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Sinfonia
Abilio Pacheco

Por conta de crescente aperto nas finanças, pouco a pouco tiveram
que se desfazer dos móveis e utensílios, a começar pelos menos
essenciais. Até que venderam o piano de gabinete, que ocupava
espaço, mas preenchia o tempo vão com ledos solfejos e suaves
sustenidos.
No lugar, puseram uma mesa sem graça de madeirite a esgarçar-
se. Nela, a pianista se punha como antes. Nos mesmos horários,
deslizava os dedos – com a costumaz habilidade – pela superfície
de teclas imaginárias. Inclinava a cabeça, fechava os olhos,
balançava o corpo, às vezes cantarolava, mas na mesa não
resvalava, tocava ou triscava.
Os demais da casa mantinham a mesma rotina. Punham-se
calados ao chá ou café, ao tricô ou crochê, ou apenas folgavam
deveras ao som do instrumento ausente.
Não custa que logo, logo, empolgada e distraída, a moça tocou
mais forte o teclado. A melodia inebriou mais ainda os presentes.
As notas trouxeram não sei que contentamento. Preencheu
espaços da casa e transbordou pela confusa e incrédula
vizinhança.

(In: Pacheco Abílio & Deurilene Sousa (org.) Antologia Literária
Cidade: poemas contos e crônicas – Volume III. Belém: L&A
Editora, 2009. pág. 12.)

_________

Ouça a entrevista concedida a Cleiton Cesar durante o programa 
"O Liberal CBN Belém".

Falámos sobre o Prêmio Literacidade, sobre a Antologia 
Literária Cidade e sobre meu Mosaico Primevo.

Para ouvir a entrevista, acesse 

Abilio Pacheco

http://abiliopacheco.com.br/2010/06/17/entrevista-no-liberal-
cbn-belem/

Erínias
Abilio Pacheco

Fatigado escrevo em transe
imerso em denso sono,
entre alaridos e vozes

e sob luzes vertiginantes.

Escrevo, mas só não basta!
Garatujo! Esgaravato
no tártaro do tinteiro

o sono das trevosas Fúrias.

Tremo e temo, porém teimo.
Que perigos reservados

para quem avança em vão
na tarefa de acordá-las?

Entretanto, insisto: escrevo!
E elas, por meus esgaravos
soltam gritos ensurdantes
uivando injúrias infames.

Aborrecidas e em garras
levantam-se as justiceiras
avançam-me sem retardo
e roubam-me de toda voz.

Tento ainda um verso à toa
mas, de mim despertas, dizem
que nenhum mortal como eu

tem direito de invocá-las.

In: Pacheco, Abilio. Mosaico Primevo. Belém: Ed. do autor. 
2008. pág. 13-4.

Saudações Literárias,

Eis o convite para o lançamento da Antologia Literária Cidade - volumes IV, V e VI.
Dia: 02 de Setembro, de 18:00 às 21:00.

Local: Estande do Escritor Paraense durante a XIV Feira PanAmazônica do Livro em Belém.

__________________________

NOTÍCIA

80º Aniversário do CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 
DE PERNAMBUCO

Durante o mês de Agosto

entrada gratuita

Informações: 81-3183-3400
www.conservatorio.pe.gov.br


