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À Marta, minha flor.
Aos meus pais, meu chão.
Aos meus irmãos,
irmãs e sobrinhos,
que fazem
chover alegria.
Ao menino-canino Pandú.

Outubro
Seca a vazante de seiva andeja
Enseja o parto de triunfante homúnculo
Seja o cordão umbilical, pedúnculo,
O rompido talo que estalo esbraveja.
Lança o fruto como se maduro
O nascituro dos céus precipita,
Tal qual o próprio embalo o incita
A cair no berço, colo do chão duro.
A pele casta tosca não se esfola
Enrola o grão, bruto cobertor,
No estado quieto de estanque torpor
O embrião envolto se descola.
O seco ar o fogo enraivece
Padece o horizonte em labaredas
O vento rompe a chacoalhar veredas
Soam trovões, o mundo se estremece.
O mês de outubro no Cerrado é findo
Abrindo a chuva o tempo de opulência
Desperta o broto de sua dormência,
Os vastos campos o sorriem florindo.

R. F-B.
Parque Nacional das Emas, Outubro de 2008
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