JORNADA
Vander Baptista
O tempo que se tem
A distância a ser vencida
Os recursos alcançados
O trajeto escolhido
O andar da carruagem
O trote dos cavalos
O tocar do condutor;
Eis que a jornada se desdobra.
O tabuleiro preparado
A partida que começa
Movimentos calculados
O ataque indecifrável
A defesa que escuda
A vontade de ir adiante
A destreza do enxadrista;
Eis o jogo que transcorre.
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Quebra-cabeça espalhado
A montagem necessária
A tarefa assumida
A palavra empenhada
As peças sobre a mesa
O enigma dos encaixes
O esmero do montador;
Eis a paisagem que se forma.
Linhas que se cruzam
Paralelas que se vão
O conjunto que se erige
Engrenagens que operam
Diferencial do movimento
Transmissão de pensamentos
A sincronia do sistema;
Eis a força da união.
A alvorada todo dia
Anuncia o trabalho
O solo preparado
O canteiro que germina
Erva daninha que se entranha
A enxada afiada
O suor do lavrador;
Eis, então, a colheita que resulta.
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E aquele tempo que se tem sempre um dia
acaba:
À distância percorrida
Ao jogo que fizemos
À paisagem que montamos
Às condições da engrenagem
E ao estoque no celeiro
A sentença impreterível!
E eis o tempo infinito que prossegue...
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