visível mudança de ânimo que
testemunho.
Esta poderia ser uma pergunta ociosa,
mas seguramente não o é neste momento
em que tantos poemas se desfiguram sob a óptica
das predicações difusas
que o mais das vezes os desencaminham.
“São tempos maus para os poemas”, filosofo,
num suspiro,
sem estar bem certo do alcance das palavras da
afirmação que faço.
Refiro-me provavelmente
(ainda não me questionei profundamente sobre
isso)
aos tempos que correm
(não necessariamente no sentido que correr
costuma sugerir).
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O poema da amizade, por exemplo,
sofre amargamente nestes tempos.
Vê-se um, veem-se todos: sofredores,
dilacerados por exigências e pressões,
medos e pressentimentos maus.
Há, mesmo, pressentimentos assustadores,
e não são tão incomuns como se costuma pensar.
Mas veja-se o poema da justiça.
É dos espetáculos mais tristes que acontecem
ante os nossos olhos – sua via crucis, diária,
irremediavelmente recorrente,
não cessa de nos comover. E a razão é sempre a
mesma:
a impossível missão que lhe cabe cumprir.
Nada lhe resta da beleza dos tempos áureos,
quando a um sorriso seu um mundo inteiro
respirava
aliviado
desagravado de penas,
justificado de dores, não importando quais.
Voltem-se, porém, os olhares para o poema da
beleza.
Ah, pobre poema da beleza!
Há tempos que executa o mesmo modelo,
seja no barro, seja na cerâmica, seja mesmo em
matérias nobres.
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Se protestamos (poucos o fazem efetivamente)
contra o servilismo dos seus conceitos,
ou o simplismo das suas realizações,
ou ainda contra a repetitiva monotonia das suas
formas,
a indigência das suas inovações,
dissuadem-nos seu ar de ofendido,
seu esgar de incompreendido,
o espanto com que sua autoestima sabe reagir
à menor censura.
Sábio é aquele que o deixa entregue a si próprio...
Não é menos preocupante o que sucede ao
poema da esperança.
E quando considero quanto importa para todos o
poema da esperança
dá-me calafrios deparar com ele, porque é todo
lamentos.
Queixa-se de incompreensões,
argui desculpas,
tenta reparar mal-entendidos,
reitera possibilidades dadas por perdidas,
mas não exibe nem sombra do viço juvenil que
lhe granjeou fama no passado
consagrando-o como o mais confiável dos
poemas
entre todas as gerações de humanos.
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Conta-se que num raro momento de repúdio
ao assédio de antigos áulicos
teria replicado a seus críticos com o seguinte
argumento:
“Sou a única esperança compatível com um
mundo envelhecido”.
De todo modo,
o poema da esperança é visto quase sempre só
pois, quem se interessaria por promessas que
nunca se cumprem
ou são logo desmentidas pelos acontecimentos?
Ah, sim! Os poemas do vício são hoje seus únicos
companheiros.
“Quando a esperança condescende com o vício,
um não se distingue do outro”,
diz-se amiúde hoje em dia.
Eu concordaria com isso em outra circunstância,
mas não hoje, porque tenho um poema jovem,
ainda por cima indiferenciado,
sobre a minha escrivaninha,
e vejo nesse poema (ele já me sorri!)
uma promessa real de vida
inesgotável e franca como o ouro do sol.
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Ode errante

dia é voraz para quem, personificando o feio
(não exatamente por razões físicas,
talvez metafísicas,
ou possivelmente morais)
blasfema contra um deus que o injustiçou,
colocando-o num tempo e numa época
onde tanta beleza alheia e drama comum
conspiram e conspurcam a pureza das coisas.
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O mesmo deus afeito ao brinquedo humano
movimenta a seu bel prazer as marionetes do
drama/beleza,
incessantemente.
Mas não para ti, Laura,
não para pessoas da tua linhagem
não para quem veio em missão,
como ocorre contigo.
Por ter fundas razões para crer-te entre estes,
distingo-te, diviso-te, divirjo dos que descreem
por poder já relegar o fardo de esperanças de que
me vali
quando ainda não te reconhecia no meio do
gênero humano
e, por essa razão, desesperava com vivas razões
do sentido do porvir.
Conhecer-te foi desprezar o possível futuro
para poder cuidar com o máximo zelo
do tempo mais precioso
– o agora, que erra entre as sutilíssimas mutações
dos relógios
e prossegue na fluidez impalpável do tempo real.
Isso, com os sentidos em permanente alerta
para que nada se perca
seja o brilho da tua íris,
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ou teu olhar espontâneo de espanto
seguido de uma breve mas loquaz euforia,
às vezes, de uma melancolia cautelosa,
por trás da qual diviso sombras
que também me convidam àquele sentimento,
e o aceito, porque o compartilho contigo.
Isso me traz de volta o avantesma da esperança
lançando miragens e quimeras, homúnculos e
híbridos,
ressuscitando ogros, grifos e medusas
para nada.
Emparelho com os teus passos
para senti-los cadenciar teu ritmo interior;
fixo a retina no teu sorriso
para acompanhar suas comissuras em expansão
e seu refluxo que aos poucos devolve-lhe a
neutralidade;
observo com que frequência baixas a cabeça
evitando encarar algo informe ou feio do mundo
exterior;
sorrio ao contágio do teu sorriso quando te
expandes
nas asas de um pensamento feliz
de uma lembrança bem-vinda
de um futuro projetado acima de mil barreiras
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que se te afiguravam inexpugnáveis até hoje,
e que, no prazo médio humano, calculas de
dificílimo contorno.
Por um instante, porém,
(só por um instante!)
esse futuro impossível parece a ti tão provável!
E voltando-te para ti mesma, indagas: “por que
não?”
Capto a magia desse instante
e acrescento-o a outros que vou colecionando
na retina interior.
E percebo que quando me imagino junto a ti,
estou sempre a seguir-te os passos,
a ler teu rosto
a interpretar teus gestos
a adivinhar teus pensamentos.
E por instantes, recuo,
como quem é flagrado cometendo um ato ilícito.
Ou ocorre-me pensar coisas extravagantes,
como, por exemplo, deduzir
que aquilo que leio no teu semblante
pode não passar de meus próprios pensamentos,
que projeto em ti.
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Mas, outra vez, corro na defesa do pensamento
inicial
e recomponho a sequência de atos e gestos e
olhares
e não posso desvencilhar-me da ideia de que
seguir-te os passos,
ler-te o rosto, adivinhar-te os pensamentos
fazem parte dessa experiência de compartir afetos
e não desesperar com esperanças vãs.
Só cuido de esperanças de que sejas a
possibilidade.
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Ode do tempo novo

ouve um tempo em que cantavas de tristeza
– tempo adverso em que o canto brotava
do pranto
em sugestiva proximidade terminal com a rima
óbvia.
Houve um tempo em que cantavas, simplesmente,
sem te perguntares as razões do canto.
Tempo neutro em que as emoções se recolhiam
por pouco ou nada sugerirem,
visto que os corredores ínvios que levavam ao teu
coração
encontravam-se vazios, porão abandonado ao
séquito da melancolia.
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É chegado, porém, o tempo de cantar
o pranto e a alegria no mesmo diapasão
sem mais perguntas porque a canção é nova
– seu frescor te contagia o coração
e o próprio ar que respiras
se rende ao amálgama de fragrâncias que dela
emanam
cantai, pois, a canção que, de tão nova,
antecipa-se ao novo tempo que desabrocha nas
pevides da maçã
nas dobras voluptuosas do lírio
nos embates entre as sombras e a luz, enquanto
esta
multiplica-se em formidável metamorfose de que
damos testemunho diário
mas sem jamais a captarmos em sua totalidade.
Perguntas com razão a que vem esse tempo novo
nada garante a permanência de sua novidade em
tua vida
mas no fundo do fundo do fundo do teu coração
confias
(porque de outra forma agirias como uma tola
ante os teus próprios olhos)
e embora trouxesses as mãos vazias até há pouco
eis que de repente percebes
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que elas cingem as mais belas rosas que podes
conceber
tão belas que as apertas levemente contra o peito
a fim de melhor haurir o perfume que recende
“a um tempo novo que começa com rosas”,
pensas, sem te admirares de pensamento tão
óbvio.
Com isso, já captas, porém, a primeira novidade
desse novo tempo.
Nada garante que não haja novidades de outras
naturezas
ou que comeces por notar mais os espinhos que
as próprias rosas
(embora suas pétalas sejam de um vermelho
rubro e matizado
que agrada sobremaneira o olhar)
preferes então, dar as boas-vindas a esse tempo
que,
posto que novo e recendendo a rosas,
suscita promessas e desejos que mal ousas
considerar
sem que te assaltem escrúpulos e temores.
Tua sensatez, todavia, não quer que o desperdices
simplesmente porque é o teu novo tempo.
E já ouves o seu apelo.
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Ode dos eleitos
do amor

refiro pensar que o amor,
coirmão de ciganos, pândegos e
saltimbancos
inclassificáveis,
é de natural infenso a correntes.
Daí que o amor ria dos seus algozes
na imperícia de suas masmorras
inexpugnáveis, por suposto,
mas onde nunca o amor se demora.
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Prefiro pensar que o amor é firme nau sobre a
procela,
quiçá a mais segura e, como não, a mais rara,
tão rara que há mesmo quem dela duvide,
ou a veja como simples miragem.
Aos incrédulos do amor ofereço o meu desdém.
Ouso dizer que são em escasso número os que
lhe têm acesso.
Nada obsta, porém, que o amor tenha os seus
eleitos.
Sei de um sobre quem recaiu, de há pouco, a
suma graça.
A esse (e a outros porventura elevados ao seu
reino),
rendo o meu tributo.
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Ode da noite voraz

noite é voraz e em nenhuma parte me
deixa entrever
algo de ti.
Teu rosto, como reconstituí-lo nos detalhes que o
tornam
tão singular, se levas de sombras se interpõem
entre o que vejo e o que tento ver?
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O mel da tua voz não me chega. Como vencer os
vagalhões que
crescem sobre penedos nervosos, mangues úmidos
e águas terrosas?
Tudo é aridez, nem há promessas de sonho
no oásis exaurido das gratas lembranças.
Revejo tudo o que foi vivido no que fomos.
Que sei, porém, do que sucederá amanhã
ao sentimento
que dizemos nosso?
Será justo expô-lo aos olhos da plebe, no passeio
público?
Seria melhor guardá-lo, sendo ele a única fortuna
que partilhamos sob a rosa?
No que depender de mim, tentarei preservá-lo,
intacto,
num escrínio que adivinharias, se tentasses.
Mas não o farás. Por pudor, não ousarás pôr
em risco o que é magia: é preciso dois para fazê-lo;
é preciso um deus para abençoá-lo. Ou sucumbirá,
pois
é próprio dele se desvanecer sutil,
éter feito só do que ainda não é.
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Se esvaído, já não porta sinais do que foi.
Enquanto aguardo, meu nome é solidão.
Mas prefiro que seja assim.
Só a solidão rompe a couraça de silêncio
que se fecha à minha volta
e me oferta tua falta, alento que me resta quando
não és.
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Ode do amor ao
norte de nada

ma chama aquece o nosso amor, não a
deixes fenecer.
Proteja-a das correntes de ar da tristeza
que faz lá fora
e que podem, num descuido, sufocá-la;
poupe-a da melancolia que envenena a alma;
livre-a do rancor que mal disfarça a amargura;
Abrigue-a da ventania que convida ao desânimo;
fortaleça-a com o soro da confiança;
reanime-a com o néctar do desejo
latente sob o mel das palavras tateantes.
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Sobretudo, não esmoreça. Como a flor que reage
aos afagos do sol, o amor não tarda a responder
aos apelos do coração que, ofegante andarilho,
reconhece,
por fim, o seu ponto de chegada, seu porto de
destino,
sua terra prometida ao alcance do gesto que,
amoroso, não é senão réplica do amor reagente.
Que outra recompensa conceber para quem,
ainda há pouco,
só se sabia habitante de um lugar ermo
perdido no meio do nada da solidão;
no reino do nada onde é só solidão,
ao norte do nada
onde não medra o amor,
mas sua voz, mesmo assim,
Já se faz ouvir indistintamente,
e já claramente distinta.
Luxo inapelável,
as vestes do amor são irretiráveis.

52 | Nelson Patriota

Ode da pulsão
escritória

screver-te é um ato subalterno: badalasse
um sino distante
anunciando tua iminente vinda,
Vaticinasse o madrugador pássaro da manhã
que vinhas com a aurora,
Previsse tua chegada uma garrafa náufraga
peregrina
em indistinto ou secreto manuscrito (mas que eu
conheceria),
então não te escreveria. Se ora o faço, porém,
penitencio-me
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da indesculpável inércia em que me enreda
a pulsão escritória
numa teia de inextricáveis fios
que nada me contam de ti, mas fingem fazê-lo.
Escrevo-te para não perder o diálogo que
entretenho contigo,
artifício com que espero desesperadamente
alimentar nossa comunhão laica,
embora cada palavra nossa pareça, em sua
sacralidade,
portar bênçãos imensuráveis.
Escrevo-te, enfim, para renovar todos os motivos
que te trazem a mim, mas sem os quais
poderias te dissipar como
uma nuvem,
um sopro,
uma miragem que a caravana sequestra
do meu deserto particular
onde só a aridez é certa.
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Ode do derradeiro
segredo

tento ao aviso dos dias,
contemplei com alma inquieta e coração
em sobressalto
o fim de múltiplas coisas que naufragavam à
minha frente.
E posto que de ânimo abatido, nunca deixava de
me perguntar:
“o que virá se sobrepor aos escombros desses
templos
erguidos a tantos deuses: riqueza, glória,
honradez, força,
poder, argúcia, perspicácia, constância,
intemperança, solércia, atrevimento, frialdade?”,
enquanto ruíam anos sem conta dos meus dias.
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E em meio aos despojos desses anos tantos,
pude ver que sonhos inúmeros soçobravam,
indiferentes ao meu desespero, ai de mim,
que buscava um meio qualquer de resgatar à
voragem desesperante
um resto de sonho, uma porção de quimera, um
resíduo de fortaleza,
uma nesga de pequenos nadas que, no entanto,
se me assemelhavam joias impagáveis...
Fugi daquele espetáculo irrespirável
sem resgatar um único despojo,
com a certeza de que fracassara em todas as
minhas tentativas.
Senti-me vazio de ideias, exposto ao sarcasmo de
desafetos
e às gargalhadas insolentes dos inimigos. De
ambos me senti merecedor.
Livre então das tentações da esperança e ávido
pelo exílio,
certo dia, tomei uma decisão:
abandonei as sombras da casa de meus pais,
deixei para trás as ruas estéreis da minha cidade,
reduzida a ruínas,
e caminhei indiferente ao monturo que crescia em
seus desvãos,
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dei as costas aos apelos de espectros chorosos e
fantasmas impossíveis.
Soube então que minha fuga não teria termo,
o que tornava inútil qualquer esforço, mesmo o
mais audacioso de todos.
Sem qualquer comércio com os homens,
infenso a apelos e ameaças,
segui sozinho qual desesperante fugitivo.
Hoje não confesso nem a mim próprio algum
anelo,
salvo uma recôndita certeza que, todavia,
um dia amadurecerá para mim.
Ou será o contrário? Nesse caso, o que mudaria,
se eu o soubesse?
Não me importa a resposta
desde que expresse a essência de minha alma.
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O canto plural de Nelson Patriota
Por Lívio Oliveira

A princípio, surpreendeu-me o convite feito
por Nelson Patriota: elaborar as “orelhas” de um livro de poemas seu significou para mim uma honra e
um susto, um salto no inusitado. Ora, eu já conhecia
todo o humanismo enciclopédico de Nelson, advindo
de sua plural e rica condição de ensaísta crítico, tradutor, ficcionista. Agora surgem – diante dos meus olhos
perplexos e deslumbrados – essas belas odes, canções
poéticas que vinham sendo guardadas a sete chaves
(com algumas poucas exceções expostas em publicações locais) de um poeta que se desvela por inteiro no
livro que se apresenta ao leitor, elegendo-se um gênero
que se espraiou ao longo dos tempos, chegando aos
modernos e contemporâneos com a mesma força de
outrora (Álvaro de Campos/Fernando Pessoa já nos
dava bons exemplos com a “Ode Triunfal” e a “Ode
Marítima”).
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Não se faz necessário afirmar que nesses versos
está situada uma comovente e sublime maneira de tratar a palavra poética. Nelson não desperdiça palavras
em suas doze Odes. Sentimentos, sonoridades, lugar
da estética musical, uma razão lógica e lances de emoção desbragada se casam e se harmonizam, encontrando lugar na poesia que envolve o leitor sob fino e
macio tecido.
Leio (e proponho que assim sejam lidos) os
poemas de Nelson: como quem contempla aquarelas,
face à beleza calma e contida dos tons e matizes, mas
sem deixar de perceber os fortes sentimentos, a paixão
e a ardência que, inexoravelmente, transbordam das
pinceladas leves e delicadas.
Nosso tempo não é um tempo fácil. Ainda mais
para se poetizar. Nelson já relembra isso na sua “Ode
ao Poema Ferido”. Seria, assim, um lance de extrema
ousadia de Nelson fazer o caminho inverso ao de muitos escritores contemporâneos, que têm se deslocado
da poesia (menos afeita, possivelmente, à popularidade
entre leitores) para a prosa? Nelson busca, talvez, o caminho mais difícil ou o mais valoroso, para poucos e
bons, encontrando pedras na estrada e as transformando em pepitas, num trabalho digno de um alquimista.
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Bom saber que Nelson não se acomodou num
único gênero dentro das suas amplas possibilidades do
fazer literário. A palavra de Nelson vai até onde vão o
seu olho sensível e a sua profundeza de alma. A sensibilidade humanística desse prosador e poeta não carece
de dilação probante. Já se mostra ampliada nos seus próprios conceitos estéticos bem assimilados pelo estudioso e homem de amplo espírito. Essa palavra peculiar,
valiosa e viva de Nelson Patriota se projeta em todos
os cantos. E nos traz a beleza, algo essencial aos nossos
frenéticos e caóticos dias. O poema e a poesia não se
acovardam na lavra desse poeta que está diante de nós.
Confiram e confirmem.
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