
Prefácio 
 
Eu venho de uma terra escrava eterna da fome 
Miséria em ponto maior 
Desolação perene que de há muito espera 
A redenção final. 
Venho da terra 
Onde as plantas, se nascem não crescem 
E secam e morrem pequeninas 
Semente ainda 
Sem que dêem fruto ou sombra ao fugitivo esfomeado 
Que passa carregando seus restos. 
Venho da terra 
(essencialmente agrícola) 
Onde florestas e plantações 
São caatingas de sede e solidão 
Paisagem colorida em filmes de cangaceiro. 
 
Uma terra onde o sol é ameaça pura 
Ardente brasa que tudo destrói. 
Foco intenso arrasando roçados 
Dissecando nas chapadas os mortos animais 
Tangendo o  homem que nunca se enraíza ou vinga 
Como nunca vinga ou se enraíza ali 
Coisa nenhuma. 
 
Ah! Que eu bem me lembro 
Da terra de onde eu vim! 
 
Estradas poeirentas 
Com homens que vão e nunca voltam 
Cabeças baixas 
Ossos à mostra 
A vida inteira açoitados pela vida 
Deixando-se aos retalhos nas estradas 
Sem começo nem fim 
Que os levam a nada. 
 
Restos de um povo 
Tangido pelos caminhos 
Fugindo pelos caminhos. 
Olhos cansados de buscar por toda a parte 
Na fuga desesperada 
Um pouso certo 
Um grão de arroz 
 
Ah! As ilusões 
Da terra de onde eu vim 



E porque votando em minha humilde pessoa 
Senhores e senhoras 
Isso tudo 
EU PROMETO 
Vai acabar de vez! 
E porque votando no sempre honrado 
E cada vez mais rico 
Doutor fulano 
Amado filho de coronel cicrano 
Meus queridos conterrâneos 
EU PROMETO 
Tereis todos uma vida melhor 
Não mais passareis fome 
Choverá todo santo dia... 
 
Mas ai! A realidade 
Da terra de onde fogem... 
 
Reformas e reformas em estudo 
Centenas de projetos 
Engavetados 
Anúncios de uma próxima redenção. 
Paisagens feitas de rios que secaram. 
Nuvens que não passam. 
Poços impossíveis de cavar. 
Ah, terra ingrata de onde apenas brota 
Quando brota 
Uma gente que não chora porque é dura 
Mas que a dor de um sofrimento desumano 
E o imenso grito 
De uma angústia desesperada 
Sufoca sempre na garganta sedenta e ressequida! 
Ah, minha terra que também caminha 
Que busca sempre um fim para isso tudo! 
Ah, minha terra que não pode nada!... 
 
................................................................................................. 
 
São séculos da mais intensa busca 
Vez em quando amainada de repente 
Na miragem avermelhada de um futuro 
Que se arrasta preto e manco no deserto. 
E a verdade 
Ali está ela: 
Um céu de bandos de urubus que voam 
E fazem sombra 
Até que toque a sineta para a ceia... 
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