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“Terra sórdida
Mancha a sua face
Lua de sangue”

Texto fi nalizado

na Lua de Sangue

[ 26 de julho de 2018 ]





Para
Marília Beatriz

Mar, ilha 
Sol

Estrela guia
E Lua.

Oferecemos





Construções lunares

Lucinda Persona1

Quando por vezes regressamos do mergulho em um 
livro e respiramos o ar da realidade em meio ao coti-
diano, acompanham-nos também estilhaços de prata, 
borrifos cintilantes, soletrações ditosas, certas palavras, 
palavras-chave do universo verbal visitado. É assim que 
Haluares reverbera, com efeitos supremos.

No microespaço de um haikai, Ivens Scaff, com exa-
ta engenharia, insere toda sorte de grandezas, como a 
Via Láctea e seu chão de estrelas pisado pela lua, essa 
clara esfera celeste em sua relação imutável com a terra 
há mais de centenas de milhões de anos.

Haluares é um fino retratar de matizes, a exemplo, a 
prata de um “menisco delgado” no esmalte azul do céu 
diurno. Só um médico-poeta para compor assim uma 
fase lunar, buscando na anatomia do joelho a peça car-
tilaginosa em forma de crescente.

É dito por Bachelard que “a primeira tarefa do poeta 
é libertar em nós uma matéria que quer sonhar”. E isto 
ocorre de imediato quando lemos a sucessão dos esplên-
didos haikais “e outros versos luares” deste livro substan-
cial e tão irradiante quanto a lua em plenitude, juntan-
do-se a esse fervor lunar a fantasia, a elegância, a conci-
são e a síntese das imagens de Ruth Albernaz, triunfante 
na realização do binômio arte-beleza.

1 Poeta, professora universitária, bióloga, ocupa a cadeira nº 4 da AML.
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