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O Mirábolo: um canto incendiário
Demetrios Galvão
Teresina, abril de 2017

Lucas é um jovem poeta que não tem medo de se ariscar na
escrita. Tanto é que se “risca” com os acidentes e abismos
das palavras-experiências. Ele se lança com o corpo/espírito
na construção de um universo imagético e sensorial, e a sua
juventude inunda a poesia de potência e velocidade – agilidade que utiliza para desenvolver seu “ofício de espantos”
na “lavoura mística”.
O Mirábolo é uma espécie de malabarista, de inventor fantástico, que no jogo das sutilezas, transpõe os limites entre
o claro e o escuro, e torna visível aquilo que não tem forma
definida; traz o avesso das coisas e desloca os conceitos de
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O poeta Lucas Rolim estreia com o instigante O Mirábolo,
um livro que chama a atenção pelo cuidado de sua elaboração e pelas nervuras que o compõem. As epígrafes são belas
e fundamentais para orientar o leitor pelos capítulos, articulados em 2 partes – “Madrugada Incendiária” e “Manhã
de Pássaros”. A poesia de Lucas aproxima a matéria carnal
do fluxo onírico – combinação tão importante feita por escritores valiosos do século XX.
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seus lugares usuais. Lucas Rolim exercita a arte de expandir
o real pela ficção, através do fluxo do vir a ser que as palavras
e as imagens comportam, como se observa na passagem do
poema “visão do infinito”:

lucas rolim

“deslizo pelo túnel da coluna – pela ferrovia óssea da noite
meus olhos chovem na dureza de uma nuvem torácica
cruzo as cicatrizes no campo risonho da memória”
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Este livro é o ponto de tensão que desdobra e onde convergem o personagem (mágico, mirabolante) e o próprio universo criativo (o livro em si). Este exercício é um truque em que
o poeta se impulsiona como criador. Lucas Rolim se propõe
a não seguir os caminhos fáceis e penetra nas águas densas
da linguagem, como no poema “o primeiro e último navio”:
“caminho pelo distante corredor de ossos
deste navio ancestral, certo de minha passagem
por estreitos segredos escondidos em todos os mapas.”
[...]
“flutuamos na densa história dos mundos
camuflados na paisagem do vapor noturno.”
O jovem poeta não se rende ao que boa parte de sua geração
faz – crônicas sem criatividade do cotidiano ou textinhos
engraçados. Ao contrário, e longe disso, busca a poesia em
sua dimensão selvagem e profunda, em uma dimensão ritualizada com a palavra. Potência mágica usada como instrumento mediador entre mundos (material/imaterial), a
exemplo do poema “todos os tambores monte acima”:

“metade desta árvore é um homem
& dentro de seu corpo dança uma tribo.”
Em O Mirábolo, o poeta abre sua “caixa de ruídos” e a confronta com o silêncio das ruínas. Deste encontro profundo
e febril, enuncia um canto inflamável, e assim, o livro se
torna um campo aberto às apropriações do leitor(a) que o
tem em mãos.
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toda operação com a palavra aproxima-se do ato mágico
| rodrigo de haro |

um homem de carne é um homem de sonho
| octavio paz |

o mirábolo
cai
como o mirábolo
em seu ofício de espantos
buscando a matéria do êxtase
na lavoura mística
cai

cai
como o mirábolo
no súbito arroubo agoureiro
entre a visão na madrugada incendiária
e o despertar na manhã de pássaros
cai
como o mirábolo
no seio da clareira, no centro de si
cai como o mirábolo também cai
em direção ao levante
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como o mirábolo
que trabalha em seu recanto luminoso
e prepara o sonho que trará
aos que dormem atentos
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