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" Li todos os seus poemas no seu site. Gostei muito da sua concisão e economia de palavra. 
Quem escreveu muito, não passou à vida toa. Depois de estruturar sua poesia chegou a 
estruturar sua própria vida. Tudo indica que sua existência não foi fácil, mas tampouco uma 
agitação feroz e inútil. Glória Sant'Anna conseguiu produzir uma obra, sem dúvida, valiosa."   

GERALDO DIAS DA CRUZ 
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Por Geraldo Dias da Cruz  

 

Poema em homenagem a poeta Glória de Sant’Anna 

 

                               I 

 

   Sento-me à beira de um lago junto da floresta 

   e me vejo desenhando a terra como um jardim. 

   Dia e noite, deixo, assim crescer as flores, 

   e inclino a cabeça para ouvir o canto dos pássaros.   

   No peito as fontes do fogo e da água, jorram lembranças, 

   ouvindo as vozes do tempo, tantas lembranças 

   que meus olhos se alegram e choram.  

   Lembro-me do dia 26 de maio de 1925, 

   data em que nasceu Glória, um anjo flor 

   desses que vivem no jardim, e no céu sonhando. 

   Uma brisa lhe disse: vai, Glória! Ser poetisa na vida. 

 

      Lembro-me do dia 2 de junho de 2009. 

      Quando, em um dia sem vento, ela morreu. 

      E de dor e tristeza, lágrimas desabaram. 

 

      Glória soube viver cada fração de segundo, 
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                    com tamanha intensidade 

      que tudo que ela semeou e plantou frutificou 

      e deu bons e muitos frutos. 

       

      A sua voz é plena de mistério, 

                                        ela canta um lamento 

      que não é outro senão o seu. 

 

                                      II 

 

               Caminho e algo surpreendente me acontece, 

               palavras despencando do céu. 

               São palavras de Glória. 

               Palavras que jamais esquecerei. 

               Palavras que podem carregar 

                                                o corpo da primavera, 

               e peço as flores o teu silêncio, 

               como um pássaro pede um canto 

               ou um fruto na árvore os raios de sol. 

 

 

                                       III 

 

                   E agora o vento passa silencioso  

                   voando rumo ao jardim e dizendo: 

                   esta é a alma que se encanta 

                   com a essência das coisas. 

                   É preciso senti-las “tão densas e tão claras, 

                   que não possam conter-se por completo 

                   nas palavras.” 

 

                  Palavras desfolhadas pela noite 
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                                                     que nos beijam 

                  como se tivessem boca. 

                  Palavras de alegria que acordam os pássaros. 

                  Palavras de esperança e tristeza, 

                  que inundam 

                                         a quietude da paisagem, 

                 e os sons férteis  

                 se misturam com as lágrimas e os sorrisos.                                                                          

                                          IV 

 

                  Palavras de um mundo vivido e relembrado 

                  que despertam, 

                                                maravilhas e desencantos 

                  Palavras onde o vento sopra, 

                  as árvores florescem e as fontes rumorejam. 

                  Palavras doloridas, 

                  e o tempo é sempre o tempo, 

                                                                 e dentro dele: 

                 os sentimentos, as emoções  

                                                                e a vida. 

 

 

                                        V 

 

                  Glória de Sant’Anna nasceu para sonhar, 

                  ela sonhava com o amor 

                                                 e quem ama o próximo 

                  tem um coração livre, 

                                                 e o seu coração era livre. 

                  Seus sonhos eram cantos, 

                  que escorriam como rios de alegria e paz. 

                  Cantos de luz,  
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                  que continuam iluminando os caminhos, 

                                                              e diante dos olhos: 

                 um mundo de amor, 

                                                   e poesia, 

                 com o resplendor da paisagem africana 

                 que sempre assumiu e nunca deixou de ser sua. 

                                                   

                 


