




O corvo vê a flor, à beira do abismo.
A flor vê o corvo, à beira do abismo.

Laura imaginou um mundo feliz e foi se 
imaginando nele, até não mais poder em si.

Dédalo o empurra como a si mesmo, como 
se Ícaro fosse maior que o pai, como se Ícaro 

pudesse voar...
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\I/

Naquele tempo, eu costumava planar sem 
destino, aproveitando a liberdade transpa-

rente alisando-me as penas.
Planava sobre o mar Egeu. Às vezes dei-

xava o salpicar do sal ensoberbecer meu bico. 
Cuspia de lado, aprumava o olhar na direção de 
Creta.

Creta...
... os picos das montanhas me apresentam 

o abismo. O abismo onde, em certo alvorecer, 
naquele tempo, conheci Isabel.

Isabel fora plantada ali, feito semente. Tal-
vez um pássaro, ou o próprio vento a derrubou 
por acaso, onde quem sabe brotaria, quem sabe 
encontraria, em certo alvorecer, um corvo Gra-
co feito eu.

O corvo vê a flor, à beira do abismo.
As pétalas brancas, a face amarela d´ouro, 

não se parece com as irmãs que dela vi, as irmãs 
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de Isabel não se parecem com Isabel em nada: 
conversam baixinho entre si, conversam triviali-
dades. Não se parecem com o porte altivo que 
me oferece a flor Isabel, a flor acompanha meu 
voo rondando, rondando o caule seguro na ro-
cha, pelas raízes seguro na rocha.

A flor vê o corvo, à beira do abismo.
– Demoraste.
– Não, estava aqui desde o alvorecer.
– Por que não pousaste logo?
– Não desejava te perturbar o sono.
– O que tem meu sono?
– Gosto de imaginar teu sono, por trás das 

pétalas, por entre o caule, descendo pelas raí-
zes; gosto de imaginar teu sonho que arranca 
das pedras onde estás incrustada.

– Mas nada arranco das pedras; e não exis-
tem sonhos.

– Por que pensas assim?
– Deveria pensar diferente?
– Tu nasceste do impossível.
– Não acredito em sonhos. Eles vivem para 

quem espera algo; eu não espero algo.
– Esperaste por mim.
– Não te esperavas.
– E a pergunta: “Demoraste”?
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– Não fiz pergunta; afirmei.
– Prova que não te importas e vou embora.
– Não é questão de importar. É questão de 

querer. Quis que viesses. 
– Não esperavas?
– Não, apenas quis.
– Se pode viver apenas querendo?
– A cada dia abro as pétalas para o sol, para 

o mar, para a chuva e as nuvens. Os quero to-
dos, um por vez; e, querendo, eu os tenho, um 
por vez.

– A quem desejas primeiro?
– Não é desejo, é querer.
– Existe diferença?
– Sim. Quero inteiro, sem troca. Desejo a 

quem pode me dar.
– Não me desejas em troca?
– Só se quiseres trocar.
– Confuso, teu modo de pensamento.
– Mas não penso por mim... É outra criatura.
– Quem? A rocha?
– Talvez. A rocha. Ou a raiz de uma planta 

que aqui morreu e quis que eu nascesse.
O vento traz um bater de asas estrangeiro.
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– Quem é, Graco?
– Não sei. Quem habita aqui és tu.
– Sim, ouvi rumores... Duas criaturas hu-

manas, porque não grasnam, não mugem, não 
pingam em minhas pétalas, não sorvem o meu 
pólen.

– Há quanto tempo estão ali?
– Não sei ao certo. Não posso sair do lugar, 

lembras?
– Irei verificar.
O sopro das asas de Graco não confunde 

Isabel. O sopro das asas de Graco não a assusta.
– São dois homens, é verdade. Um mais 

velho, um mais novo.
– Entendes o que eles falam?
– Como poderia entender? São estrangeiros.
– Estrangeiros para ti, que não conheces a 

terra, somente o ar. A terra nos ensina palavras 
estrangeiras.

– Como se aprende?
– Basta sentires no coração, e entenderás.
– Como sentes no coração se apenas que-

res, não desejas?
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– Exatamente por querer, por não desejar 
nada em troca, retenho o que a palavra huma-
na diz em minhas folhas e ela faz parte de mim 
agora.
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\II/

Desde pequena Laura se imaginou especial, 
disposta a cumprir missão que somente a 

ela pertencia:
1. Colecionar conchinhas de mar 

por tamanho, cor, inteiras ou 
quebradas;

2. Alimentar pombos às segundas; 
as gaivotas, nas terças; quartas e 
quintas, beija-flores; nas sextas, os 
pardais; aos sábados, cotovias. No 
sétimo dia, ah... o sétimo dia...; 

3. Apascentar ovelhas tosquiadas;
4. Fiar lãs escuras das lãs claras;
5. Trancar portas e janelas;
6. Colher borboletas nos girassóis;
7. Ser uma prostituta sagrada.

A princípio os pais proibiram pronunciar 
o último desejo. Mas de tanto insistir, a entrega-
ram ao templo do deus Sol. 
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Cortaram-lhe os cabelos. Rasparam-lhe os 
pelos. Ungiram-na com óleo dourado.

Laura imaginou um mundo feliz e foi se imagi-
nando nele, até não mais poder em si.

Ela aguardou o encontro com o deus Sol.
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\III/

“Ícaro, sentes a largura em tuas asas?”  
Sentes que podes percorrer o mundo com 

elas e não mais voltar?
Não importa como aqui chegamos ou aon-

de vais. O que importa é o bater das asas, acele-
rar o pulso.

Queres o outono das estações, tolo que és! 
Apreende o instante, isso basta. Não mais au-
gúrios de Minotauro nem sonhos, para que so-
nhar? Esquece ao que vens, te encerres no exato 
instante em que te encontras. Não penses em 
nada, por que pensar?

Não percas tempo em pensamentos, sai de 
ti, sai de ti, eu sairei de mim agora.”

Dédalo arrasta o filho para a beira do abis-
mo – ele dorme. Despe-o com cuidado. 

Levanta-o.
As asas, em seu devido lugar.
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As feridas cicatrizadas, não curadas ain-
da: curadas com o levantar do voo, o passar do 
vento.

 “Ícaro, sentes a largura em tuas asas?”
O pai alisa o corpo nu do filho em pé. Abre 

os olhos ao infinito.
“Sentes que podes percorrer o mundo com 

elas e não mais voltar?”
As penas de gaivota, protege da umidade 

do mar com a cera de abelha.
“Não importa como aqui chegamos ou 

aonde vais.”
O céu propício. Poucas nuvens, uma leve 

brisa.
“O que importa é o bater das asas, acelerar 

o pulso.”
Se chuva, geada ou neve, tudo perdido.
“Queres o outono das estações, tolo que 

és!”
A flor move as pétalas.
“Não mais augúrios de Minotauro...”
O corvo se aproxima, grasna.
“... nem sonhos...”
A flor gira o caule.
“... para que sonhar?”
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O corvo plana sobre Ícaro.
“Esquece ao que vens, te encerres no exato 

instante em que te encontras.”
A brisa para.
“Não penses em nada, por que pensar?”
Prismas de gotas do mar sobem.
“Não percas tempo em pensamentos...”
Lento.
“... sai de ti...”
Denso.
“... sai de ti...”
Musgo.
“... eu saio de mim agora.”
Dédalo o empurra como a si mesmo, como se 

Ícaro fosse maior que o pai, como se Ícaro pudesse 
voar... 



Ícaro falasse
Patricia Tenório

Como se
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1º dia

A barca sobrecarregada. Eu, meu pai e os 
prisioneiros partimos na direção de Creta.
Eu e meu pai sentamos na frente da barca. 

Sentamos na frente da barca, acorrentados, to-
dos acorrentados por uma mesma corrente, de 
elo em elo sentíamos as ondas baterem na proa, 
na popa, subindo a água até as cabeças, os cabe-
los encharcados.

Senti puxar à esquerda, vindo de trás. Um 
senhor, cabelos longos, a barba extensa. Estava 
branco como o sal, branco como a lua. As mãos, 
geladas. Os olhos, vítreos.

Toco-lhe a pele enrugada, molhada de 
suor. Aliso-lhe os cabelos. A boca, entreabre, não 
vejo dentes, apenas a língua parece soletrar um 
nome, um lugar?

– La... La...
O corpo pende em minhas costas.
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2º dia

O odor putrefato sobe ao meio-dia. 
– Devíamos jogá-lo ao mar, aos tubarões.
Um deles diz.
– Ao chegar a Creta nos livraremos dele. 
O carrasco fala balançando a cabeça, aper-

ta mais ainda as correntes, quase não podemos 
nos mexer. 

Meu pai soletra.
– Quieto.
Ficaria quieto se o homem não pendesse 

em minhas costas, se não rumássemos para um 
destino que não escolhi, porque eu não escolhi 
ser filho de Dédalo e pagar pelos seus crimes.

– Um de cada vez!
Urra o carrasco enquanto nos entrega sopa 

de batatas; pão, somente para mim e Dédalo.
O carrasco toma para si a porção do ho-

mem às minhas costas.



19

Patricia Tenório

3º dia

Lembro quando Dédalo me ensinou a caval-
gar. Montou-me em Zepherinus e mandou 

segurar firme na crina longa, marrom-escura, 
cheia de tranças.

– Rêêêê, Zepherinus!
Um tapa nas ancas do cavalo me enviou 

às pradarias, o vento nas cabeças, minha e de 
Zepherinus, coladas pelo medo de cair, e o medo 
foi encolhendo, eu erguendo o olhar ao mundo, 
ao verde dos campos, zumbir das abelhas, canto 
dos rouxinóis, o pulular dos coelhos, cabritos, 
bois, ovelhas...

– Acorda, Ícaro! Chegamos a Creta.
As abelhas zumbindo, os rouxinóis solfe-

jando, os coelhos, cabritos, bois, ovelhas... 
O carrasco solta as correntes e somos dei-

xados, eu e Dédalo, no labirinto do Minotauro.
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4º dia

O labirinto. Menos assustador do que imagi-
nei. Menor do que imaginei. Ainda estava 

ali o fio de Ariadne guiando Teseu na volta do 
ato heroico.

Um herói. Precisa de coragem ou de lou-
cura para ser um herói? Precisa haver sentido 
ou nada mais fazer sentido na existência, então 
se lança ao incontinente, ao desmedido? Sem es-
coras para apoiar, o herói se lança ao labirinto 
de pensamentos, muitas vezes enganados, mui-
tas vezes a outros pertencendo, os pensamentos, 
por isso o emaranhado de intenções, o me en-
contrar perdido por não haver quem me cha-
masse, quem me esperasse feito Ariadne espe-
rou Teseu.
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5º dia

Preocupo-me com Dédalo. Não se alimenta. 
Dorme cedo. Acorda tarde. Embrenha-se 

todas as manhãs no labirinto, volta mais pálido, 
mais magro.  Não me deixa acompanhá-lo. Não 
conversa mais.

– Deixe-me sozinho!
Passo os dias olhando o mar; à noite, as es-

trelas. Em que constelação estás, minh´Ariadne? 
Por onde te buscar? Encontrar-te-ei? Encontra-se 
o amor ou ele nos encontra?

Quem sabe o amor, misturado com nossos 
atos e pensamentos, não necessariamente exista, 
mas respire em nós, se inscreva em nós até sur-
gir uma aparição, um reflexo no espelho que, 
de tanto se parecer com o amor, tudo esclarece, 
ilumina.

Resplandece.
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6º dia

Dédalo me acorda para fazer exercícios. Le-
va-me ao centro do labirinto, onde habitou 

o Minotauro, onde Teseu matou o Minotauro 
de surpresa.

Existem pêndulos, varas de salto a dis-
tância, pesos, bolas de ferro, cordas de pular. 
Comemos tâmaras, bebemos mel fresco das 
colmeias, figos retirados do pé. Talvez por isso 
Dédalo não se alimente lá fora, somente aqui 
dentro. Mas por que a magreza? A palidez? 

Saímos ao pôr do sol e as pernas pesam, as 
costas curvam. Os olhos ardem como se os tives-
se aberto dentro do mar. Não vejo mais nada, 
nada quero ver, nem as estrelas, apenas a escu-
ridão dos meus olhos fechados.
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7º dia

Há uma barca e o sentimento de tê-la visto 
antes. A barca nos sobrevoa, o mastro ere-

to, vela inflada à plenitude. Uma escada de cor-
das, lançada em nossa direção. Tento acordar 
Dédalo, mas ele dorme profundamente – deve 
estar cansado, o meu pai.

Subo a escada sem esforço, apesar do can-
saço da véspera. Parecem mais leves os múscu-
los, amarrados nas tiras das sandálias de couro.

A barca vazia. Começa a navegar, lenta, su-
ave, na direção sul de Creta, onde, por trás das 
nuvens e uma lua crescente, nasce outra ilha, no 
ar e sólida, rica em verde e animais. Borboletas, 
girassóis, águias, árvores frutíferas? O escor-
pião? Um unicórnio? Ao longe, longe, perto, 
mais perto, de um templo sai a moça nua, cabe-
los curtos e no rosto, a luz do sol.
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A Hércules, os Titãs

Não contei a Dédalo sobre aquela noite. Se-
gui fazendo os exercícios tal ele me orde-

nava, eram muitos e mais difíceis.
Qual o motivo dos exercícios? Transformar 

meu corpo num soldado? Não havia Minotauro, 
nem Medeias, nem Titãs – a Hércules, os Titãs! 
Queria apenas vê-la outra vez, outra vez, e lhe 
perguntarei o nome?

A lua cresce e ilumina toda a ilha. Mora na 
lua, a princesa? A outro pertence? Por que esta-
va nua, o corpo coberto de ouro?

Não há a quem perguntar, o meu oráculo. 
Dédalo, com as intenções de guerra e guerreiro, 
não irá dar-me ouvidos. Basta a mim esperar, 
somente esperar.

A brisa quente traz-me a luz da lua cheia. 
Abro os olhos e posso ver a barca, a escada, o 
mastro ereto, vela inflada à plenitude – ao en-
contro de minh´Ariadne?
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Em frente ao templo, aguardo. Está quie-
to, aqui. Os animais e flores, se recolheram?

Sinto um aroma conhecido. Um aroma an-
cestral. Um aroma se conhece toda a vida? E an-
tes de minha vida outras vidas, o mesmo aroma 
atravessando gerações?

O aroma se transforma em paladar. É 
doce. Amargo. A mistura desperta minhas pa-
pilas gustativas. Eu quero mais. Fecho os olhos 
com a memória do aroma, a presença do sabor; 
sinto arrepiar os pelos. Retiro as sandálias na to-
tal necessidade de sentir os pés no chão.

A terra molhada. Orvalho da meia-noite? 
Enfio os dedos dos pés na terra, sinto-me afun-
dar. Será o pântano? Não me importo com a 
terra engolindo-me inteiro, a veste se vai com a 
terra que me engole. Estou nu.

Uma mão me oferece ajuda, é uma mão 
delicada. Na ponta dos dedos usa anéis floridos, 
anéis de jasmim. Será o aroma que senti, o aro-
ma ancestral? A mão roça suave os meus lábios, 
e o gosto, reconheço o sabor. É tão frágil, a mão, 
e tão forte. Retira-me do pântano, da boca da 
terra, devolve as minhas vestes.

Não quis saber a que corpo pertencia, as 
mãos. Há o medo de não ser minh´Ariadne, 
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serem apenas mãos, umas simples mãos. Mas, 
ao buscar as sandálias, vejo os pés, pequenos os 
pés, pequenos e os indicadores maiores que os 
polegares – um sinal de inteligência?

Sigo os passos até chegarmos a uma pis-
cina, uma grande piscina. Os pés param à sua 
borda. Aguardo as mãos. As suaves mãos, com 
anéis de jasmim, me conduzem às águas frescas 
da piscina, e me banham. Sinto a ponta dos de-
dos em minhas costas, eles alisam em movimen-
tos circulares; a terra desprende da pele, das 
costas, o dorso, os braços, as pernas e por onde 
os dedos generosos tomam para si, os movimen-
tos milagrosos.

Meus olhos fechados.
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Eu preciso aprender

Dédalo me observa. Não reclamo mais dos 
exercícios. Faço-os rápido, corretamente. 

Desenho um sorriso em minha boca. Dédalo me 
observa.

– O que estás pensando, Ícaro?
– Nada.
– Sorris.
– Faz sol.
– Tua pele está macia.
– Suor?
– O suor não amacia a pele.
Termino as abdominais.
– Escondes algo.
– O que escondo?
– Algo que viste.
Vivi.
– Algo que ouviste.
Senti.
– Não conversamos mais.
– Você não fala mais, Dédalo.
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– Não me chames de Dédalo; sou teu pai.
– Cresci, Dédalo. Por que assim não posso 

te chamar?
– Pensas que cresceste, não ainda. Ainda 

precisas aprender.
Até quando?
– Precisas aprender a vida inteira. Eu pre-

ciso aprender.
Os olhos sinceros. Aprendi a enxergar a 

verdade nos olhos de Dédalo, mesmo quando 
ele não a consegue realizar.
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Uma bela flor

Hoje vi a flor à beira do abismo. Tão bela 
a flor! E tão singela. Poderia oferecê-la à 

dona dos dedos generosos. Os dedos com anéis 
de jasmim.

Aproximo-me da flor. Sinto o abismo sob 
os pés – é poderoso o abismo... Ele me suga, en-
tontece, retira de mim todas as forças. Tantos 
exercícios propostos por Dédalo, o fortalecer 
dos músculos, mas e a alma? Minh´alma per-
manece pequena! Pequeno menino no corpo de 
um homem.

Um menino que sou. Como poderei er-
guer o olhar e oferecer uma flor à dona dos 
dedos generosos? Se aqui, em terra firme, sim, 
mas à beira do abismo, não consigo sentir-me 
inteiro? Como se a flor, a bela flor, singela flor 
soubesse o segredo da vertigem, o segredo que a 
mantém, ali, pendurada pelas próprias pernas, 
e solta, ao mesmo tempo, os cabelos de pétalas 



Como se Ícaro falasse

30

esvoaçando, e posso sentir o pólen desprender 
da bela face.

Quando a barca vem, não tenho medo. 
Na barca sou senhor, sou rei. E sei aonde irei 
chegar.
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Com as próprias pernas

Não há escada, hoje. Como poderei subir?  
– Com as próprias pernas!
Pareço ouvir um grasnido. O grasnido vem 

da beira do abismo, onde está plantada a bela 
flor. Um pássaro? Um corvo. Os pássaros falam?

– Os pássaros não têm o que falar.
Diria meu pai.
– Os pássaros voam. E voam porque são 

pássaros.
Aprendi desde cedo o pensamento de meu 

pai. Tal não pensasse, as ideias nascessem de sua 
boca, e lançadas fora em forma de palavras por 
não querer pensar. E, às vezes, muitas vezes, as 
lançava poderosas, dolorosas, flechas certeiras 
em meu coração e à sua boca não voltariam mais.

– ... as próprias pernas!
O corvo repete, grita com tamanha in-

sistência; começo a acreditar. Com as próprias 
pernas se percorre distâncias? Longitudes do 
próprio ser. Porque se com as próprias pernas 
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se anda, se marcha, se corre, poderia com elas 
voar? Como se em meus pés, tamanhos pés de 
sandálias de couro, pudessem nascer pequenas 
asas flutuantes, asas da imaginação de um meni-
no, um menino, no corpo de um homem.

– Ícaro nasceu para voar!
Nasci com um destino? Para uma missão 

fui destinado? Mas se apenas sei, saberei quando 
chegar ao destino? O lugar onde devo me apro-
priar de mim mesmo, onde me reconhecerei?

– A ilha da meia-noite.
A ilha da meia-noite, seria ela uma missão? 

Colorida por meus olhos, pulsando o sangue, 
braços abertos ao meu corpo, desapareceria 
quando eu desaparecer? 

A ilha seria uma fuga. De meu pai. E os 
exercícios forçados, um plano que reservava a 
mim, sem que eu ao menos o conhecesse.

– O que de mim quer Dédalo?
A ilha seria uma ilusão? Com os unicór-

nios, borboletas multicores, seria de uma sereia 
as mãos generosas? Mas havia os pés. Os indica-
dores maiores que os polegares. 

Eu queria a ilusão. Nem que para isso 
esquecesse Dédalo ao meu lado, dormindo 
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profundamente ao meu lado, após um dia in-
teiro de exercícios forçados. Eu não me sentia 
forçado a voar, não me sentia forçado a usar 
minhas asas flutuantes, nos pés de sandálias de 
couro, para escalar alturas e subir à barca, mas-
tro ereto, vela inflada à plenitude. Porque não 
mais irei me repetir.

Cada noite descobria um outro canto da 
ilha. Um novo olhar.

– Hoje a quero azul do céu.
E assim me parecia. Um grande espelho 

dos desejos, a ilha. Seria a lua refletindo o sol? 
Seria eu o grande Sol para a Lua?

Procuro a dona das mãos generosas, não 
a vejo mais. Noites e noites a procuro e não 
a vejo mais. Será que me teme? Será que ad-
vinha o desejo de tomá-la nos braços e fazê-la 
minh´Ariadne? Será a mesma dona do corpo nu 
dourado?
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O negro corvo

Não me levantei para os exercícios forçados. 
Não quero me levantar. Talvez por não ha-

ver encontrado a dona do meu desejo, talvez 
seja. Mas não se força a saudade, não se força o 
amor. Não se força o mesmo sonho.

Dédalo desconfia. Faz-me levantar cada 
vez mais cedo, deitar mais tarde. Durmo pouco.

Vejo o corvo se aproximar da flor. Ele se 
aproxima com delicadeza. As penas negras se 
transfiguram em azul-escuro com os raios de 
sol. O sol do amanhecer.

A flor espreguiça as pétalas, o caule soer-
gue a face. A bela flor Isabel. Assim a chamo. 
Assim será. O negro corvo e o seu grasnido. O 
negro corvo ronda Isabel. O negro corvo cha-
mado Graco.

Anima-me a beleza do encontro. Anima-
me haver esperança. Se não a sonho, para que 
viver? Se não a sonho, não a encontro, não há a 
possibilidade do encontro.
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É preciso estar aberto ao sonho. É preciso 
estar desarmado. A barca somente acolhe os es-
perançosos, os que não perderam a ilusão. 

Os exilados.
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A espera das abelhas

– Ícaro, apronta-te sem demora! Hoje ire-
mos colher a cera das abelhas.

A cera das abelhas. Para que Dédalo a 
quer?

Sigo as ordens de meu pai, apenas para 
não o contrariar. Perderei seu amor se não o 
seguir? Ou não é amor, é medo o que por ele 
sinto? Como poderei dar amor à dona dos de-
dos generosos se a um pai, meu próprio pai, não 
possuo o sentimento? Aquele que ao pai primei-
ro sinto para ser possuidor da flâmula?

Guardamos a cera em vasos de barro, dis-
postos de par em par. As abelhas nos doam a 
cera sem que nos piquem, sem que reclamem o 
dom a nós concedido de maneira natural, a elas 
mesmas não pertence. Estranho modo de ver a 
vida, o das abelhas. Estranho e a mim comove.

– Preciso retirar aprendizado.
As abelhas me ensinam a esperar. Quantos 

dias, meses para juntar a cera e o mel que 
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delas tomamos sem lhes dar nada em troca? 
Suportarei a espera?

Foram dias trabalhando, dias colhendo, 
preenchendo os vasos de par em par. Até com-
pletar uma dúzia. Até completar duas dúzias de 
vasos de cera das abelhas.

Para que Dédalo junta a cera das abelhas? 
Para o que construir?

Não vejo sentido em nada, sento-me dian-
te das filas de vasos, as duas filas de vasos. Por 
que junta? Melhor seria estar lá fora, fora do la-
birinto do Minotauro, vendo  a flor Isabel sau-
dar o corvo Graco, apreciando o pôr do sol da 
ilha de Creta, enquanto aguardo o nascer da lua 
cheia, a barca, e encontrar, quem sabe encontrar 
minh´Ariadne na ilha dos desejos?
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O encontro do sol com a lua

Icaro dormiu à exaustão, e não percebeu a 
chegada da barca, nem as asas flutuantes 

nos pés, nem o colorir do olhar. Tudo é cinza 
ao seu redor. Um vazio o suga para dentro, não 
quer mais abrir os olhos, quer esquecer.

A memória engana, e, quando menos se 
espera, sentimos o aroma ancestral, o aroma 
que pensávamos sentir em outro espaço, em ou-
tra ilha, outra presença. À luz da lua, não à luz 
do sol. Porque, sob o sol do meio-dia, a lua da 
meia-noite se aproxima.  

Ela vem devagar, a lua, vem portando a 
inocência do primeiro instante – no primeiro 
instante se porta o amor? Anuncia a esperan-
ça do encontro, o encontro do sol com a lua, 
o encontro de Ícaro com a dona dos dedos 
generosos.

Laura aparece à porta do templo ao deus 
Sol enquanto a lua se esconde eclipsada. A lua 
precisa se esconder para que o sol cresça, para 
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que o sol saiba a quem deve possuir. Ela, sempre 
ali, a lua; ela, sempre lá, a dona dos dedos gene-
rosos, Laura, a prostituta sagrada ao deus Sol.

Ícaro permanece quieto, sentado às mar-
gens da piscina de águas frescas. Laura veste 
uma túnica vermelha com estrelas prateadas – a 
lua se veste de estrelas? E, sem perguntar nada, 
se aproxima do sol. Uma coroa de jasmins enfei-
ta os cabelos curtos, os jasmins em anéis enfei-
tam os dedos generosos.

Ela toca os lábios de Ícaro. Aproxima-se 
mais e ele sente o hálito, doce, suave como as 
mãos e não se encontra mais perdido, o menino. 
O menino, no corpo de um homem.
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O hálito divino

Os olhos iluminam o corpo. A cera, recolher, 
as penas, juntar – Dédalo manda juntar 

penas de gaivotas. Um trabalho mais difícil do 
que o da cera das abelhas: é preciso acalmar as 
gaivotas, não as quero devorar. Elas descansam 
nas árvores plantadas na entrada do labirinto, 
árvores oliveiras.

Quando quero degustar olivas, ali me sen-
to, calmo, sério, e avisto as gaivotas. Quando me 
encontro distraído, elas vêm me visitar, comem 
na minha mão; aliso-as, algumas penas se sol-
tam, penas desnecessárias para elas, necessárias 
para mim.

Necessárias para mim ou necessárias para 
Dédalo? Não me importo mais. Não lhe pergun-
to histórias, não as quero ouvir. Ou não as ouço, 
eu as escuto? Abrindo o coração às palavras de 
meu pai – o menino, no corpo de um homem, 
cresceu?
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Guardo o hálito, doce, suave. Aprisiono 
nos pulmões. Posso sentir o dia inteiro, o hálito, 
posso fazê-lo viajar por minhas veias, impregnar 
todo o corpo. Do hálito se tem o querer? 

Ela me disse um nome, o nome pronun-
ciado em brumas de sonho. Por que não me 
lembro? Aquela dama... a dona dos dedos ge-
nerosos, mãos e hálito suaves não me deixam 
mais pensar. Somente a imagem, sua presença 
preenche o pensamento e rouba-lhe o espaço. 
Não há espaço para as palavras, ideias nem pen-
samentos, apenas o sentir pulsa e sei estar vivo. 
Vivi o toque, o hálito, o quase beijo, o roçar dos 
lábios entre meus lábios, um desejo doloroso de 
a inteira possuir, a ela inteira conter nos braços, 
no corpo, a mente e não lembrar mais nada.

Espanto-me com o passar do tempo. Em 
Dédalo, cresce a barba; em mim, só os cabelos. 
Talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor 
ainda os pelos não crescer, feito a portadora do 
hálito divino. O sopro divino, seria o seu hálito?

Não preciso mais do mel das abelhas, o 
óleo das olivas, sinto-me forte e calmo. Tenho 
a lua em minhas mãos, tenho o sol como ami-
go, somos os dois tão semelhantes... Mas se não 
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temo o sol que me ilumina, por que temo o pai 
que não mais sombreia?

Os olhos de Dédalo me procuram.
Os olhos de trovão, raios crescem em meu 

caminho de sol e as nuvens são negras, entorpe-
cidas. Aproxima-se a tempestade, aproxima-se o 
tempo das nuvens tenebrosas.
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A chuva anuncia a primavera

– Laura é o seu nome! Eu o lembrei. Lem-
brei o nome em meio às tormentas de meu pai 
– o amor nos acalanta? Enquanto tenho amor, 
tenho o fluxo, sigo o rio das palavras ásperas 
de meu pai, e não as sinto ásperas. Um rio de 
palavras entra pelas orelhas, dá voltas em meu 
corpo, vejo correr sob os pés. Os pés das asas 
flutuantes. Os pés das sandálias de couro.

Pode no mesmo lugar e tempo habitar 
o sal e o mel, o áspero e o suave, o corvo e a 
flor? Pode habitar em meu corpo a contradição? 
Posso voar e me fincar a terra? Posso ser homem 
e alcançar alturas?

A chuva vem, embalsamando o corpo, 
aquietando a alma. Dizem que a chuva anun-
cia a primavera, mas o que é a primavera para 
quem não sabe o amor? Meu pai sabe o amor? 
Eu saberei o amor?

Talvez o pressinta, pressinta nos dedos de 
Laura, nos cabelos curtos coroados de jasmim. 
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Jasmim nos dedos e nos cabelos, o aroma an-
cestral. O que em Laura embala será a memória 
de um berço? Memória de uma mãe que tanto 
me acarinhou, cuidou em mimos. Assim de mim 
cuidou? Ou mais uma lembrança, uma memória 
inventada feito o aroma ancestral? Porque an-
tes eu não conhecera Laura, mas a ela pertenci 
desde o sol ser o sol, a lua ser a lua torneada de 
estrelas flamejantes. Estrelas caem em minhas 
mãos.

Que segredos têm as mãos? Para o que fo-
ram feitas? Tocar o intocável, as mãos, trocam 
sentimentos, sensações. Em cada ponto dos 
meus dedos revelam-se dores, acordam alegrias. 
Criam estórias para se crer e guardar na memó-
ria, a memória imaginária. Pode-se crer em es-
tórias criadas. Pode-se crer e existir delas, delas 
se nutrir, sobreviver dias, meses de um mesmo 
toque, enlarguecendo a alma para outros mares 
desbravar, outra ilha amanhecer o sonho que se 
sonhou.

Acordo mais disposto. Pronto para aju-
dar Dédalo no desejo de ser pássaro. Nem sabe 
Dédalo que descobri o segredo. O amor nos 
abre os olhos? Ou os cega?
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O amor dos talvez-futuros-amantes rea-
cende o amor filial. O amor sem nada esperar. 
O amor da entrega.

Saberá meu pai que me ama? Guardará em 
si esse oráculo? O templo de Laura, o templo ao 
deus Sol. Serei eu o enviado? Ou o antecedo, 
abrindo caminhos nunca antes percorridos na 
ilha de Creta, a ilha do labirinto do Minotauro?

Teseu talvez soubesse. Que ali, naquela es-
quina do labirinto, ali deveria fechar os olhos, 
seguir o fio do amor, o fio de Ariadne.

– Eu a encontrei, Teseu!
Encontrei minh´Ariadne. Fui ao centro do 

labirinto de mim mesmo e matei o Minotauro 
do temor das próprias penas, as penas que meu 
pai costura com a cera das abelhas, as penas de 
gaivotas que Dédalo colocará em minhas costas.
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Somente respirar

Não houve barca e Ícaro aqui chegou. Ele 
porta uma certeza nos olhos, eternidade 

em seu olhar.
Ele sobe os degraus da escada, o templo ao 

deus Sol. Será ele o enviado? A quem devo me 
entregar. Despir a túnica vermelha, entregar a 
virgindade e ser uma prostituta sagrada. Para 
sempre devo ser.

Para sempre devo ser? Terei eu outra esco-
lha? Por que desejei ser uma prostituta sagrada?

Ícaro sobe o último degrau.
– Não parece violento.
– Não a quero machucar.
Deveria machucar?
– Fui treinada à obediência.
– Não precisa obedecer. Somente se desejar.
Deseja-se o amor?
– Não sei o que desejo.
– Então, por quê? Teus cabelos curtos. O 

corpo nu dourado. Os anéis, a coroa de jasmim.
– Eu disse antes, fui treinada à obediência. 
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– Não a quero obediente. Quero-a livre para 
amar.

Amar...
– O que é amar?
Amar...
– É um sem por que, um sem motivo. So-

mente respirar. Sentir a cor dos teus olhos pis-
cando igual aos meus. Fazer da cor um aroma, 
do aroma, um toque, e do toque, emana mel en-
tre os meus lábios.

Eu quero amar...
– É saber o que tu sentes, saber sem dúvi-

das. Não existem provas para amar.
– Eu quero amar...
– Não sentir dor quando te encontro, dor 

do meu corpo de encontro ao teu.
– Não dói o amar...
– O sal emana dos poros, a língua bebe o 

ouro de tua pele. Brindo a mim, a ti, a todos 
aqueles que conhecem o amar.

– Em tuas costas, vê!
Asas de penas de gaivotas são cravadas por 

Dédalo na ilha de Creta, asas de penas de gaivo-
tas são cravadas nas costas de Ícaro cada vez que 
o corpo dele de encontro ao meu.

– Não tema a dor, Ícaro...
– Eu não temo, Laura...
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Um mundo inteiro em minhas costas

O peso em minhas costas. A dor em minhas 
costas. Como se outro homem eu fosse, 

como se carregasse um mundo inteiro em mi-
nhas costas.

Para se erguer, um homem precisa de car-
ne, carne das pernas, carne dos braços, carne 
colada aos ossos, o sangue, a medula. A espi-
nha dorsal modificada, um homem-pássaro, um 
pássaro-deus?

Não me sinto um deus. Apesar do meu 
corpo de encontro ao de Laura. Apesar da lar-
gura em minhas asas.

– Ícaro, sentes a largura em tuas asas?
Asas do tamanho do mundo. Asas das pe-

nas de gaivotas. Tantas juntei... Para atender ao 
desejo de Dédalo. Não as queria juntar? E a cera 
das abelhas. Duas fileiras de vasos.

– Coma, Ícaro, o mel. Beba, Ícaro, a água.
A água doce. O mel amargo. Seria sangue 

misturado ao mel escorrendo das costas?
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– És monstruoso, Dédalo!
– Não fale assim, meu filho...
– O que fizestes com Laura?
– Laura? Quem é Laura?
Não saberia Dédalo sobre Laura? Ou ela 

não existiria? Teria sido tudo um sonho?
A realidade cravada em minhas costas 

e não consigo mais voar. Para que voar sem 
Laura? Por que voar sem o amor?

Voar é para os amantes. Quando estão jun-
tos, planam além do céu, além da lua, colhem 
estrelas e se dão um ao outro. Estrelas não caem 
em minhas mãos.

Para quem na terra fica, apenas lágrimas, 
e os vermes que o corpo irão comer... Dédalo 
desata minhas sandálias, retira as minhas vestes.

– Vou te ensinar a voar.
Tolo Dédalo, tolo pai... Voei antes, ao en-

contro de Laura. Ao encontro de um sonho?
– Não te aproximes do sol, a cera irá derreter.
O templo ao deus Sol. Não seria eu o en-

viado?  Talvez antecedesse ao próprio Sol, o rei, 
o senhor; a ele pertencendo Laura, a prostitu-
ta sagrada, a quem desvirginei, de quem pro-
vei o sal, o ouro, o jasmim dos cabelos, a delícia 
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dos dedos generosos.  Saberia, Laura saberia? 
Afasto-me de meu pai.

Afasto-me e vêm os pensamentos que não 
mais quero pensar. Afasto os pensamentos, como 
Dédalo não os pensa... Agora entendo meu pai. 

Meu pai não pensa os pensamentos por-
que eles são dolorosos demais.
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Organizar os pensamentos

Olho Graco e Isabel. Olho. Não vejo. Não en-
xergo. Olhar é anterior a ver, anterior a en-

xergar. Um abrir e fechar de olhos apenas. Subir e 
descer de asas apenas. Subir e descer de asas não 
é voar. Voar requer alma, coração. Requer amor.

Não amo. A dona de um sentimento, a 
dona dos dedos generosos, corpo nu dourado, 
cabelos curtos, aroma ancestral de jasmim; ela 
não existe, partiu do coração, partiu meu cora-
ção em mil pedaços, eu não posso juntar. Olho 
Graco e Isabel.

– O que fazer, Graco? O que fazer, Isabel?
Pareço vê-los se entreolharem. Pareço e 

acredito. Preciso acreditar.
– Ela existe? Laura? A ilha encantada dos 

desejos?
Graco grasna. Isabel encolhe as pétalas.
– É um sim? Um não?
Sondo minh´alma. Vasculho os pensa-

mentos.
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Preciso organizar os pensamentos para de 
novo pensar. Amontoam-se uns nos outros, lu-
tam uns com os outros, querem dar-me senti-
mentos ou os sentimentos é a eles que se dão? 
Sinto porque penso, ou pensar é antes do sen-
tir? Onde nasce o sentimento? O corpo o pro-
voca? Ou ele provoca o corpo? Em mim não 
habita o ouro do corpo nu de Laura? Como 
pude me enganar? Porque mais certo do que 
as asas que em mim habitam, nas minhas costas 
habitam, enfiadas por Dédalo e fazem parte de 
mim agora, como o ar em meus pulmões, sinto 
o ouro inebriando, o ouro do corpo de Laura, 
sem pelos, cabelos curtos me inebriando e sin-
to uma dor profunda atravessando as costas, o 
ar esvaindo os meus pulmões. O ar, efêmero ar, 
que por instantes tive em meus braços, sentin-
do minha carne fundindo-se com outra carne e 
não mais queria retornar... A Creta. A Dédalo. À 
vida. A um mundo inteiro que carrego em mi-
nhas costas.
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Amigo de um rei

– Não te aproximes do mar, para não pesar 
as asas.

Procuro não ouvir os conselhos de meu 
pai. Não os ouço, ou os escuto sem querer, feito 
as palavras ríspidas que em mim adentram ras-
gando, violentas, sem a Dédalo retornar?

Graco grasna. Isabel retorce o caule. As asas 
em mim respondem aos conselhos de meu pai. 
Elas sobem, descem, sem o meu controle, sem 
minha intenção. As asas a mim não pertencem.

Por que não enfiou as asas em si próprio? 
Por que Dédalo fundiu com a cera das abelhas 
as asas em minhas costas e não em si próprio?

– És mais leve do que eu, vais primeiro. 
Podes percorrer distâncias nunca antes imagi-
nadas. Podes chegar a Tebas e ser amigo do rei.

Fui amigo de um rei. O rei mais poderoso 
de todos. O rei que ilumina, dá calor, faz brilhar 
em furta-cor as penas negras de Graco, florescer 
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no verão a bela flor Isabel... Isabel no inverno 
morrerá?

Graco se espanta. Ele não quer morta 
Isabel. Eu não a quero morta, mas... Quem sabe 
se libertando do corpo real possa habitar um 
corpo mais leve que o ar? E levitando, possa en-
contrar Laura, a flor Isabel, a mística flor Isabel 
levitando possa dizer-lhe meu desespero, um 
homem-pássaro, um menino no corpo de um 
homem-pássaro, que ao seio de Laura deseja 
retornar. 
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O reflexo

Teria sido tudo um sonho? Ícaro não teria 
vindo a mim, retirado o véu do medo, ar-

rancado para sempre a virgindade, preparan-
do-me para o deus Sol?

O deus Sol me aquece. Ele sabe o que é o 
outono, o que é o inverno, ele sabe o esfriar das 
emoções. Sabe o que é não mais fundir o ouro 
com a prata, o sal com a terra, o doce com o 
amargo. O deus Sol me fez só.

Volto à túnica vermelha com estrelas pra-
teadas. Elas pranteiam o amor perdido, as es-
trelas. Elas pranteiam o deus Sol. Tantas vir-
gens desposou, o deus, e às virgens não mais 
retornará.

Qual o sabor tem o intocado? O que nun-
ca foi visto por olho humano ou divino, o que 
nunca teve amor? Para amar precisa saber da 
existência. Precisa do toque. O corpo de Ícaro 
não mais tocará o meu?
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Volto à piscina de águas frescas. Pergunto 
ao meu reflexo que, de tanto perguntar, enve-
lheceu. Ele não sabe mais, o meu reflexo, quem 
é aquela moça de cabelos dourados feito o trigo, 
longos feito o trigo, que um dia pensou que ser 
uma prostituta sagrada a libertaria do jugo de 
seus pais. A libertaria ou a outro senhor escra-
vizando, enquanto o amor, somente o amor a 
faria flutuar sem o peso, sem o corpo, somente 
a alma? A alma enlarguecendo o corpo e não 
mais o sentindo, por entre os poros esvaiu-se, 
expandiu-se, respirou. A alma, senhora e dona 
das escolhas de Laura, agora sabedora do ter e 
depois perder.

– Como dói o amar...
As lágrimas por entre os lábios, bebe a água 

das próprias lágrimas, Laura, bebe a alma que 
se esvai do corpo à procura de Ícaro, à procura 
dos beijos de Ícaro ao encontro dos seus.

– Não quero o amar...
Se puder, ao menos por um instante apa-

gar da memória tudo o que fiz, voltar à inocên-
cia de menina, quando meu pai era o maior do 
mundo, minha mãe a mais doce e eu a todos 
agradava, eu queria agradar... Rodopiar na 
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ponta dos pés, na ponta dos dedos dos pés, dan-
çarina de mim mesma, fazendo a alma atraves-
sar o corpo, pequeno corpo, imensa alma: sou 
especial. E quero ser a mais especial das criatu-
ras, a mais especial de todas as meninas que se 
chamam Laura.

O que de Ícaro não sei não tem resposta. 
Ele me pareceu tranquilo, ele me pareceu pos-
suir com o coração. Mas parecer não é, pressen-
te. Um sentimento antes do sentir, adivinhar o 
que ao outro pertence, o outro sente. E, num 
adivinhar de um ao outro, não se adivinha, se 
perde um coração.

Como encontrar um coração partido? Um 
coração foi levando um pedaço do meu coração 
partido, que ficou só, aos pedaços, sem o parti-
do coração do outro. Estará Ícaro partido?

Olho o espelho-d´água. Ele sussurra con-
selhos, manda aguardar. Palpita em mim a in-
certeza, o espelho manda aguardar. 

– Se o amor é certo, ele volta.
Parece o espelho dizer. Ele canta aos meus 

ouvidos uma doce canção, melodia de ninar 
gente pequena, gente miúda feito eu fui um dia. 
Encolho às margens do espelho-d´água.

Adormeço.
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Procuro as minhas asas

– Você faria isso por mim, Isabel?
Isabel retorce o caule.
– Enfrentaria a morte para dizer a Laura o 

que é o amor?
Graco grasna, se aproxima de Isabel.
– Mas como posso pedir que morras se ago-

ra sei o amor? E sei o que é o amor amado, o 
amor sentido, o amor se faz presente, se quer 
presente. O amor que descobri à beira do abismo 
ao ver-te, Isabel, da que é feita à terra, ao ver-te, 
Graco, do que é feito ao ar, e mesmo assim se 
aceitam, e mesmo assim se necessitam, porque 
dão ao outro o que ao outro falta receber.

Daqui a pouco o dia amanhecerá. Procuro 
as minhas asas, estão fechadas.

– Como conseguirei usá-las?
Graco grasna. Voa. Rodeia-me. Quer me 

ensinar.
– Amigo, Graco, meu bom amigo! Dá-me a 

tua ajuda! Ensina-me a voar!
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Graco pousa no meu ombro. Fecha as asas. 
Abre.

– Não consigo. Como fazes?
Fecha as asas. Abre.
– Estão mortas, Graco! Elas a mim não per-

tencem! Às gaivotas, às gaivotas...
Fecha as asas.
– Fecho...
Abre.
– Abro...
Fecha as asas. Abre.
– Fecho as asas... Abro... Fecho as asas. Abro. 

Fecho as asas! Abro! Graco, ensina-me a voar!
Graco bate as asas. Lento. Doce.
– Bato as asas... Lento... Doce...
Graco flutua do meu ombro, circula minha 

cabeça, ensina-me a voar.
– Graco, vê! Levanto-me do chão! Flutuo! 

Levito! Graco, ensinaste-me a voar!
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Um jovem coração

Vejo Ícaro através do espelho-d´água. Ele 
bate as asas. Aprendeu a voar.

Viria ao meu encontro? Ou de mim es-
queceu, agora só o ar, o céu, a lua, as estrelas, 
somente a elas busca, não mais ao meu corpo nu 
dourado?  

Somente um corpo nu dourado, o meu. 
Um corpo, e não mais encontro a alma do meu 
jovem coração. O coração pertence ao corpo? 
Pertence à alma? Seria um pedaço de carne que 
palpita, borboleteando no ser? Ou essa borbole-
ta se incendeia, arranca as raízes que a prendem 
ao pedaço de carne, ao corpo, sobe pela gargan-
ta, sobe em forma de grito, e chama o nome seu?

– Ícaro!
Ele não me ouve.
– Ícaro!
Ele não me escuta.
– Ícaro!
Ele não me ama?



61

Patricia Tenório

Talvez se eu mergulhar na piscina de 
águas frescas, mergulhar profundo, talvez assim 
ele me veja, ele me enxergue. Ele me ame.
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Dores cruéis das próprias penas

– Ícaro, meu filho, aprendeste a voar!
Dédalo olha-me feito a um estranho. Feito 

eu fosse um homem que visse pela primeira vez. 
Como o enxergo pequeno, o meu pai... Como 
o vejo menor que a mim, como sou superior... 
Ele nunca viverá o que eu vivi. Eu, com as asas 
enfiadas por ele em minhas costas, quando a si 
próprio não as quis enfiar... Mas, vejo! Dédalo 
carrega em suas costas outro par de asas, as pe-
nas de gaivotas, coladas pela cera das abelhas... 
Amarradas nos seus braços.

– És monstruoso, Dédalo! Por que em mim 
enfiaste as asas e em ti as amarraste?

Dédalo abaixa a cabeça. Olha para as suas 
asas. Elas não estão sujas de sangue, elas são 
alvas, transparentes à luz do sol, elas não car-
regam as marcas da agonia, as dores cruéis das 
próprias penas.

– És um animal!
O negro corvo Graco.
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– Não pensas!
A doce flor Isabel.
– Nunca te tornarás um pássaro, um ho-

mem-pássaro feito eu!
Eles me olham. Graco. Isabel.
– Não serás um ídolo, um titã adorado por 

todos na face da Terra. Um deus!
Graco abre as asas. Fecha. Isabel contorce 

o caule.
– Falarão de Ícaro e o seu voo heroico, Ícaro 

e suas asas enfiadas nas costas pelo pai! Mas, do 
pai... Quem falará?

Graco grasna. Graco voa. Graco abandona 
Isabel.

– Sou maior que tu! Olhe a largura das mi-
nhas asas! Vê as tuas! Tão mínguas, tão insigni-
ficantes... Retorna ao pó de onde vieste!

Isabel perde uma pétala. Depois outra. E 
mais outra.

– Sou mais forte que o sol! Vês? Posso voar, 
e o sol, o deus Sol, permanece em seu templo, 
nunca pode nos tocar, nunca pode retirar de 
mim um sentimento! Se ele queima a pele, os 
olhos, os meus cabelos, não aquece o coração. 
Ao coração somente o amor e o ódio. O ódio 
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a ti, Dédalo, pai desalmado, enfiaste as asas em 
minhas costas, não me ensinaste a voar... 

A voz de Dédalo, baixinho.
– Evite se aproximar do sol, evite se apro-

ximar do mar.
O corpo de Dédalo, curvado.
– Vá em direção a Tebas. 
O vento traz o aroma do alvorecer. Um 

aroma de jasmim? O aroma de uma doce flor 
Isabel despetalada.

– Isabel!
Ícaro se aproxima da flor. Ícaro, à beira do 

abismo.
– Isabel, eu não queria...
Dédalo se aproxima de Ícaro. Dédalo, à 

beira do abismo.
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À espera de um segredo

Pétalas de margarida alcançam a ilha dos 
desejos. O tempo faz tristezas diminuírem, 

feridas curarem, pétalas de margarida alcança-
rem o rosto de Laura, os cabelos crescentes de 
Laura, o corpo não mais nu dourado de Laura, 
o corpo coberto pela túnica vermelha de estrelas 
prateadas, o filho de Ícaro em seu ventre.

O deus Sol enviou sete virgens para servir 
Laura. As virgens penteiam-lhe os cabelos, pas-
sam óleos em sua barriga, a barriga de Laura 
arredondada, arredondando feito a lua cheia, as 
estrelas prateadas enfeitando.

Laura fez morada às margens da piscina 
de águas frescas. Às vezes se lembra de Ícaro, vai 
às águas, mergulha o rosto, o vê à beira do abis-
mo, parado, paralisado, Dédalo às suas costas, 
Dédalo o empurrará?

Plantara as pétalas de margarida em um 
canteiro junto ao leito. Laura regava Isabel, 
adubava Isabel, à espera de um segredo, um 
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desabrochar de raiz, caule, folha e flor, que 
Isabel ressurgisse, ressuscitasse o segredo con-
fiado por Ícaro e que a Laura pertencia. 

A criança pula em seu ventre. Revelaria, 
a Laura revelaria Isabel o segredo? Ou o man-
teria incrustado na terra do canteiro junto ao 
leito? Isabel não saberia da espera? O ventre 
crescente, os cabelos crescentes, os cabelos lon-
gos feito o trigo.

Laura ensina as virgens a amar. Ela lhes 
beija os lábios, os seios pequeninos, desperta os 
sexos sem pelos. Diz-lhes para conhecerem o 
próprio corpo antes de conhecerem o deus Sol 
– sentiriam e dariam mais prazer.

O amor é feito de prazer. O amor entrega a 
essência de si para ser guardada na essência do 
outro. Haveria uma troca de lugar? O que o ser 
amado sente a mim pertenceria, eu pertencen-
do ao sentir de quem me ama?

– Eu amo Ícaro...
As raízes fincando os pés na terra do can-

teiro junto ao leito. As raízes crescendo caule, 
crescendo folhas, crescendo a doce flor Isabel 
com o segredo. 

– Ícaro te ama.
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A dança da vida, a dança do amor. O sa-
ber-se amada e amar ao mesmo tempo. Saber o 
amor.

– Mostra-me a ele, Isabel! Descortina-me!
– Não o posso, Laura. O tempo de Ícaro 

não chegou.
– O tempo dele não é meu tempo. Na ilha 

dos desejos o tempo segue. Na ilha de Creta o 
tempo parou.

– Não posso vê-lo, meus pés fincam o chão. 
– E se eu trouxer o espelho-d´água para o 

canteiro junto ao leito? 
O espelho-d´água paralisa nas mãos de 

Laura e nas mãos das sete virgens amantes.
– Ele será empurrado, Laura, Dédalo o em-

purrará. Não há o que fazer.
– Não, Isabel! Deve haver o que fazer!
– Se ao menos Graco estivesse aqui...
– O corvo das penas negras... O corvo a 

quem amas!
Isabel contorce o caule, encolhe as pétalas 

ressurgidas.
– O corvo a quem amei.
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As duras penas

Graco sobrevoa a ilha de Creta. Observa o 
gesto de Dédalo para com Ícaro. Iria um 

pai empurrar o próprio filho no abismo?
O filho seria amado? Ou o amor se trans-

formou em posse, posse do corpo como a uma 
pedra? A pedra onde habitou Isabel.

– A pedra de onde fugi evitando a perda.
Na fuga não se vê o fim. O fim somente 

por mim imaginado, não compartilho a dor. Se 
com outro ser partilhasse, a dor da perda, seria 
uma dor abissal, uma dor sem tamanho.

– Não quero sustentar a dor. 
Na dor as minhas penas crescem, tornam-

-se cintilantes. Apavorantes. As penas endure-
cem. As duras penas.

– Não as quero mais usar.
Se não as uso em mim, as duras penas, pás-

saro não sou, corvo não sou, o corvo do mau 
agouro, o corvo que previu, no âmago previu, 
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a morte de Isabel, o empurrar no abismo de 
Ícaro.

– Ícaro precisa saber.
Graco se aproxima de Creta. Graco se 

aproxima de Ícaro no exato instante em que 
Dédalo o empurrará no abismo.
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O homem-pássaro

– Vê, Isabel! É Graco, o corvo das penas 
negras!

– Não é possível.
– Sim! Ele se aproxima de Ícaro!
– Ele avisará Ícaro que Dédalo o empurra-

rá. Mas Dédalo não é mau pai. Ele apenas teme 
que Ícaro paralise.

– E ao paralisar? 
– Não cresça, não voe. Não atinja alturas.
O pai não esquecerá o filho. O filho nasce, 

cresce, torna-se um varão. Espalha as sementes 
na terra, fertiliza a terra. E um dia irá morrer. 
Ou pela vida, ou pelas mãos do próprio pai.

A vida se alimenta da morte. Ícaro sabe do 
seu destino, pressente o seu destino?

Ícaro bate as asas para saber voar. Ele ama 
para saber amar. Ele deseja a morte por querer-
-se vivo. Eternamente vivo.

Graco grasna.
– Graco, tu voltaste!
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Graco bica.
– Por que me bicas?
Graco rodeia a cabeça de Ícaro. Ícaro vê 

Dédalo empurrá-lo.
– Para Tebas, Ícaro! Não para o sol! Não 

para o mar!
Ícaro é empurrado. Ícaro cai. Ícaro sabe 

voar? Sabe amar?
Ele bate as asas, o homem-pássaro, não 

sente os pés tocar as rochas, não sente as rochas, 
somente o ar, somente os primeiros raios de sol 
cintilando em suas penas de gaivotas, o sangue 
das costas nas penas de gaivotas.

– Tamanha dor eu sinto! Como se das en-
tranhas retirasse força, como se não pudesse 
voar e mesmo assim insisto, mesmo assim me 
transformo no inesperado, no inatingível. O 
impossível.

Graco saúda meu voo.
– Não cairei, Graco! Vês? Posso atingir al-

turas: posso voar!
Graco rodeia minha cabeça.
– A Laura, Graco! A Isabel! Sim, ela deve 

estar lá, a doce flor Isabel, ao lado de Laura, 
sussurrando-lhe o segredo, o segredo que a fez 
despetalar.
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Graco voa mais alto. Quer atingir o sol?
– Não, Graco, do sol não me aproximo! 

Dédalo disse, Dédalo, à beira do abismo que me 
empurrou, disse que do sol não me aproxime, 
nem do sol nem do mar.

Mas o sol chama Ícaro. O deus Sol o cha-
ma, quer fazê-lo rei, quer dar-lhe Laura como 
esposa?

– O deus Sol insiste. Ele seduz com seus 
raios de prisma. Ele quer me coroar.

A coroa. Reluzente ao redor do sol que de 
tanto Ícaro olhar ficou cego, e na cegueira en-
xergou o caminho, a ilha dos desejos, a piscina 
de águas frescas; da piscina entrevê um rosto 
submerso, um rosto de cabelos longos feito o 
trigo, a túnica vermelha de estrelas prateadas...

– Ela fala com uma flor!
Graco acompanha meu voo.
– Isabel? Será Isabel, Graco, a flor?
Graco aproxima-se do sol.
– Não posso, Graco, ao sol não posso voar. 

Cruel destino esse o meu! Se ao amor busco, a 
morte se avizinha. A morte... Posso a ela comba-
ter? Ou a ela me juntar? Uma amante para que 
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à noiva eu retorne. Minha noiva me espera, se-
nhora Morte! Aquela a quem doei minh´alma, 
meu corpo cravejado com as penas de gaivotas, 
as penas por amar.
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Dois amantes que se encontram

– Ele se aproxima, Isabel!
– Ele e a senhora Morte.
– À morte ele não pode se entregar!
– Talvez seja a única maneira.
– Não posso permitir que ele se entregue!
– O amor não controla.
– Não posso permitir que ele desista!
– O amor liberta.
– O amor insiste!
– O amor se deixa levar.
Laura aspira às águas frescas. Mergulha 

nas águas frescas. Os cabelos longos, a túnica 
vermelha, o corpo desnudando, transparecen-
do o ventre arredondado, os dedos generosos 
ajudam a nadar, ajudam a mergulhar mais fun-
do na piscina, mais fundo em si à procura do 
outro, à procura do que lhe falta, à procura de 
Ícaro de encontro a si.

A água se transforma em ar quando aque-
cida. A água transporta luz, transporta vida e a 
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vida clama mais alto, grita mais alto em nome 
do amor, o amor fundindo água e ar, homem-
-asas, mulher-estrelas, as asas tocariam a estrela 
do Sol?

Isabel avista Graco. Isabel é vista por 
Graco.

Dois amantes que se encontram e não sa-
bem falar, não sabem expressar um sentimento.

O corvo vê a flor, às margens das águas frescas.
Dois amantes que se encontram.
A flor vê o corvo, às margens das águas frescas.
– Não sabemos falar.
O corvo.
– Não sabemos expressar um sentimento.
A flor.
– Não sabemos amar. 
Às margens das águas frescas.
– Isabel.
– Graco.
– Há tanto espero.
– Pensava não chegar.
– Há tanto busco.
– Pensava não encontrar... As tuas penas.
– As tuas pétalas.
– Negras.
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– Brancas.
– Roça o teu bico em minha face.
– Dá-me o teu pólen em minhas garras.
– Faz-me amar!
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A pedra da verdade

Dédalo assiste a tudo sobre a pedra da ver-
dade. Ele vê em Ícaro a esperança, ele vê a 

força no filho.
O filho será melhor que o pai? Ou o filho 

será a si mesmo, será a flâmula do ser, apesar da 
vontade paterna?

Dédalo o quis assim, livre feito as asas de 
gaivotas. Tanta liberdade quis, tanta liberdade 
deu a Ícaro que o filho não sabe o que fazer. 
Aproximar-se do sol? Aproximar-se do mar?

A primeira vez com as próprias asas. Ícaro 
voa com as próprias asas, mesmo que tenham 
sido incrustadas por Dédalo em suas costas, mes-
mo que Dédalo tanto quisesse, o querer seu se 
fez no outro, e o outro achou bom. Achou bom 
por pensar que a si pertencia o desejo. O desejo 
do pai? O desejo do filho? O desejo é puro?

Ou veste o corpo, a alma alheia, como se 
sentisse, como se vivesse, como se Ícaro falasse 
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as palavras do pai que assiste a tudo sobre a pe-
dra da verdade?

Saberá a verdade Dédalo? Saberá de 
Laura, a flor Isabel e o corvo Graco? O deus Sol. 
A ilha dos desejos. As sete virgens amantes.

Será verdade a ilha dos desejos? Ou será 
um sonho de Ícaro apenas, a Dédalo não per-
tencendo? Porque se a Dédalo pertencessem os 
sonhos do filho, Ícaro não mais temeria, não 
mais desobedeceria aos desejos de seu pai. E as-
sim, pai e filho coniventes, pai e filho congruen-
tes num só destino, a Tebas iriam e seriam ami-
gos do rei.

O deus Sol aquece a pedra da verdade. 
Tanto aquece que incomoda Dédalo, e Dédalo 
não quer ser incomodado. Ele quer ver, quer as-
sistir a Ícaro batendo as asas, livre batendo as 
asas como jamais imaginou que o filho voaria. 
Acreditava que o filho voaria?

Dédalo esperou e o filho caindo. Levantou 
e o filho batendo as asas. Ajoelhou e o filho rumo 
ao sol.

O sol, tão exigente, tão transparente nos 
castigos, avisava Ícaro, avisara Dédalo, o que 
fora cantado pelo pai. O filho ao pai obedeceria 
no último pedido? 
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– Não para o sol! Não para o mar!
O mar... Abria as ondas, encrespava as 

ondas, na esperança de a Ícaro engolir. O mar 
queria Ícaro vivo, inteiro para poder esmagá-lo, 
contra as pedras, contra os rochedos do abismo, 
destruir as asas do homem-pássaro. Para que 
um homem voar?

Ícaro abre as asas largas. Ele plana. Ele dá 
voltas sobre a ilha de Creta. O corvo negro o 
acompanha. Eles voam juntos. As asas negras do 
corvo. As asas brancas de Ícaro. Para que um 
pássaro falar?

– Eu as vejo, Ícaro. Laura e Isabel.
– Eu te ouço, Graco! Sabes falar!
– Sempre soube e não me escutaste.
– Eu não queria!
– Agora sabes meu segredo. Tão segredo 

quanto Laura sabe o teu.
É possível voar distâncias do meu coração 

ao céu? É possível mergulhar distâncias do cora-
ção de Laura ao meu? Ela sabe que eu existo, eu 
a descortinei no ar.

– Ela sabe que eu existo, Graco!
– Sabe.
– Saberá?
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– Ela guarda o teu segredo. O segredo le-
vado nas pétalas da doce flor Isabel.

– Ouço a melodia.
– O que ouves? 
– Um chamado. Uma oração.
– Laura... Isabel...
– Não, várias vozes, vários cantos.
– Haverá mais que as duas?
– Pode ser.
– Assim será.
– Um oásis de amor. As sete virgens amantes.
– Como sabes?
– Está escrito.
– Assim será.
– Serei o mensageiro?
– O que irá quebrar o encanto.
– Do céu?
– Do mar.
– Das estrelas prateadas?
– Os rochedos que esmagam.
– Oh, Graco, a luz vem. O deus Sol, vai me 

cegar?
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No canteiro junto ao leito

A túnica vermelha com estrelas prateadas. 
Do rosto de Laura escorrem as águas fres-

cas da piscina. Escorrem pela túnica, as estrelas, 
a barriga arredondada. Será da túnica a água 
escarlate que escorre em minhas pernas?

As pernas abrem como se a mim não per-
tencessem. Arrasto os pés, arrasto as pernas na 
direção do canteiro junto ao leito.

– Ao leito irei deitar!
As pernas abrem para dar passagem, um 

menino alado rasga o ventre, rasga entre as per-
nas para voar?

– O amor! O fruto do amor!
Um menino quer nascer, quer viver nos 

braços do pai, nos braços de quem um dia amou 
Laura com o corpo de encontro ao seu.

O deus Sol se aproxima. Avizinha-se mais 
e mais de Ícaro para que ele veja, para que ele 
enxergue o nascer do filho seu.
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À beira do abismo

Os olhos do menino-alado, o menino-amor, 
revelam-se verdes, cor do mar Egeu. Laura 

repousa no leito, o sangue entre as pernas, as 
sete virgens amantes limpam, os óleos perfuma-
dos banham, os lençóis de puro linho enxugam.

Isabel entoa a melodia do descanso, Laura 
a ouve, entre o sonho e o acordar, entre o encon-
tro e o afastar de Ícaro, ele nunca a alcançaria?

Quando antes voava com seus pés, Ícaro 
alcançava a barca, alcançava a ilha dos dese-
jos, ao lado de Laura, Laura de cabelos curtos, 
Laura, a prostituta sagrada. Mas quando as asas 
incrustadas em suas costas, não por ele conquis-
tadas, não por ele incrustadas em suas costas, 
Ícaro quis desistir.

– Insista mais um pouco!
– Mas se insisto mais um pouco, Graco, o 

sol me queimará!
O deus Sol me queimará se insisto mais 

um pouco. O deus Sol me castiga? Por Laura 
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eu possuir antes que ele próprio? O próprio sol 
me julga?

Sinto o ódio do sol em minha pele, os raios 
solares queimando o meu corpo nu, o corpo 
despido por Dédalo à beira do abismo.

– Para Tebas, voará?
Dédalo queima os olhos, cega os olhos 

ao acompanhar o voo de Ícaro. A queda se 
aproxima? 

– Não para o sol, Ícaro!
Na queda do filho, o pai cai. O sonho mor-

re. O sonho do primeiro homem a voar.
– Levanta-te, Ícaro! Podes voar!
Será que Ícaro sabe? Será que Ícaro enxer-

ga o voo, o alcançar de alturas? Será que eu voo 
para lhe ensinar?

Dédalo bate as asas de gaivotas amarradas. 
As asas pesam. As asas soam. As asas não querem 
voar.

– Ícaro, espera! Irei te salvar!
O corvo negro se volta, ele vê o pai tentan-

do o voo. Ele entende. Ele arrepende.
– Eu não devia ter ensinado Ícaro a voar.
Mas Ícaro insiste em direção ao sol.
– Retorna, Ícaro!
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– Como, Graco? E Laura? Isabel?
– Preferes a morte?
– Viver sem Laura?
– Viver sem Isabel.
– Não conhecer meu filho.
– Perder teu pai.
– Meu pai me prende.
– Teu pai te cuida.
– Meu pai me ama?
Dédalo insiste no voo. Ele não quer se jo-

gar, ele não quer pular à beira do abismo, ir ao 
encontro de Ícaro. Voar.

– Ícaro, espera! Irei te salvar!
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O desafio

O tempo misterioso. O tempo decide quan-
do para, se faz menino, quando passa. O 

tempo parou em Ícaro. Ele viu em Ícaro uma 
ameaça, ele viu o desafio.

– Um homem-pássaro.
Deixou que o sol queimasse lentamente a 

pele de Ícaro, derretesse uma por uma as suas 
penas, destruísse um por um os seus sonhos. O 
tempo fez-se lento em seu penar.

A Dédalo, um castigo viria, o pior dos cas-
tigos viria – ver um filho, o próprio filho, com as 
penas que enfiou em suas costas, um filho que o 
amor não pôde controlar, o amor não escolheu 
os sonhos, as vontades, o desejo de ser o primei-
ro voo de um homem.

– Um pai lamenta.
Lamenta o temor. Lamenta o terror de ver 

o filho cair, a queda de Ícaro ao invés do voo de 
Ícaro. Lento. Pouco a pouco. Como se cada ins-
tante fosse eterno. Como se não fosse suportar.
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– Levanta-te, Ícaro! Volta a voar! 
Como se o filho ouvisse, como se Ícaro ou-

visse suas palavras e elas o pudessem sustentar. 
Como se as suas palavras fossem cobertas de 
penas, leves feito as penas, flutuantes feito as 
penas.

As palavras proferidas a si não retornando, 
Dédalo sentindo todo o peso de Ícaro em suas 
costas, para si tomando as penas do filho que 
soltavam, se desprendiam e voavam em sua di-
reção, a morte do filho em sua direção.

– No que errei, senhora Morte? Foi por de-
mais amar?

A morte, silenciosa, deixa as palavras para 
Dédalo, deixa o sol, o mar, as estrelas, o mun-
do que o filho vê e não mais verá, o mundo de 
Ícaro cai, acaba, as penas de Ícaro não mais san-
gram às suas costas, o corpo nu de Ícaro caindo 
na direção das pedras, dos rochedos à beira do 
abismo.

O corpo do filho ao pai não mais perten-
ce. Se do pai nasce a carne, ao pai não retorna. 
Dédalo vê a morte antecipada de Ícaro. As lá-
grimas não são suas, são das penas de Ícaro, da 
queda de Ícaro, o nefasto voo de Ícaro.
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– No que errei, senhora Morte? Qual será 
a minha culpa?

As pedras sedentas de Ícaro, as pedras 
pontiagudas. As pedras pedem à morte matar.

– Leve a mim, senhora Morte! Leve-me 
por demais amar!
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A melodia do descanso

A melodia do descanso. Chora o menino. 
Chora Isabel. Graco não mais a vê, Ícaro 

não mais a vê, a doce flor quer se fechar em si, 
conter em si, viver em si.

Isabel inocente antes de conhecer o amor: 
o roçar do bico de Graco em sua face de pétalas. 
O bico de Graco generoso, trazendo-lhe água, 
grasnidos, o leve toque. Graco não machucou 
o corpo da flor, machucou a alma da flor. Por 
abandoná-la na ilha de Creta. Por não alcançá-la 
na ilha dos desejos.

Laura acorda. O menino adormece. Laura 
pergunta.

– Onde estou, Isabel? Quanto tempo se 
passou?

– O tempo passa quando o amor não está. 
O tempo cansa da espera.

– O tempo muda?
– O tempo muda as estações, muda o es-

paço, para que dele nos lembremos, as rugas 
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marcam o rosto, os cabelos crescem, grisalhos, o 
menino se transforma em ser alado, a flor Isabel 
se despetalará.

– Não, Isabel! O tempo não passa porque 
há o amor! Mesmo que não esteja, mesmo que 
não se veja, ele entranhou em minha carne, pul-
sa em meu sangue, habita os pulmões.

– A ti o bem reserva, o tempo. A mim, que 
fruto me deu? A lembrança?

– O sentimento, porque a lembrança se 
apaga, as pétalas murcham, mas o sentimento... 
O sentimento foi vivido, entre você e Graco, 
Isabel, e isso não se apagará.

– Perco a esperança...
– Não a percas, minha flor. Se a perde, 

quem sou eu para que a encontre?
– És uma deusa, amante do Sol, esposa do 

homem-pássaro. O primeiro homem a alçar voo.
– Mas qual será o meu destino? E o de 

Ícaro? E o do filho alado?
– Nada se sabe de um destino. Apenas que 

seja desfiado por ti. Irás desfiando nas escolhas, 
no certo e no errado, e estava em ti guardado, 
escolhido, destinado.

– Não entendo, Isabel. Como pode ser por 
mim desfiado e antes foi escolhido?
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– Porque é a lei do equilíbrio, minha queri-
da. Quando estás plena, estás em repouso. Mas 
quando a vida te faz uma pergunta, desequili-
bras e respondes com o desfiar do novelo que 
existe em ti. Se te equilibras, retornas ao repou-
so. Caso contrário, tornas a desfiar.

– O que foi outrora escolhido é o equilíbrio?
– O outrora escolhido é o amor. No útero 

de onde vens, na semente que germina a raiz, 
o caule, a flor Isabel contém o amor, contém a 
possibilidade de um dia amar. Essa semente re-
cebe o sol, a água, respira o ar, e se bem amada, 
se bem alimentada, saberá a hora, o momento 
exato em que desabrocha o amor.

– O amor é a ciência.
–  O amor concebe o fruto e é o próprio 

fruto.
– A coincidência do amor.
– O acaso do amor.
– O amor não escolhe?
–  O amor é escolhido. Ele se faz amar. 

Quando a si ama de fato, o ser se abre ao uni-
verso, se abre à entrega, se abre em receber o 
amor.
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– Como sabes disso tudo? Sendo flor e como 
sabes?

– A seiva da Terra corre em meu caule, 
corre nas folhas, em cada pétala do meu ser. 
Estamos ligados à Terra, e a Terra nos ensina se 
soubermos escutar.

– Conta-me os segredos, Isabel!
– Saberás escutar?



Como se Ícaro falasse

92

Voar de olhos fechados

O negro corvo Graco daria suas penas para 
o voo de Ícaro. O negro corvo Graco não 

mais deseja o voo.
– Para quem voar?
Voar almeja um alvo, as nuvens, o sol, as 

estrelas. O voo de Graco não atingirá Isabel?
– Porque Ícaro foi o único. Foi o primeiro a 

descortinar a ilha dos desejos. A ilha onde Isabel 
e Laura repousam.

Graco arrepende. Graco entende que a 
um homem não devia ter ensinado a voar.

– Ícaro, me perdoa!
Ícaro não ouve? Ícaro não perdoa o corvo 

Graco? Será o perdão cego? Será o perdão sem 
memória?

– Perdoar não é esquecer.
Ícaro se lembraria do engano? Ícaro se es-

queceria do engodo? Ícaro aprendera a voar!
– A inocência de Ícaro roubei. Se ele não 

me ouvisse, se a ele eu não deturpasse, os pés 
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alados usaria, alcançaria a ilha dos desejos, al-
cançaria Laura e a flor Isabel. Voar com o cora-
ção puro, voar de olhos fechados, acreditando 
em si, acreditando em um sonho que por Ícaro 
foi sonhado, não por mim, não por Dédalo, não 
pela flor Isabel. Um sonho de Ícaro, o homem-
-pássaro, e a prostituta sagrada chamada Laura 
que a Ícaro batizou, de Ícaro concebeu um filho, 
o único filho entre o céu e a Terra, o sol e o mar.
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Na direção de Tebas

Dédalo vê a senhora Morte escolher o filho e 
não a si. O pai bate as asas, não sai do chão. 

Ele observa o corvo voando ao redor de Ícaro 
em queda: o corvo que ensinou o filho a voar.

– O corvo é o culpado!
O pai arde os olhos, cegos os olhos, não 

veem as próprias asas, não veem as penas de 
gaivotas das costas do filho sendo derretidas 
pelo sol.

– O corvo é o culpado! Eu bem teci as asas 
de Ícaro. Eu bem enfiei as asas em suas costas e 
agora as penas desaparecem nas brumas das on-
das, o mar Egeu as engole, as penas de gaivotas. 
Dias as colhendo, eu e o meu filho, para as bru-
mas pertencer, as ondas engolirem para sempre 
o sonho do homem-pássaro.

Dédalo bate as asas mais uma vez. As for-
ças voltam, os pés flutuam, porque o corvo é o 
culpado. O corvo em grasnidos acompanha a 
queda do filho. O pai alimenta a esperança de 
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a Ícaro salvar, tê-lo nos braços, dar carícias, dar 
alento e que de todo o mal o preserve.

– Foi por demais amar!
O nascer, primeiros passos, as palavras bal-

buciantes, curiosidade, o despertar do corpo, 
tudo Dédalo acompanhou, tudo Dédalo ensi-
nou a maneira certa, o caminho justo a Ícaro. E 
o filho obedecia. O filho sempre obedeceu aos 
conselhos de um pai. Não perguntava e obede-
cia. Até chegarem à ilha de Creta. Até Dédalo 
ser castigado.

– Meus erros não justificam os dele!
Dédalo gritou.
– Não sou o culpado!
Dédalo chorou.
– Fiz por demais amar!
Dédalo voou. 
E voou. 
E voou na direção de Tebas.
Voou sem olhar para trás.
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O mundo de Ícaro

Sei da queda. Sei da morte. Sei que não ve-
rei Laura. Graco não verá Isabel. A ilha 

dos desejos morrerá em minha mente. A minha 
mente morrerá com o meu corpo. E ninguém 
saberá quem foi Ícaro, o que Ícaro viveu, o que 
Ícaro sentiu até o último instante, o último ins-
tante do primeiro voo de um homem.

Morre em mim o amor. Não o amor da 
terra, o amor do ar. O amor que se desfaz em 
nuvens, o amor que se transforma, claro em es-
curo, sol em chuva, ar em água.

Não se retém o amor. Não se prende nas 
mãos, não se controla quando, como, onde acon-
tece, entra em nossa vida. É efêmero o amor? Ou 
será efêmera a paixão? Então, por que chamar 
paixão de amor se ela não permanece quando o 
tempo passa, o corpo enruga?

O tempo transforma a paixão. Transforma 
em amor? Em que momento o tempo transcen-
de o corpo e vira alma, apreende a essência e a 
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eleva ao mundo das essências, onde não há cor-
po, não há paixão, um flutuar de essências, um 
transmutar de almas que amam umas às outras 
e se misturam, são fortes e não se fundem, são 
puras e não se queixam?

Terei Laura no mundo das essências? 
Habitarei no templo ao deus Sol, o deus Sol 
como um pai todo-poderoso, que a tudo vê e 
não condena, que a tudo sente e não toma  
para si?

Não verei meu filho. Um menino alado fei-
to o pai. Terá sido o menino fruto da paixão?  
Ou será o menino o amor, o deus Amor cobre 
de beijos a mãe quando crescer e não deixa que 
nada lhe falte?

O filho protegerá a mãe. Amará. Cuidará. 
A mãe deusa porque o filho deus, o presente 
do paraíso. Na ilha dos desejos amei, à ilha dos 
desejos cheguei com as próprias pernas, com 
meus pés de asas naveguei. Plantei sementes em 
Laura, despetalei Isabel. Corri estrelas, lacei a 
lua, banhei-me à luz da lua, queimei a pele ao 
luar.

Tão doce o luar... Tão doce a vida, posso 
ver a lua derramando lágrimas por minha queda 



Como se Ícaro falasse

98

– um filho amado eu fui? A lua me amou inteiro 
quando cheia, guardou o amor para si em min-
guante, vazia enlouqueceu da perda, para aos 
poucos acumular amor na sua crescença.

Amor se dá. Amor se recebe. Dei-me a 
Laura como a um espelho. Quando a amava me 
tocava, me sentia, me enxergava. O amor revela 
no outro o que a si pertence, e por tanto querer 
em Laura o que em mim amava acreditei, me 
iludi, criei em Laura a mim mesmo, um outro 
eu iluminado, um outro eu que nem ao menos 
sei se existiu.

Agora morro sem saber a verdade, sem 
contar a verdade aos que vierem depois de mim. 
E penso tudo numa queda, todos os pensamen-
tos do mundo resumem-se numa queda, inva-
dem meus cabelos flutuantes, meu corpo deca-
dente, o mar se aproximando, os rochedos se 
aproximam do meu corpo nu para a ele estilha-
çar, para a ele destroçar em partículas do pensa-
mento contínuo, que me invadiu num segundo 
e num segundo vi a vida escorrer em minhas 
mãos.

As mãos se encolhem, as mãos advinham 
segredos, da vida, da morte, da vida além da 
morte. Haverá amanhã?
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Os pés tocam o vazio – pode-se o vazio to-
car? Pode-se o vazio prever? E amar? E criar? 
Porque o vazio suprime a cor, a luz, o calor. Nada 
habita o vazio. E no vazio se nasce, se cresce, se 
transforma. O vazio permite mudança, não tem 
passado, não tem futuro: ele é. Ele suporta o 
próprio peso. Ele aquieta a própria alma. No 
vazio se esquece a dor.

No momento em que o meu corpo se esti-
lhaçar nas pedras, não haverá dor, porque ha-
verá o vazio. Não haverá lembrança, porque ha-
verá a morte. E a morte sugará o vazio, porque 
nada haverá.

E o nada contém o tudo, por ser sua possi-
bilidade. O tudo se esconde onde não se enxer-
ga, não se escuta, onde não há. Eu serei nada 
em alguns segundos, e em alguns segundos não 
saberei, não me serei, não sentirei.

Não pensarei. As palavras do mundo dei-
xarão de existir, para mim deixarão de existir, 
e eu sou o mundo, o mundo de Ícaro se apa-
ga, o mundo do homem-pássaro que não mais 
pensará.

E se do não pensamento brotar um pen-
samento novo, totalmente diverso do que o 
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homem antes pensou? Porque um homem antes 
pensou primeiro e não sabia que era pensamen-
to, e não se sabia pensar.

Eu sei o que fui. As pessoas é que não sa-
bem. Mas o que vale as pessoas saberem, as pes-
soas quererem encontrar o que eu fui? Traços 
deixo do que pensei. Traços leves, vestígios 
de uma existência, testemunho de um pai? 
Testemunho da prostituta sagrada ao deus Sol?

Quem acreditar possa. Uma vida se vive 
mil vezes nas palavras que eu digo, as palavras 
que o vento carrega em minha queda. As pala-
vras de um homem? De um pássaro? Uma flor? 
Um pai que abandona um filho em direção a 
Tebas. Meu pai conseguirá? Ele fará o que em 
mim queria, a missão que não cumpri?
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Um aroma de jasmim

A corte de Tebas se reúne em praça pública. 
Esperam o rei chegar. O rei e o convidado 

real, vindo de Creta, voando veio de Creta.
– Dédalo!
Um homem que voa. O primeiro voo de 

um homem.
– Não sou o primeiro. Antes de mim houve 

meu filho...
Um filho veio antes do pai.
– ...Ícaro!
Um filho ensinou o pai a voar?
São servidas iguarias. As escravas carre-

gam bandejas de comidas, bebidas. Vinhos fi-
nos. Escravas de pele queimada ao sol.

– São belas...
– Tu as quer? Escolhe uma, duas, satisfaz 

os teus desejos. O que é meu é teu.
A fome corroendo Dédalo. As comidas. As 

bebidas. As escravas.
– Satisfaz os teus desejos.
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Dédalo se lembra de Ícaro. Gostaria das es-
cravas? Ou estaria apaixonado? Um pai lembra.

– Laura...
Um rei fala.
– O que tem Laura?
Um pai questiona.
– Quem é Laura?
– A prostituta sagrada ao deus Sol. Não o 

sabes?
– Conhece-a? Diga-me, oh grande rei, como 

posso encontrá-la?
– É difícil precisar. Não se sabe o caminho. 

Apenas que é protegida pelo deus, e que ho-
mem algum a alcançou.

– Como posso encontrá-la?
– Tens de ser escolhido. Tens de fazer sa-

crifícios e oferecê-los num templo ao deus Sol. 
Veste um traje de puro linho, desata as san-
dálias, não bebas, não comas até o amanhecer. 
Leva teus sacrifícios ao templo, despe-te dian-
te do deus que nasce no horizonte, deita com o 
rosto prostrado no chão. Se sentires no corpo 
a presença de uma mulher, que te envolve em 
cada parte e tem aroma de jasmim, foste escolhi-
do. Caso não o sintas, torna a te vestir, torna as 
costas ao deus e não olhes para trás.
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Dédalo no templo ao deus Sol. Dédalo nu 
deitado no chão. Dédalo sente a presença de 
uma mulher? Dédalo sente o aroma de jasmim? 
Os pelos arrepiam. Os pelos e cada parte do cor-
po em projeção. Como se entrasse num casulo e 
fosse envolvido por um fio da mais pura seda. O 
fio o envolve suavemente, ele sente vivo cada um 
dos órgãos, despertando o sexo até o insuportá-
vel, até o incontinente no corpo seu, e as cores 
multiplicando, as cores translúcidas brilhando 
nos olhos, brilhando, ofuscando. Cegaria?

Os cegos veem o inexplicável, o inomi-
nável. O inesperado. Uma ilha. Unicórnios. 
Virgens de cabelos curtos, pelos raspados. Uma 
piscina de águas frescas. Uma flor junto ao leito. 
Não conheço aquela flor?

– Conheces.
Ao redor, o vazio.  
– Quem fala?
A consciência?
– O sangue do teu sangue.
Não há pessoa.
– Onde estás? Mostra-te!
Rufar de asas.
– Olha para cima.
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Um ser alado? O corpo nu de um ser alado, 
cabelos feito os de Ícaro, olhos verdes do mar 
Egeu. O corpo nu se aproxima, maior que Ícaro, 
maior que Dédalo, o corpo rijo, marmóreo.
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O pai do Amor

Queria tocar aquele corpo, Dédalo queria. 
Mas no toque acabaria a ilusão? O quente-

-frio. O úmido-seco. Melhor deixá-lo etéreo, o 
corpo, eterno como uma visão do sol, uma visão 
de um deus tornado homem e que à Terra, jun-
to a Dédalo, pousou.

– Entendo teus pensamentos.
Leria meus pensamentos, o ser alado? 

Saberia quem eu sou?
– Dédalo.
O espanto toma conta de mim, salta aos 

olhos a surpresa, gotas de suor do medo.
– Não temas. Sou sangue do teu sangue.
– O que falas?
– És pai do meu pai.
– Impossível! Ícaro não procriou!
– No teu mundo, é certo. Aqui, pôs-me em 

semente.
– O meu filho? A quem semeou? Onde está 

a tua mãe?
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A escadaria do templo. A deusa de cabe-
los longos arrasta os cabelos no chão. Estrelas 
prateadas cobrem o seu corpo, estrelas tatua-
das no seu corpo. A deusa desce os degraus da 
escadaria.

– Aqui estou, Dédalo.
– Laura...
– Sim, chamo-me Laura e o sabias...
– Ícaro pronunciou teu nome.
– Ícaro me amou...
– Mas como foi possível ele te encontrar? 

Estávamos em Creta...
– Primeiro a barca e suas cordas. Depois os 

pés de Ícaro. Os pés alados de Ícaro.
– Pés alados? Como podiam os pés voar?
A flor no canteiro junto ao leito.
– Os pés voam no amor.
Uma flor fala?
– O que dizes? Quem o diz?
No canteiro junto ao leito.
– Uma flor que lhe fala.
– Uma flor não fala.
– Uma flor que sente.
– Uma flor sabe amar?
A deusa ao meu lado.
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– Ela fala, Dédalo.
A deusa segura a minha mão.
– Ela sente, pai de Ícaro.
A deusa beija o meu rosto.
– Ela ama, pai do pai do Amor.
A flor retorce o caule.
– Chamo-me Isabel. Teu filho me enviou 

a Laura.
– Quando?
– Ao me despetalar.
– Como? 
– Quando enfiaste as asas em suas costas.
Um pai de joelhos. Um pai do pai do Amor 

chora. O corpo soluça, o corpo enrugado, enve-
lhecido. Acabado?

– Eu não o matei.
Os olhos verdes do mar Egeu.
– Sim, o matou. Mas não matou o corpo. 

Mudou a alma...
O canteiro junto ao leito
– ...o transformou.
A deusa ao lado
– ...o empurrou para o salto. A queda no 

abismo. O nada.
Os olhos.
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– Um mito se tornou.
A flor.
– Será lembrado até o fim dos tempos.
A deusa.
– O nome será proclamado aos quatro ventos.
Um pai de joelhos.
– E eu, o que serei?
Olhos.
– Quem foi carrasco.
Flor.
– Quem o castrou.
A deusa ao meu lado.
– Quem o amou.
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A princesa e o amigo

O rei de Tebas procura no templo ao deus Sol 
uma pista, um sinal. Uma resposta.
– Para onde foi Dédalo? Vejo os sacrifí-

cios, as vestes de puro linho. As sandálias desa-
tadas. Mas seu corpo não está. Terá a deusa o 
escolhido?

O sacerdote real.
– Talvez o filho, a quem chamou de Ícaro, 

talvez ele o tenha visitado, ou mesmo o deus Sol.
O rei com os pensamentos.
– Façamos o que se segue: ofereçamos um 

sacrifício, o mais poderoso de todos, para que 
chame a atenção do deus.

Os súditos murmuram.
– Uma virgem!
– A mais bela?
– A mais pura?
– A princesa do rei de Tebas!
A princesa acompanha os murmúrios, abre 

espaço em meio à multidão de súditos para che-
gar ao seu rei.
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– Assim o queres, meu pai? Que eu me 
sacrifique?

Um pai chora. Um rei não aceita o 
sacrifício?

– Não posso oferecer-te. Deixemos um ami-
go com o deus.

A princesa enxuga as lágrimas do pai, ali-
sa-lhe a barba.

– Mas eu quero. Sempre quis ser prostituta 
sagrada e não poderia sendo filha do rei. Desejo 
receber a projeção do deus Sol entre as pernas, 
raspar os pelos, cortar os cabelos rentes à nuca.

O rei de Tebas com os olhos abertos. Bem 
abertos. Mais abertos para ver uma filha despir 
as vestes, raspar os pelos, cortar cabelos rentes 
à nuca e no altar se entregando em sacrifício, 
odores exalam de seu corpo nu. Ela contorce as 
pernas, contorce o ventre, os seios rijos, as mãos 
crespas sobre o altar, a luz do deus no horizonte 
nasce, a luz adentra o sexo da princesa, o corpo 
inteiro brilha, podem-se ouvir os gritos, todos 
podem sentir seus gozos. E um ser alado vem 
do horizonte, corpo marmóreo, toma a princesa 
nos braços, a eleva, os corpos enroscados feito 
serpentes douradas elevam-se ao infinito.
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O sentimento pertence a todos nós

O dia continua escuro. Nas ruas de Tebas, as 
folhas permanecem deitadas à espera de 

uma notícia.
O rei treme. O rei balbucia palavras des-

conexas, palavras inexistentes. Haveria explica-
ção? Um amigo, uma filha desaparecem sob os 
seus olhos, sob o seu reino.

– Não haverá amanhã.
Todos se recolhem. Todos obedecem às or-

dens do rei. Não se planta. Não se colhe. Não se 
tangem as ovelhas nem se tosquia o pelo. As va-
cas não procriam, bezerros não mamam, pássa-
ros não gorjeiam, não planam no céu nublado.

O céu nubla em si. Encolhe os pensamen-
tos por trás das nuvens cinza, por trás das nu-
vens de tormenta. 

As nuvens densas. Nuvens condensam as 
possibilidades, procuram as razões e o deus Sol 
as esconde, esconde o paradeiro de uma prince-
sa, o amigo, um filho, a deusa.
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Haverá uma explicação? Saberá algum ser 
o início de uma história, a história do homem-
-pássaro, o primeiro homem a voar?

Um corvo negro grasna. Será Graco, aque-
le corvo? Entre tantos corvos negros, existe o 
que tudo sabe, contém o oráculo do mito, e todo 
oráculo será revelado.

Se quisermos estar no alto, tenhamos os 
pés no chão. Fincando os pés na terra, ela dirá 
segredos, se ligará em nós e nós seremos pro-
fundos, eternos. Serenos.

A terra pede a água. A terra pede o ar. E 
o fogo brota dos corações quando se percebe a 
força de uma história, quando a tomamos por 
verdade.

– Eu vi Ícaro voar. Ensinei os passos da 
dança, ensinei que ele, antes de mim, sabia voar. 
Entre os caminhos, Ícaro escolheu o mais árduo, 
como se quisesse provar a si mesmo o sonho. 
E no sonho se aprende uma vida, se encontra 
uma vida dentro de nós, um mundo dentro de 
nós, único e de toda a humanidade. Ícaro é meu 
irmão.

O corvo se irmana com um homem? Pode 
o corvo falar?
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– O corvo não fala, sente. E o sentimento 
pertence a todos nós. Quando o deus Sol nasce, 
anuncia uma nova era, na qual agimos e muda-
mos ao bel-prazer. Criamos oportunidades. Não 
apenas elas nos criam.  E ao querermos, ao dese-
jarmos, aparece uma flor, transfigura-se a deusa, 
um ser alado e a princesa desenlaçam e miram 
os olhos meus. Os olhos meus transparecem e 
esquecem o corpo ao qual pertence, e a alma é 
maior que o corpo e é o próprio corpo. Por isso 
a voz. Por isso a escuta. Por isso o entendimento, 
oh, rei de Tebas, oh, súditos em multidão. Vocês 
buscaram pistas, não encontraram. Atrás de ras-
tos, se apagaram. Seguindo nuvens, aqui estou. 
O corvo vos fala enquanto escutam.

Antes eu não falava. Não sabia haver a voz. 
Não sabia haver a música e quão sonora ela é... A 
música expressa o que é belo e não há palavras. 
A música é o próprio ato, é o toque do vento 
em minhas penas, o roçar do bico em uma flor. 
Não posso capturar o vento. Não posso aprisio-
nar o toque. Ele é naquele instante; depois, se 
evapora.

Não posso aprisionar o ar, suave ar que 
elevou Ícaro, elevou Dédalo, uma princesa e 
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tantos mais. O ar esconde mistérios feito o deus 
Sol e a nós não os querem revelar. Ficamos aqui, 
pés fincados na terra, bebendo da terra, sorven-
do da terra nossas simples conclusões. Mais fin-
camos, mais buscamos o alto que nos fala, nos 
conduz, nos intui.

Voar requer o vício, vício de cair e levantar. 
Na queda, espatifamos. Na queda, voltamos a 
terra, e da terra buscamos o alto. O tanto que 
caímos nos mantém em pé. O vício demanda 
terra, o alto, o ar.  A pedra sobe a montanha 
e desce ao final do dia. O fígado comido pelos 
abutres e, no amanhecer, continua intacto. 

A teimosia de viver. A teimosia de amar.
Os seres se encontram, se afastam, se bus-

cam, se repelem no equilíbrio do saber, na busca 
do ponto justo onde o natural prevalece, rege, 
orienta.

Quando escutamos a voz, quando descorti-
na em nossa frente o caminho justo, nada pode 
nos parar. Fluímos em direção ao nada, voamos 
ao encontro do todo que se formou em nós, e 
nos enxergamos plenos. O corpo inteiro se reve-
la, o corpo glorioso do deus Sol.

Podem vocês escutar? Podem vocês al-
cançar distâncias nunca antes imaginadas?  
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Podem vocês soltar as amarras que os prendem 
ao mundo das palavras e atingir o pensamen-
to puro? O pensamento mais rápido que a luz 
do sol se multiplica nas estrelas em noite de lua 
cheia. 

O pensamento puro está em toda parte. 
Ele busca um ser no qual pouse e se manifeste. 
Ele pousou em Ícaro. E Ícaro é.

Eu nem suponho acompanhar tal pensa-
mento, porque ele gosta de se entranhar em 
corpo humano. Ele gosta de se pensar. Em cor-
po humano procura frestas por onde ir ao ex-
terior, um suspiro, tremor de mãos, palavras 
desconexas de uma boca... É quando melhor se 
expressa: naquilo que não está. Naquilo que foi 
por um instante e nem ao menos foi notado. No 
imperfeito.

Quando Ícaro errou, ali estava o pensa-
mento, procurando uma fresta. Poderia ser 
numa palavra, numa carícia, mas Ícaro o re-
primiu. Veio um dia, um ano e o pensamento 
retorna, teimoso, ansioso por uma falha, uma 
porta onde passar.

Na queda o homem se fez pássaro, se fez 
mito, se elevou. Por cima de nós plana, invisível 



Como se Ícaro falasse

116

aos olhos, aquecendo o coração. O de um corvo. 
De Laura. A doce flor Isabel. O pai do pai do 
Amor. A princesa que me chama e quer lembrar 
mais um segredo, o que eu quase esqueci.

Existiu o ontem, o presente e, no mesmo 
instante, o amanhã. Eu o vi por entre as pedras, 
à beira do abismo, na doce flor Isabel. Onde 
cada um vê a mim não cabe, nem ao futuro nem 
ao passado. Apenas à vontade de amar, se dar, e 
se abrir ao receber.

Naquele tempo e neste, só existe uma cer-
teza, não a nego. Houve um homem que se fez 
pássaro. Não porque o pai o empurrou, não 
porque nas pedras morreu, mas agora irá falar.
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SE ÍCARO
O POETA DE MEIA-TIGELA*

Em homenagem a Patricia Tenório e a partir 
de seu “Como se Ícaro falasse” 

O PÁSSARO — Grácil visão: ela, à beira
Do abismo, a Flor Isabel
Das faces de ouro, ai! a bel-
Eza mais despenhadeira...

A FLOR — Demoraste. Não te aguardo
Nunca, mas te quero aqui
— Ouve, Graco: alguém há que
Gemicorveja seu fardo.

*

ÍCARO — Creta: (quem dera Corinto)
Já com Dédalo me instauro...
Derrotado o Minotauro
Sou meu próprio labirinto
(Porquanto percorra as alas
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— Uma a uma, com vagar —
Não me encontro, é meu azar
Zanzar em vão (e habitá-las))
(Porquanto me arvore, afoite,
Aonde meus pés irão?
(Ouço o Corvo grasnar: vão
À Ilha da Meia-Noite));
Nada sei, tudo pressinto,
Perdido me invade a ne-
Cessidade de Ariadne,
Seu fio: eu de mim faminto.

O PÁSSARO — Graves ideias. Suponho
Não saber o jov’em breve
Ser grato ao Fado: Levi-
Tará à altura de seu sonho.

A FLOR — Não se sabe destinado
Ao Amor-Elevação,
Superior suspensão
À do aroma destilado.

*

A PROSTITUTA SAGRADA — A sete missões 
dou préstimo:
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1. Coletar conchas do mar;
2. Pelos seis dias cevar
3. Pássaros (ah, mas no sétimo...);
4. Apascentar as ovelhas;
5. Fiar as lãs amarelas;
6. Abrir portas e janelas;
7. Visitar as borboletas;

Consagrar-me Prostituta
Entregue ao templo do deus-
Sol, à espera de que seu
Símile venha e desfrute-me,
Desnude-me como à lua,
Retire-me a veste rubra
E com seu corpo me cubra
(Ícaro, vem!) e usufrua-me!

ÍCARO — Exercito-me mais mais:
Obriga-me o velho Dédalo
(Um desejo: deserdá-lo
(Que filho deserda o pai?));
Das abelhas colho a cera,
Das aves junto a penugem
(Do velho os olhos refulgem:
Veem asas, veem a Quimera)
E quando menos presumo
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As asas em minhas costas —
Minh’alma contempla, arrosta
O vácuo e as plumas aprumo —
Aos poucos saindo vai
De mim o mim que sou; vou
Leve ao elevado sol,
Sou voo, quem de si se sai!

Ouço Dédalo: volta! E 
Ouço-o: não ao sol, a Tebas!
Muito embora não o concebas,
Velho, teu filho te trai!
Para não me trair, subo
Já não ao sol mas ao Eu
Que adentro se me nasceu —
Não o sol, Eu me derrubo!
(“Eu”, codinome a se pôr
No Astro que me fez refém
— Altíssimo — a que também
Se chama às vezes “Amor”)
Sou outro, o que se distrai
Rumando-se ao seu ser-píncaro;
Quem sou? O Cair, sou Ícaro,
Quem do céu de si decai!
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O PÁSSARO — Grave destinação. Quis
Ensinar-lhe a planar, po-
Rém não tão alto. Ah, po-
Der sustentá-lo feliz...

A FLOR — Mal sucesso. Despetá-lo-
Me. (Alguns vivem sem raízes
— Corvos, gaivotas, concrizes —
: Livram-se do próprio talo)

*

DÉDALO — Ícaro é sem-onde. Acenas
De sob as ondas ao Velho?
Não. Deixou-me só. (Engelho,
Enrugo. Eu comigo apenas)
Voarei, alcançarei
— Ilhalém, além-mar, a-
Lém exílio, vida amara —
Tebas, sua corte, o Rei;
Ao templo irei, verei à
Deusa e ao filho do meu filho
Mas não sorrio: antes rilho
(Tudo é canto de sereia);
Creta, Tebas ou Atenas
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Tudo na Grécia me farta,
Samos, Mileto ou Esparta
Mundo coberto de penas.

*

O PÁSSARO — Graco serei? Gralha, Corvo?
Falarei? — Vemos correto,
Através do mito, o incerto;
E o direito vemos torvo.

* O Poeta de Meia-Tigela nasceu na cidade de Fortaleza, Ceará, 
em 1974. Participou em 2007 da Antologia Massanova – Poesia 
contemporânea brasileira e publicou em 2008 o Memorial Bárbara 
de Alencar & outros poemas (uma coletânea do 2º Movimento do 
Concerto nº1nico em mim maior para palavra e orquestra. Poema). 
Contato: poetademeiatigela@yahoo.com.br
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Dédalo:
•	 Poesia completa de Alberto Caeiro. Fernando 

Pessoa. Companhia de Bolso, 2001.

Graco:
•	 Poemas e ensaios. Edgard Allan Poe. Globo, 

1999.
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Patricia Tenório – Recife – PE, Brasil, 1969 

2005 – Lança seu primeiro livro, O major – eter-
no é o espírito (Edição do Autor), que recebe, 
no mesmo ano, menção honrosa em ficção nos 
Prêmios Literários Cidade do Recife.

2006 – Lança a fábula As joaninhas não mentem 
(Editora Calibán, Rio de Janeiro).

2007 – Grãos (Editora Calibán, Rio de Janeiro), 
contos, poesias e crônicas, é lançado em setem-
bro de 2007.

2008 – Recebe o prêmio de Melhor Romance 
Estrangeiro da Accademia Internazionale Il 
Convívio, da Itália, com As joaninhas não men-
tem. Recebe o prêmio Dicéa Ferraz em Poesia e 
Conto da União Brasileira de Escritores do Rio 
de Janeiro com Grãos.

2009 – Lança A mulher pela metade (Editora 
Calibán, Rio de Janeiro), ficção.
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2010 – Lança simultaneamente D´Agostinho (po-
esias a partir dos estudos de Confissões, de Santo 
Agostinho) e Diálogos (contos dialógicos). Adapta 
três contos para o curta-metragem Diálogos. 
Direção: Patricia Tenório. Produção e figurino: 
Jorge Féo. Utiliza a técnica de comunicação en-
tre diversas áreas artísticas (teatro – os atores, 
cinema e literatura, as locações que apontam 
como setas umas para as outras): “Olhos fecha-
dos”, com Ísis Agra e Thiago França; “O doma-
dor de bolas de sabão”, com Kleber Lourenço; 
“Prisão perpétua”, com Hermínia Mendes, 
Renata Phaelante e Juan Guimarães.

2011 – Diálogos vence a 4ª edição do Banquete 
de Curtas – Cine Banquete – Recife/PE. 

– Adapta o texto de As joaninhas não men-
tem para o teatro. Direção: Jorge Féo. Com Ísis 
Agra, Malu Sá, Thiago França, Elilson Duarte, 
Jay Melo e Romero Brito. Estreia em maio de 
2011 no SESC - Palco Giratório, tendo sua pri-
meira temporada no Teatro Joaquim Cardozo 
– UFPE, em junho de 2011.
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26 de janeiro de 2012 – Recebe o prêmio 
Vânia Souto Carvalho, ficção, da Academia 
Pernambucana de Letras por Como se Ícaro 
falasse.

6 de março de 2012 – Recebe Menção Honrosa 
com o conto “O Grito” (participante da coletâ-
nea Quatorze, quatorze contos escritos em 2011) 
no Concurso Literário da UBE-Canoas/RS.

Participou, no Brasil e no exterior: Trimestrale di 
Poesia Arte e Cultura dell´Accademia Internazionale 
Il Convivio, Itália, 2008, 2010 e 2011; Antologia de 
poesia sobre música – Divina Música, organização 
Amadeu Baptista, Conservatório Regional de 
Música de Viseu – Portugal, 2010; L´Estracelle, 
Bulletin d´Information, Maison de la Poésie 
Nord – Pas de Calais – França, 2010; é seleciona-
da para a IV Antologia de poetas lusófonos, Leiria – 
Portugal, 2011; através do V Concurso Crônica 
e Literatura: prêmio Ferreira Gullar (MG – 
Brasil), é selecionada para a publicação Emoção 
repentina, vol. III – Outono, fevereiro de 2012.
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Traduziu para o português entrevista com Yves 
Bonnefoy (França), poemas de Isabelle Macor-
Filarska e Denis Emorine (França); poemas 
de Marisa Provenzano, Francesco Piccione e 
Alfredo Tagliavia (Itália).

www.patriciatenorio.com.br 
patriciatenorio@uol.com.br 
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