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Ouso pensar porque ouso pensar que ouso pensar. 
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Aos meus filhos. 

Aos poucos, eles vão tomando meu lugar no mundo. 

 E me permitindo ocupar os seus. 
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Oficial de Plantão 

 

 

Meu nome é Sergio Saraiva, não tenho outro de pia. Professor por profissão. Mas 
como há outros Sergios Saraivas por estas sesmarias, e professores em profusão, 
permitam que me apresente, para evitar confusão. Começo pelas negativas, como 
forma de distinção. Não sou o Sergio Saraiva diretor de petroleira e palestrante 
aclamado, não sou o Sergio Saraiva escritor premiado. Não sou o Sergio Saraiva 
fotógrafo de mulheres lindas e peladas, não sou o sanfoneiro da cantora afamada. 
Gostaria, mas não sou. Eles também são Sergio Saraiva e julgo que têm raiva de mim. 
Homônimo, às vezes, é castigo, enfim. Não sou o Sergio Saraiva professor que os 
alunos chamavam de Pantera. Não sou o Sergio Saraiva meu filho professor que 
leciona em outras terras. Mas sou responsável por tudo o que cativo com versos e 
substantivos, daí esta explicação. Sou o Sergio Saraiva operário do conhecimento, 
servo da ironia e amante da provocação. Mas não busco causar aborrecimento, apenas 
reflexão. Ouso pensar porque ouso pensar que ouso pensar. Narciso do avesso, vejo 
feio no que me é espelho, naquilo a que me assemelho. Elogio em boca própria é 
vitupério, mas autocrítica não é palavrão. Se você não concordar, não lhe tiro a razão. 
Mas não posso me desculpar, sou aluno de poeta, aprendi a dizer não. 
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Uma história de um amor ordinário  

A poesia entrou na minha vida, eu não a sabia, quando ainda menino. 

“Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, voou, voou, voou. E a menina que 
gostava tanto do bichinho, chorou, chorou, chorou, chorou”. 

Quanta tristeza. 

Mas nosso vizinho tinha muitos passarinhos engaiolados e eu não ficava triste quando 
eles fugiam, ficava alegre. Havia qualquer coisa na forma como aquela cena comum 
era descrita que me emocionava. Eu não sabia que o sabiá sabia assobiar. 

A poesia voltou na escola. 

Nos versos de Tomás Antônio Gonzaga e seus shakespearianos versos para Marília e 
Dirceu, I-Juca Pirama, Gonçalves Dias, se se morre de amor. Não, não se morre de 
amor. Morre se da tuberculose escarrada em nossas bocas pelas bocas que beijamos. 
Cassimiro de Abreu contado por Augusto dos Anjos. 

Segunda geração romântica – mal do século. Depois de ti, só Cazuza e Renato Russo. 

Arcadistas, simbolistas e parnasianos. 

“Ora, direis, ouvir estrelas! Certo perdeste o senso! E eu vos direi, no entanto, que, 
para ouvi-las, muitas vezes, desperto e abro as janelas, pálido de espanto”. 

Que alívio em saber que minha insônia e essas vozes não são coisas de louco. Pelo 
menos, não de um só louco só. 

Depois vieram Cecilia Meireles e Vinícius de Moraes. Como românticos, uns cantando a 
pátria, outros o amor. Em uma época da minha vida em que era sempre prudente ter à 
mão um ou dois sonetos de Vinícius. A oportunidade é uma deusa que se agarra pelos 
cabelos. 

Hoje, quando passa por mim um carro gritando por seus cinco mil alto-falantes algo 
como: “vem cachorra, rebolar na minha rola”, esboço um sorriso sarcástico e recito: 
“oh, minha amada, que olhos os teus. São cais noturnos cheios de adeus”. Funk 
proibidão é coisa de punheteiro com a cara cheia de cerveja. Para não ir sozinho para 
cama, um homem tem que ter feito a lição de casa e estudado Vinícius. Os da minha 
geração, por certo. 

Aprendi com Vinícius que não pode ser condenado por roubar versos, trata-se de furto 
famélico. 

Mas Cecilia e Vinícius, Gonzaga e Bilac tinham uma coisa que os unia, seus versos me 
emocionam, mentia-os para minhas amadas, mas não eram os versos que eu faria. 
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Foi quando fui atropelado por dois caminhões: Pablo Neruda e Carlos Drummond de 
Andrade. Não que eu não soubesse dos tais versos brancos; era que, até então, não 
havia entendido seu significado: poemas feitos de todas as palavras, sobretudo os 
barbarismos universais, de todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. 

Sim, era isso que eu escreveria, se pudesse. 

Então vieram Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto e Jorge de Lima. 

Se o que eles faziam era fazer poesia, estava acima das minhas forças. Eu deveria 
estudar a língua portuguesa por mil anos e tornar-me um fingidor como Pessoa e ser 
culto e formal como um diplomata se quisesse Cabral. Jorge de Lima e seus sortilégios 
construídos em forma de versos são coisas para ocultistas. Para os iniciados no oculto 
das palavras. 

Tornei-me inseguro e assustadiço. Desisti de cometer versos. Não ofenderia os deuses. 
Não me condenaria ao opróbio público. 

Já ia pelo estudo das primeiras fórmulas de um livro de termodinâmica quando eles 
apareceram – os preceptores. Sim, eles existem, tanto quanto as musas existem. E as 
bruxas, também. 

O primeiro que chegou se a mim era um senhor extremamente magro, de cabelos 
todos brancos e grandes óculos. Apresentou-se: Ferreira Gullar. E passou-me um longo 
poema escrito de um só fôlego, “O poema sujo”. 

- Dá uma lida nisso, garoto. 

O título já era um verso. Rima rica, rima heroica, na circunstância em que foi escrito. 

Não podia acreditar: 

- Isso é o “Canto Geral”! 

- É e também não é. É, se esse sentimento for despertado em você. São dois homens 
diferentes cantando suas mesmas épocas e seus mesmos lugares. Disse-me ele. 

- Mas suas palavras são tão simples, comuns. Suas imagens tão cotidianas. São 
belíssimas e eu não havia ainda percebido sua beleza, apesar de já tê-las visto no meu 
dia-a-dia, tantas vezes. Teu lindo simples é simples e é lindo, mas não é fácil. Conclui. 

- Pois é. O simples é simples e você ainda o quer fácil? Então, vou te apresentar outra 
pessoa. 

E trouxe-me uma senhora que parecia se com a minha avó. Ela era branca, minha avó 
era índia, mas todas as avós se parecem. Chamava-se Cora Coralina, já um verso 
aliterado no nome. Falou-me dos becos de Goiás e de outras histórias mais. 



7 
 

- Seus versos são saborosos, parecem ter sido feitos na cozinha, em fogão de lenha. 
Disse-lhe. 

- Por que o espanto, menino? Poesia é para quem sabe cozinhar, para quem tem mão 
para o tempero e para o ponto dos versos, sem deixar desandá-lo. 

Claro, por quantas vezes o caldo do feijão não teve, em minha boca, o gosto de poção? 
Como não havia pensado nisso? Em tal feitiço? 

- O que você sabe de forno e fogão? 

- Sei o trivial simples, frito um ovo sem me queimar... na maioria das vezes. Respondi. 

- Já é o suficiente, para começar. O demais, você aprende fazendo e prestando atenção 
no que os outros fazem. Incentivou-me, como uma avó não deixaria de fazer. 

- Mas, para você não achar que cozinha e coisa de mulher, vou te apresentar um 
gaúcho da simplicidade dos churrascos de fogo de chão. 

E assim, conheci Mario Quintana. Li suas reticências e ele me contaminou com essa 
mania de dar nome aos poemas. Seus poemas curtos, de meia dúzia de versos. 
Construídos como alguém, que vendo uma folha voando ao vento, pelas ruas de Porto 
Alegre, decidisse descreve o efêmero balé da folha e do ar. Um inusitado pas de deux 
contemplado por olhos distraídos. 

Ensinou-me da mesma forma econômica: 

- Quem faz um poema abre uma janela. Por ela, teus versos passarão, se tu passarinho. 

Estava eu pensando se o homem usara uma conjunção condicional ou o verbo ser na 
segunda pessoa do imperativo afirmativo, quando um senhor com ar de diretor de 
colégio público cortou meus pensamentos: 

- Não racionalize, jovem, apenas sinta a frase como uma oração. Manuel Bandeira, ao 
seu dispor. 

- O senhor usou de duplo sentido? 

- Não resisti ao trocadilho, riu o mestre. 

- Meu jovem, existe o pensar e o sentir. E existe o guardar consigo e o dizê-lo aos 
outros. A decisão de fazer um ou outro vai da tua ânsia ao teu egoísmo. Para dizer o 
que você pensa, há a prosa e suas orações principais, coordenadas e as suas 
subordinadas, como em um organograma. Para dizer o que se sente, há a poesia e sua 
anarquia. Para essa: 

- Apenas faça versos como quem morre. 
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O pássaro expiatório e o Dia da Danação 

Para Joanas e Mirunas. 

 

E chegou aos Seus ouvidos que ao pássaro expiatório era dedicado amor. 

Encolerizou-se o Senhor. 

O pássaro expiatório, por óbvio e função, não existe para ser amado. 

Não se trata do cordeiro de Deus, cujo sangue em sacrifício retira os pecados do 
mundo. 

Não. O pássaro expiatório deve ser e permanecer o símbolo do pecado do mundo. 
Deve ser, aos olhos do homem, a mácula indelével que o lembre, a cada dia, dos seus 
próprios pecados e da punição consequente. 

O amor redime e o pássaro expiatório não pode ser redimido. 

Ao pássaro expiatório havia o Conselho dos 11 Sábios, os guardiões da Lei, condenado 
a voar durante o dia para lembrar aos homens o valor da liberdade e a grandeza do 
Conselho que a permite mesmo aos não livres. Mas ser engaiolado a cada noite para 
igualmente lembrar ao homem da fragilidade dessa liberdade e do poder do Conselho 
dos 11 Sábios em retira-la dos desobedientes. 

Ai do homem livre que atentasse contra as leis ou contra o pudor. 

Ocorre que as bocas da delação fizeram chegar aos Seus ouvidos que uma linda jovem 
amava por demais o pássaro expiatório e que, estando esse engaiolado, abrira-lhe, 
sem autorização, por instantes a prisão e o tomara entre os dedos. Após um terno 
beijo filial, recolocara-o na gaiola, fechara a portinhola e se retirara. 

Havia os olhos vigilantes dos patrulheiros voluntários da moral, e eles estavam 
atentos. Viram esses olhos que a jovem fora ajudada furtivamente por guardas que, 
inversamente, lá estavam para impedir qualquer contato com o pássaro aprisionado. 

O coração da Guarda havia se enternecido pelo amor da jovem pelo pássaro 
expiatório. 

Teve então o Senhor a prova da qual necessitava, o amor a tudo degrada. O poder e a 
ordem são inimigos do amor. O amor é terrorista. 

Determinou o Senhor que não mais o pássaro voaria. Nem com o sol nem com a lua. 
Passaria, dali para frente, os dias enclausurado. E assim permaneceria enquanto 
durasse Sua ira eterna. 
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O amor da jovem havia desafiado o Seu poder e sem o Seu poder não haveria a ordem. 
Deveria, então, o amor ser punido punindo-se o ser amado, de tal sorte que, quanto 
maior fosse o amor, maior seria a punição. 

Mesmo o amor dever ser reverente e subalterno ao poder e a ordem. Mesmo o amor 
necessita de autorização superior. 

Decretou-se oficialmente a danação do pássaro expiatório. E fez-se o decreto ser 
sabido de todos os homens. 

Perguntaram ao Senhor se o Conselho dos 11 Sábios não deveria ser consultado antes 
de tal alteração daquilo que o próprio Conselho havia decidido. Mas disse o Senhor: Eu 
presido o Conselho, logo, como o Conselho me afrontaria com decisão diferente da 
que já tomei? 

Lembraram ao Senhor que a jurisprudência e a doutrina eram valorizadas pelos 
homens livres, davam-lhes segurança. E a jurisprudência e a doutrina não 
recomendavam o engaiolamento perpétuo do pássaro expiatório.  Respondeu o 
Senhor: Eu sou a decisão da qual nasce a jurisprudência. O Meu entendimento é a 
exegese e a hermenêutica. Eu sou a fonte do saber que faz a doutrina. 

Alertaram, então, ao Senhor que outros pássaros, alguns de belas e coloridas plumas, 
mas a maioria pardais, também eram pecadores e também gozavam do voar diurno e 
penavam a gaiola noturna. Esses também eram secretamente amados pelos que lhes 
eram caros. Engaiolar o pássaro expiatório poderia levar a necessidade engaiolar a 
todos os outros pássaros. 

Isso pouco me importa, bradou o Senhor. Minha ira é a santa ira, ela mantém a 
unidade do povo e a linha reta a ser seguida. Portanto, deve ser terrível, para não ser 
desafiada. Se para punir um, for necessário punir quinhentos, que assim se faça, 
determinou. 

Desesperam-se os carcereiros, como obter de pronto tantas gaiolas, como conviver 
com o montante de dor que o cumprimento da ordem traria? 

Magnânimo, o Senhor concedeu: perdoo a todos os outros, o pássaro expiatório 
expiará os demais. 

Indagaram-se, então, por ciosos que são, aqueles aos quais cabia cumprir a ordem: se 
a Justiça se aplica a um, mas não se aplica aos demais que lhe são iguais, ainda assim é 
Justiça? 

Eu sou a Justiça, finalizou o Senhor. 

E cumpriu-se a danação do pássaro expiatório. 
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O 1º de Maio não é mais dia santo 

 

Hoje, abro os jornais e as manchetes nada falam de nós. Deixamos de ser sagrados. 

Houve tempo em que, como em uma oração em um templo sem religião, a evocação 
do nosso nome gerava no peito o sentimento de pertencimento, o calor reconfortante 
da solidariedade e dos grandes sonhos coletivos construídos de pequenos sonhos 
cotidianos. 

Hoje, o termo que nos designa tem a irrelevância que é dada a palavra povo, que é 
dada a palavra gentes. Não por acaso, já fomos sinônimo de povo, de gente e de gente 
do povo. 

Hoje, abro os jornais e as manchetes nada falam de nós. Tornamo-nos invisíveis. 

Não andamos mais pelas ruas em uniformes que nos tornavam um respeitado exército 
sem armas e sem patentes. 

Houve tempo em que o poderoso patrão dos papéis e das palavras, o proprietário de 
tudo que se move pelo etéreo temia que nos revoltássemos se víssemos nele nosso 
reflexo invertido. Então, usando seus pesos e medidas, premiava os que dentre nós 
julgava ser padrão. Cínico e velhaco adulava-nos. Queria-nos gratos, subalternos e 
servis. 

Não nos temem mais, tomam-nos por impotentes e emasculados, o patrão passou a 
premiar a virilidade dos juízes. 

Hoje, abro os jornais e as manchetes nada falam de nós. Nossos crimes não são mais 
motivos para reforçarem os gradis dos palacetes. 

A cadeia nunca nos foi estranha. E, mesmo hoje, alguns dos que nos representam 
estão confinados às masmorras. A elas, como tradição, são mandados sem julgamento 
ou julgados por leis que a outros não se aplicam. 

Mas antes, mandavam para a cadeia os de nós que nos prometiam a perda dos nossos 
grilhões. Hoje, prendem os nossos que venceram jogando com as regras e as cartas 
marcadas do patrão. Acusam-nos de roubar no jogo. 

Hoje, abro os jornais e as manchetes nada falam de nós. Os corpos dos nossos 
soldados tombados e as nossas batalhas não são notícia. 

Não somos mais revolucionários. Mas já fizemos a revolução. 

Já movimentamos e paramos fábrica, bancos e repartições. 

Já enchemos com nossos lemas as ruas, as praças e as vilas euclidianas. 
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E nesse movimento, construímos casas e democracias. E sonhamos, em algum 
momento, estarmos construindo um país, se não de iguais, de cidadãos iguais em 
direitos. 

Hoje, abro os jornais e as manchetes nada falam de nós. Nossas vidas não merecem 
mais qualquer traço de preocupação. 

Somos como construções inconclusas, obras abandonadas. 

Se gritamos, quando não negam a existência do nosso grito, nos surram por gritarmos 
nas mesmas praças e casas que deveriam ser nossas. 

Há tempos chamam nossos velhos de vagabundos, não nos permitem descanso. 
Tornamo-nos animais de descarte. Se nossas carcaças nada valem depois de mortos, 
tampouco devem gerar despesas desnecessárias, enquanto vivos. 

Tomam-nos o que guardamos para nossas viúvas, o que guardamos para nossas 
doenças, para a nossa velhice e para os diais em que não houver o que fazer. Dizem 
que o que julgávamos nosso por direito, não nos pertence mais. Tornaram-nos 
terceiros de nós mesmos. 

Hoje, abro os jornais e as manchetes nada falam de nós. Nossos movimentos estão 
controlados. 

Já fomos as engrenagens dos tempos modernos. Mas hoje, em tempos pós-modernos, 
não somos mais que do que um dado que não altera o resultado. O que pensamos não 
é levado em consideração no momento de tomarem as decisões. 

Hoje é 1º de Maio, abro os jornais e as manchetes nada falam de nós – os 
trabalhadores. 
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Olhando meu filho de trinta anos 

 

Meu filho faz trinta anos. 

O que tenho para dar-lhe de presente? 

Um par de sapatos gastos e uma cesta de sonhos adiados? 

Uma lista de planos não realizados? 

Não posso lhe dar a parte da vida que economizei para ter o dobro de sua idade. 

Chegando até aqui, ele também já tem sua poupança. 

Fez-se adulto, não morreu criança. 

Talvez pudesse simplesmente dizer: bem-vindo, filho, ao mundo dos que cresceram. 

Bem-vindo, filho, ao tempo de plantar o dia-a-dia de grão em grão e observar as 
nuvens, na esperança da colheita. 

Bem-vindo ao tempo de cultivar a paciência e a determinação. 

Talvez ainda pudesse lhe dar um conselho: ouça os velhos, eles podem lhe ensinar seus 
fracassos, porém, daqui para frente, você dependerá cada vez mais do que puder 
conversar com seu menino. 

Só se envelhece quando o menino morre. 

Mas não farei nada disso. 

Apenas olharei para seu rosto de homem feito e sorrirei feliz. 
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Ode aos medíocres 

          

Permito-me, por vezes, a fantasia. Da mesma sorte de um mundo em paz, a ilusão de 
um mundo sem medíocres. 

Malditos sejam os medíocres. 

Fora dos devaneios, abomino o medíocre; ainda que o creia tão inevitável quanto as 
bactérias que povoam o meu redor. 

Apenas que nenhuma bactéria é medíocre, mas os medíocres são bacterianos – 
patológicos oportunistas. 

Medito, no entanto, sobre tal condição humana – a mediocridade. Medito sobre os 
medíocres que, por humano, sou um deles. 

Medito, então, não sobre o que temos de pequenos - pois que há pequenos grandes -  
mas sobre o que temos de apequenados. Não sobre como são comuns os medíocres -  
cotidianos - mas sobre como somos vulgares, quando não grosseiros. 

Não ególatras; já que para isso faz se necessária a noção de grandeza. Egoístas. Os 
medíocres não desejam, não anseiam; se recolhem no seu conformismo invejoso. Nem 
humildes, nem orgulhosos, nem iguais – subalternos e mesquinhos. 

Sem a grandeza nobre dos mendigos, sem a grandeza trágica dos ensandecidos, sem a 
grandeza torpe dos escroques e traidores. E, ainda assim, perigosos e traiçoeiros. 

Dissimulados na sua desimportância, no seu não se fazer por que notar, estão sempre 
atentos às migalhas que possam alcançar. 

Sendo-lhes impossível qualquer solidariedade, reconhecem-se, no entanto, pelo olhar 
esquivo, e rejeitam-se mutuamente. Seu enorme espírito de corpo, sua figadal solidão. 

Malditos, por quanto carreguem nos alforjes, suas vidas serão sempre maiores que se 
seus sonhos. 
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Olhos marejados de negro 

 

Olhos marejados de negro. 

Nenhum homem merece a deferência de um rímel borrado de lágrimas. 

Mas como fica lindo. 

 

Ode ao amor completo 

 

Eu sou volúvel. 

Reconheço e confesso-o sem nenhum cuidado maior. 

Antes, com um certo orgulho. 

Que só não digo depravado, pois que todo orgulho já é depravado. 

Este, deliciosamente depravado. 

Meu coração não é volúvel. Nada tem de leviano. 

Meu coração é fiel. 

Ama todas as mulheres da minha vida. 

Cada uma delas, como um amor único e insubstituível. 

Complementar, como o almoço o é do jantar. 
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Tempo algum 

Imóvel como tudo que é sólido, o primeiro segundo é o único segundo. 

Eterno. 

O tempo não passa. 

Em nossa ilusão de sê-lo transitório, passamos todos por ele. 

Que como um busto na praça, ou o portal do cemitério, espera sempiterno ver passar 
o féretro da próxima geração. 

Os olhos do meu pai morto cruzam o olhar do meu neto falecido. 

 

O tempo do homem que eu sou 

Envolto no que é de sombras, quando só os insanos professam inocências, o homem 
que eu sou sabe-se condenado. 

Crer na imparcialidade das leis é uma temeridade. 

Partido em tempo e coração, o homem que eu sou sabe que almejar a liberdade e a 
igualdade de direitos como uma marca de nascença é um crime contra a propriedade. 

Lesa-majestade. 

E como recurso inútil e desesperado, tal qual um cão desamado, atado pelo pescoço 
ao poste de sua pequenez inescapável, o homem que eu sou canta e chora seu tempo. 

Como em Itabira ou a leste de Berlim, em Ipanema ou nas quatro esquinas da Ipiranga 
com a São João outros o choraram na vez de cada um. 

E, então, o homem que eu sou forma em batalhões de indignados para, em nome da 
Pátria, da família e da moral, justiçar pelas ruas os Cordeiros de Deus. 

Responsáveis pelas minhas derrotas intransferíveis e pelos meus pecados 
inconfessados, pela minha libido insatisfeita e pela minha ganância insaciada. 

Suas faces ensanguentadas resgatam para meus olhos cegos a faculdade de, por fim, 
poder olhar meu rosto no espelho sincera e enganosamente orgulhoso de ser o 
homem que eu sou no tempo que me é dado viver. 
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Junho 

Para Alceu Valença e Antonio Ateu. 

 

Junho. 

Carrancudo como um velho avarento. 

Envolto na bruma das almas e na garoa gelada de ensimesmado pensamento. 

Junho. 

Solitário na luz da estação, contando as moedas da passagem para o trem da viagem 
da primavera que conduz ao sol do verão. 

Junho. 

E o ano partido em dois hemisférios de tempo. 

A vida suspensa para rateio. 

O fim mediano e o começo contido no meio. 
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Das crianças, anjos e cães II 

 

Eu não acredito em deuses, mas acredito em anjos. 

Eu acredito em anjos estranhos. 

Eu acredito em anjos pretos e castanhos. 

Eu acredito em anjos-mães. 

Eu acredito em anjos-cães. 

Eu acredito em anjos-meninas. 

Eu acredito em anjos que se procuram. 

Eu acredito em anjos que se encontram. 

Anjos que, por momentos, se desencontram. 

Anjos que entram porta adentro, anjos que saem porta afora. 

Anjo que ri, anjo que chora. Anjo que morre e vai embora. 

Anjos que pedem e que dão. 

Que me acompanham na multidão onde ando sempre sozinho. 

Anjos que quebram meu coração. 

Anjos que juntam os pedacinhos. 
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O Dilema de Pirro 

 

E, então, quando, no último momento da última batalha, estava pronto para 
atravessar com minha lança o peito do chefe dos inimigos, olhei em volta para 
contemplar meus companheiros de luta. 

Formavam um bando de salteadores e bandidos. Alucinados, fediam a ódio santo ou a 
ódio puro. Facínoras aos quais eu não poderia apresentar meu filho e dos quais 
deveria proteger minha bolsa, minha esposa e minhas filhas. Dos quais deveria 
proteger a mim mesmo. 

E, no entanto, vencida a guerra, dali para frente, era com eles que eu deveria partilhar 
o futuro. 

Em pouco tempo, meus aliados tornar-se-iam a oitava praga do meu povo. Frente a 
qual, o vencido de hoje tornar-se-ia o mártir de amanhã. Seria em sua memória que as 
gerações buscariam o exemplo e o ensinamento. 

A vitória me derrotaria. 

Abracei o inimigo, cofiei suas barbas e agarrando-me a um fio de esperança, 
questionei-me: ainda haveria tempo? 
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Do que morre minha geração? 

 

Do que morre a minha geração? 

Não morremos na guerra, não morremos na prisão. 

Morremos do prazer pequeno e da sua ilusão. 

Quando meninos, morríamos de desaceleração. 

Contra o poste, dentro do túnel, na contramão. 

Nossos ídolos morreram de amores vãos. 

De compartilhar corpos e agulhas de injeção. 

Do que morre minha geração? 

Morre de pequenos vícios. 

Não pulamos de edifícios. 

Em desencanto, não abrimos o gás do fogão. 

Morremos de prazer barato e inconsequente. 

Do fígado deliquescente e de câncer no pulmão. 
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Amor de faca 

   Dedicado a Manu Thomaziello. 

 

Ah, minha Charlotte morena de sorriso afiado. 

Como eu queria que você me amasse com seu amor de faca. 

Que você abrisse meu peito com a sua juventude posta a risco, a risco de faca. 

Com a sua certeza, vingativa e cortante. 

Como as facas, a ironia e as amantes. 
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Associações Indevidas XI 

 

DOÍDO 

DOIDO 

DOS IDOS 

TEMPOS PASSADOS 

DOA A QUEM DOER 

DOAR 

AÉREO AERADO 

ARADO AREJADO 

CALEJADO 

TRABALHO ATRAPALHADO 

TRAPALHÃO 

SONSO SONADO 

SEDADO 

SEM DOR 

DOÍDO 
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Associações Indevidas XII  

A 
PALAVRA LAVRA 

PAR LAVRA PÁ LAVRA 
LARVA 

PALAVRA PALARVA 
PARVA VÁ PALAVRA VÃ O 
LAVA VULVA CÃO VULCÃO 

PALAVRA LIVRE LIVRO LIVRA 
PARLIVRE PARLIVRO PARLIVRA 
PASSIVO PASSADO POSSESSIVO 

PRESENTE DO INDICATIVO 
PAR LÁ MINTO PARLATÓRIO PAR LAMENTO 

LÁ MENTE LÁ SE VAI 
LÁ SI VÁ LÁ SI DĀO 

LÁ SI DÓ SOL MENTE 
SE MENTE 

DOCE MENTE 
SÓ MENTE DO ENTE DE MENTE 

A DOR MENTE A PAR RENTE MENTE 
A PALAVRA MIM A PALAVRA MI 
A PALAVRA LAVA A PALAVRA RÉ 

LEVE VALA VELE – REVELE. 
VALHA NA VALHA 

A PALAVRA FOLHA FÁ LHA 
EX PALHA A PALAVRA 

A PALAVRA ESCAVA, A PALAVRA ESCASSA 
ESCRAVA A PALAVRA ESCAPA 

ESCREVE A PALAVRA 
CAÇA-PALAVRA CASA À PALAVRA 

CAVA A PALAVRA CASSA A PALAVRA 
A PALAVRA CANSA A PALAVRA ALCANÇA 
A PALAVRA-CANÇÃO EM CADA PALAVRA 

CATA-PALAVRA GATA ENGATA A PALAVRA 
APALPA A PALAVRA APALAVRA A PALAVRA 

ESCALA A PALAVRA CRAVA A PALAVRA 
ESCALAVRA A PALAVRA 

A PALAVRA LAVRA 
A PALAVRA 

A 
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Dos nomes e das cores do Brasil  

 

Qual o tamanho do ventre da mãe gentil? 

Qual é a sua cor? 

Homens brancos, mulheres negras. 

Mulheres brancas, mulheres índias. 

Força e compadrio. 

Toda Iracema é Maria Rita de Jesus. 

Nomes de mulheres: 

Gisele e Pinah, Olga e Erundina. 

Todas Catarinas. 

Todas Sônia Braga, todas Rose di Primo. 

Todas Amanda, todas amadas. 

Todas Ângela, todas anjos. 

Zezé, Zuzu e Pagú. 

Nomes de cores: 

Verde, amarelo, azul e branco. 

Preto e vermelho. 

Nada é cinza e nada é pardo. 

Só os gatos noturnos o são. 

Tudo é mulato, na ironia trágica do termo. 

Marrom é a cor da Terra. Tudo é terno. 

Tudo ébano e argênteo. Tudo é cúpreo e dourado. 
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Nomes de famílias: 

Orléans e Bragança, Bourbon. 

Guimarães apaixonados. 

Brizola e Ribeiro, Inácio e Paiva. 

Herzog, Lamarca e Marighella. 

Matarazzo e Watanabe. 

Klein, Lee e Stuart. 

Nassif, Jatene e Maluf. 

Romério, poetas vários. 

De Moraes e de Andrade. 

Saraiva conselheiro. 

Leões e perdidos no mundo. 

Brasileiro não é gentílico, é profissão. 

Somos todos cozinheiros do cadinho do demônio. 

Somos todos Silva, somos todos Santos. 

Santos como a mãe, como as mães de santo. 
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Despedida  

 

Não mais caminharemos juntos como caminhamos até aqui. 

Cada um no seu passo, cada um no seu traço, rumo ao mesmo lugar. 

Lugar comum? 

O seu lugar, o meu lugar, lugar nenhum. 

Cada um na sua hora, os dois no mesmo momento. 

Um lamento? 

O depois será de tristeza? 

Solidão? 

O triste é sempre agora, o desapegar das mãos. 

O depois será depois. 

Seremos, então, um? 

Continuaremos sendo dois. 
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Sextas-feiras de trevas  

 

Há momentos em que as palavras são inúteis, ainda que o silêncio seja desrespeitoso. 

Há momentos em que buscar qualquer lógica é ofensivo, em que qualquer raciocínio é 
um ato de insensibilidade. 

Há momentos que clamam por ação imediata, mas os braços pendem e a cabeça curva 
impotentes. 

Há momentos em que a dor nada ensina e a derrota é só derrota. 

Há momentos em que a vergonha de ser humano é o único refúgio para a dignidade. 

O que dizer a vocês que são mortos tão jovens? 

 

 

PS: dedicado à todas as crianças das praias da Turquia, dos becos do Alemão, dos vales 
de Mariana e das praças de Paris. Quando a razão se torna irracional, meu coração se 
refugia na Oficina de Concertos Gerais e Poesia. 
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Perfume de mulher 

 

Doce como dama-da-noite, como lírio do brejo, teu cheiro de banhado assanha meus 
sentidos vespertinos. 

Mas como Vênus, na casa do sol do matutino, alvorada noturna e insônia do mundo, 
teu cheiro de feitiço e de desdém desperta a todos e é de ninguém. 

Doce como dama-da-noite, como lírio do brejo, teu cheiro de banhado, quando você 
passa, devassa, devaneio. 

Teu beijo é meu desejo. 

Sonho-o só para mim. 

Só sonho, enfim. 

Deixa assim, só perfume de jasmim. 

  



28 
 

A moça da tarde paulistana 

 

Algumas ideias ficam, moça. 

Algumas ideias são moças. 

E essas ficam, fixam-se. 

Alguns sonhos ficam, moça. 

Alguns sonhos são moços. 

E esses ficam, fixam-se. 

Alguns amores ficam, moça. 

Alguns amores são moços. 

E esses ficam, fixam-se. 

Em vão nossas unhas vãs - vilãs 

Tentam raspá-los dos corações. 

Mas alguns corações são valentes, moça. 

E esses ficam, fixam-se. 

E esses resistem aos riscos. 

Não desistem. 

Algumas moças ainda existem, moça. 

E essas insistem. 
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Papai Noel Coxinha  

 

Apareceu na Oficina um tipo estranho e barbudo. 

Grisalho, branco e barrigudo, tinha cara de burguês. 

Vejam vocês: de saco e cheio e protestando. 

"Fora Dilma!", foi gritando. 

Já foi posto para correr. 

Tinha vindo da Paulista. 

Mas na Oficina se ministra que Papai Noel é marxista. 

E simpatizante do PT. 

  



30 
 

Castelo de uma carta só 

 

Construí, ao longo da vida, um castelo de pessoas. 

Como quem construía um castelo de cartas. 

Poucas, cinquenta e duas, se tanto. 

Cada uma com sua efígie, cada uma com seu valor. 

Montadas em um arranjo instável como são os castelos de cartas. 

Marcadas cada uma com sua efígie, cada uma com seu valor. 

Jamais joguei com elas, pensava eu. 

O jogo era minha própria construção. 

Elas jogavam comigo. 

Cada uma com sua efígie, cada uma com seu valor. 

Delas, quantas ainda tenho nas mãos? 

Delas, quantas guardo nas mangas? 

Quantas eu descartei, quantas me descartaram? 

O jogo, acabou? Ainda não. 

O castelo se concluiu? Jamais. 

Ruiu? Tampouco. 

Apenas, as cartas têm vidas próprias. 

Cada uma com sua efígie, cada uma com seu valor. 

De dois a dez. Ás, valete e dama. 

Rei de mim mesmo e só, eu sou carta também. 
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A quem culpar?  

 

A quem devo culpar por não ter amado o todo que podia amar? 

O tudo que devia amar.  

A quem culpar por não amar a quem, por estar com você, eu não amei? 

A quem devo culpar pelo morno e pelo normal? 

Pela não lágrima e pelo não grito. Pela porta não batida. 

E pelas não lembranças dos amores não desfeitos. 

E, ainda assim, desesperados. 

A quem devo culpar por restar ser quem sou? 

E não ser quem não sou? 

Pela não música, pela não noite e pela não dor. 

A quem devo culpar? 

A quem devo culpar por não ter do que me arrepender? 
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Ode à tolerância  

 
Respeita o meu tão só querer. Meu querer quem eu quero, meu ser e paixão. 
Não os quero porque quero, servo do o meu coração. 
 
Às vezes, concorda a razão, às vezes, é um só querer. 
Às vezes, é como um dever, às vezes, é total devoção. 
 
Respeita as minhas bandeiras e cores, por elas não fiz opção. Elas buscaram por mim. 
Mas não quero ser outro, e não posso ser outro, enfim. 
 
Do malquerer, inúteis conselhos. Distorcendo o que se crê e se vê.  
A alma é um quarto de espelhos. Quantas vezes, em secreto assim, me olho e vejo 
você, e você se sabe em mim? 
 
Só quero ser e querer. Singular e qualquer. 
Seja quem queira você, seja você quem queira e é. 
 
Não nos amamos, por certo. Díspares em um mundo ruim. 
Mas do incerto do futuro, quem sabe, de você e de mim? 
 
Viajamos um túnel escuro, busquemos a luz do seu fim. 
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Centro Velho  

25 de janeiro de 2016 

 

Caminho pelo centro da cidade entre mendigos e fantasmas. 

Passado e insanidade, drogados e saudade. 

Antigos poderes, santos e barões. 

Rio Branco, Ipiranga e São João. 

São Bento e Santa Efigênia. 

Rogai por nós, Consolação. 

Decadência, abandono e solidão. 

Ocupação. 

Paissandu e rock’n’roll. 

Favelifícios. 

Chá com ratos e rabiscos. 

No grafite, o céu azul. 

Anhangabaú. 

Estou em casa. 
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Rima de mina 

 

Poetisa. 

Chamar uma mulher de poeta soa-me como chamá-la de soldado Silva. 

Por mais que seja correto, é coisa de homem. 

Poeta é coisa de quem nasceu para ser gauche na vida. 

Poetisa. 

A linguagem sibilina contida no som das suas rimas. 

Sacerdotisa, profetisa, pitonisa. 

Versos de mulher. 

Sortilégio. 

Oculto e secreto, sedução e encantamento. 

Poetisa. 

Uma mulher que verseja não há que ser mundana como um poeta. 

O poeta é cavalo de musa. 

Musa é mulher. 

Logo, uma mulher que verseja é em si um pleonasmo poético. 

O poema como um beijo lésbico metafórico. 

Poetisa. 

O verso encarnado. 
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João e Maria 

 

Paixão e traição.  

Verso vulgar, rima pobre e pleonasmo vicioso. 

Oximoro. 

Amantes e serpentes. 

Cada sorriso, entrementes, entre dentes, ódio eterno. 

Em cada jura, uma mentira. 

Em cada afeto, um suicídio. 

Cada eterno, um só momento. 

Cada juramento, condenação. 

Trair é libertar. 

Solidão, pena de amar. 

 

Lanternas cegas 

 

Olhando te, busquei-me em teus olhos. 

Meu rosto eles não refletem mais. 

Surpreso, não me vejo em teus portais. 

Em ti, velejo navegando entre brumais. 

Ademais, uma explicação ao menos. 

Um esquecimento de menos, não encontrei jamais. 

Teus olhos, um espelho castanho. 

No teu mundo, um estranho a mais. 
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Oração de marquise, cimento e asfalto 

 

Anjo de rua. 

Pela noite crua e pelo dia de castigo, pela vida em perigo. 

Pelo pouco pão e pelo pouco trigo, pelo pouco abrigo. 

E pelo muito amigo, eu te mendigo. 

Eu te bendigo, por estar comigo. 
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Passos em silêncio e prontidão 

 

Ando por estas ruas carregando um segredo. 

Velhas ruas de desespero. 

Um crime mal resolvido, um delito escondido. 

Uma condenação e um degredo. 

Uma causa perdida, uma luta vencida, uma guerra sem fim. 

Ando por estas ruas refugiado em mim. 

Ando por estas ruas com um olhar estrangeiro. 

Velhas ruas de desespero. 

Ando por estas ruas como um bandido. 

Em cada esquina uma patrulha. 

Uma fagulha de ódio e uma gota de medo. 

Em cada olhar cúmplice, mais um banido. 

Mais um sonho traído, mais um forasteiro. 

Ando por essas ruas como um guerreiro. 

Velhas ruas de desespero. 

Minha lâmina no bolso aguarda o momento certeiro. 

No rosto do meu irmão, os olhos do embusteiro. 

O acusador sem perdão, o caluniador sorrateiro. 

No companheiro ontem, o Judas traiçoeiro. 

Ando por estas ruas como andasse pelas terras do desterro. 

Pelos tempos do fim do mundo. 

Velhas ruas de desespero. 

Ruas de desencontro, buscando um amor derradeiro. 
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Saudação ao idiota 

Saudemos os idiotas. 

Saudemos a ascensão do idiota à condição de mestre do mundo. 

Saudemos entre nós sua chegada, após uma sempre presença ignorada. 

Bem-vindos sejam à nossa morada. 

Saudemos os idiotas. 

O futuro não lhes pertence, mas eles festejam pelas ruas o passado de maldição. 

Seu herói é seu algoz.  Sua liberdade, obediência; sua recompensa, servidão. 

Mas eles lhe dão vivas e salvas de canhão. 

Saudemos os idiotas. 

Eles não têm a luz, pois festejam a escuridão. 

Aguardam o raiar do sol nascido da bolsa do mal ladrão. 

Saudemos os idiotas. Felizes eles são. 

Na ignorância como benção, louvam sua perdição. 

Saudemos o idiota. 

Sua voz se ouve ao largo, suas patrióticas canções, suas rimas de toleirões e seus 
versos de parvo. 

Saudemos os idiotas. Eles festejam a diferença sendo todos tão iguais. 

Idiotas todos são, mas não se saberão jamais. 

Festejam-se como doutos; como tolos, sonham-se artífices da história. 

Acordarão em glória, herdeiros da vitória, derrotados por si próprios. 

Enganados por si mesmos, néscios e boçais. 

Mas felizes, todavia, felizes como tais. 

Saudemos os idiotas. Receberão como paga sua praga. 

Mas não desejavam mais. 
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Paixões vermelhas 

 

Que vermelho é esse nos teus olhos? 

Reflexos de paixões inflamadas, revérbero de fogueiras apaixonadas. 

Tua mentira assim revelada, teu juramento traído, teu engodo, teu erro e teu engano 
em vermelho incendido? 

Tua verdade incendiada. 

Paixões escarlates ou febril de escarlatina?  

Prosa púrpura e purpurina. 

Que vermelho é esse nos teus olhos? 

Ódio rubro ensandecido, ódio de fraternos divididos, ou rútilo de rubi dos amores 
incontidos? 

Que vermelho é esse nos teus olhos? 

Herança de lágrimas; ou lembranças umedecidas, amanhecidas tingidas de carmim? 

Que vermelho é esse em teu rosto? 

O vermelho da vergonha ou o vermelho do gozo desavergonhado, do gozo encarnado? 

Que vermelho é esse em tua boca? 

O salgado vermelho da agressão, ou sal vermelho dos beijos tresloucados? 

O batom borrado de lábios delirantes ou o tinto em brasas de lábios dilacerados? 

Como uma rosa vermelha, lábios despetalados. 

O vermelho já não está nas tuas mãos? Já não basta o sangue derramado? 

Que vermelho é esse em teu peito? 

O vermelho do teu coração pulsante, ou o vermelho do teu coração clivado? 

Que vermelho é esse em tuas palavras? 

O vermelho da luta ou o vermelho da guerra, o vermelho da lâmina ou o vermelho da 
terra? 
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Que vermelho é esse em tuas ruas? Que vermelho é esse entre tuas pernas nuas? 

O vermelho de tua Pátria desvirginada. O vermelho de tua irmandade violentada. 

O vermelho em tua bandeira verde-amarela ensanguentada. 

O vermelho dos sacrifícios, ou o vermelho dos fogos de artifício? 

Tua escolha avermelhada. 

 

Viver sem temer 

Nada de temer o traidor. 

A traição e o calvário e o Judas necessário. 

A traição é natural, tanto quanto a podridão. 

A podridão não é estranha, é das entranhas do que já é morto. 

Nada a temer. 

A podridão é, por vezes, a emissária fétida da boa nova. 

A traição intermediária entre o começo e o recomeço. 

O podre eu reconheço, não me contamina e não o esqueço. 

Nada a temer. 

Nada de temer o sujo, a sujeira há no mundo. 

Nada de temer o que é imundo, enquanto os sentimentos se mantiverem sãos. 

Nossas duas mãos e os sentimentos do mundo. 

Nada de temer o homem paradoxal, o homem sem a luz e sem o sal. 

O amoral sem nada o que valha, o que se situa entre o idiota e o canalha. 

Que não tendo a grandeza trágica para ser de qualquer dos dois inteiramente um 
sequer, acaba por sê-los, ambos, na sua totalidade. 

O homem paradoxal e sua completa nulidade. 

É nada em tudo. Em tudo é um nada - um nada a temer. 
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A memória e o epitáfio 

 

O corpo do herói e o do traidor aos vermes pertencem. 

Esses seres operosos que roem os ossos dos poderosos. 

O corpo do homem comum aos vermes pertence. 

O corpo do mártir e do algoz aos vermes pertencem. 

Mas não se vão por inteiro ao término do dia do coveiro. 

Suas lembranças ficam como herança em aberto. 

Pertencem, contudo, a herdeiro incerto. 

Umas duram o tempo breve do que é próximo. Findam com ele. 

Ao esquecimento pertencem. 

Outras duram como relíquia de família, como parte da mobília. 

Orgulhos e maldições purgados por gerações. Pertencem às tradições. 

E há as que constroem nações e as noções da humanidade. 

Essas pertencem à eternidade. 

Resta, porém, um último bem incomum.  

Pessoal e intransferível, a memória pertence a cada um. 

A única verdade inescapável e iniludível. 

Feita dos valores e das ações apaixonadas, sabidas e não reveladas. Feita dos feitos e 
dos nadas. 

O epitáfio interior do herói e do traidor, do mártir e do algoz, do poderoso e de cada 
um de nós, a ser escrito a sós, no átimo do corte entre a vida e a morte. 
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Mau presságio  

 

A insensatez ainda me protege. 

Mas já se dá por certo que a razão irá raiar com a sua escuridão. 

O sonho ainda me protege. 

Mas o pesadelo já me assusta que a realidade irá raiar com a sua escuridão. 

O passado ainda me protege. 

Mas o presente já me avisa que o futuro irá raiar. Traz com ele a escuridão. 

A noite ainda me protege. 

Mas a lua já me alerta que o dia irá raiar e, com o sol, a escuridão. 

O caminho ainda me protege. 

Mas o errante que me guia já pressente que o precipício principia. Dentro dele a 
escuridão. 

A esperança já é última. E a agonia anuncia que a luz que era prenha já pariu a 
escuridão. 

O tão perto ficou longe. O quem sabe será nunca.  

O talvez já é certeza de que o sim agora é não. 
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O menino triste e sua mãe 

A mãe do menino triste nunca deveria estar triste. 

A mãe triste do menino triste entristece o menino triste e a tristeza persiste. 

Hereditária. 

A mãe do menino triste não deveria trazer nos olhos o triste estampado. 

Deixar nos olhos do menino triste um olhar abandonado. 

A mãe do menino triste não deveria ter nos lábios a tristeza emoldurada. 

Beijo de mãe triste não é beijo, é lágrima beijada. 

É menino deixado na calçada aguardando a chegada de quem lhe abra a porta 
trancada. 

Namorada. 

 

O cão e o sonho  

O cão necessita de pão. 

Pão como símbolo do que vai pela boca do cão. 

O homem necessita de pão. 

Mas, mais necessita do que o cão. O homem necessita de sonho e de pão. 

O cão, não. Ao cão basta o pão. 

Ao homem, não. 

O céu ao homem, o chão ao cão. 

De sua parte, o homem necessita em igual parte de pão e sonho, de sonho e pão. 

E não se estranhe que, não podendo ter a ambos a um só momento, o sonho como 
alimento vão, do pão abra mão. 

Por que não? 

Vida sem sonho não é vida de homem, é vida de cão. 
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O leito de morte do prudente 

 

Teu palmo e meio de terra, teu quadrilátero de tijolo. 

Teu pão sovina. Teu viver aos poucos. 

Tua guia e tua ordem. Teu bocado comedido, teu apetite contido. 

Teu prazer miúdo, consentido e não roubado, não tomado de ninguém. 

Teu salário e teu vintém. Teu amém. 

Teu olhar mesquinho, teu guardado e teu resguardo, teu temor do amanhã. 

Teu orgulho de medíocre, teu cuspir nos descaídos. 

Teu desejo recôndito, tua maldição nunca rogada. 

Deixarás para teu filho, como forma de consolo, já que não lhe deixas ouro? 

Teu amar a crediário. 

Os teus sonhos? Roupas velhas no armário. 

Teu querer nunca pleno, teu café pequeno. 

De que te valeu tanto cuidado? 

Grita, então, teu “filho-da-puta” sufocado. 

Teu tempo de pecado está perdido. 

Vá para o inferno, como um homem abençoado. 
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O insentido das coisas  

 

Tudo que se assina é uma mentira. 

O meu nome numa lápide atestando uma realidade fugitiva. 

Tudo que se assassina é uma verdade incômoda. 

É um encontro marcado com um segredo revelado. 

Todo teorema anunciado no enunciado do problema. 

Sem solução, tudo que é feito já está inacabado. 

Tudo que me mata, uma necessidade intestina. 

Que em vida me destina a olhar-me nos olhos do verme que me aguarda. 

Tudo que me fortalece é morte... adiada. 

Tudo que me impede é uma vontade, uma placa de contramão. 

O sentido anti-horário do turbilhão. 

Tudo que me impele é desejo, um beijo úmido e vital. 

Uma fissura no meu túmulo imortal. 

Todo patrimônio é dúvida. 

Tudo que me afirma, indecisão. 

Tudo que me satisfaz é ilusão. 

  



46 
 

Em frente ao verso 

 

Todo verso é o depois da folha em branco. 

Todo verso branco e toda rima é revés.  

Todo verso é dorso. Todo verso é cisma. 

É consonância do pressentido. 

Do que é sujeito ao oculto, do que é incerto e insabido. 

Tudo que traço é risco. 

É consoante com o senso impreciso. 

Todo sentido. 

Tudo que entrelaço está entrelinhas. 

Entre duas linhas, o tempo e o espaço. 

Um universo escuro, uma porta e um muro. 

Toda palavra é butim de batalha. 

Todo poema é também mortalha. 

Cada frase é coberta de sangue. 

Tudo que é verbo é sudário. 

Cada oração, um sacrilégio. 

Toda dúvida é fonte. 

Cada vírgula, uma ponte. 

A cada ponto, algo me escapa. 

Todo verso é fronte. 

E minha cara dada a tapa. 

  



47 
 

Ousadia 
 
Ouso pensar que ouso pensar porque ouso pensar. 

Ouso pensar porque ouso pensar que ouso pensar. 

Ouso pensar porque ouso pensar que tenho poder para tanto.  

Portanto, ouso pensar por tanto ousar. 

Logo, existo por ousar pensar que ouso pensar. 

Azar, viver é ousar pensar que se vive. 

Penso eu. 

 

1º de julho 

Como um presente para uma menina. 

 

E aí acontece de eu não ter nada nas mãos. 

No bolso nenhum tostão. 

No peito, versos confusos sem tradução. 

No não-jardim, nenhuma flor para um mau ladrão. 

E aí acontece você. 

E eu queria ter algo mágico para te dar. 

Algo para te encantar, enamorar o teu olhar. 

Mas, sem nada nas mãos e com bolsos rotos. 

Os versos revoltos, sem flor no jardim. 

O que será de mim, se você não me notar? 
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Linhas de fuga 
 
 

Para interromper um pensamento basta abrir olhos. 
Para interromper um sonho basta abrir os olhos. 
Para interromper uma visão basta abrir os olhos. 

Nenhuma canção é possível com os olhos abertos. 

Meus olhos são meu capataz, veraz e cruel. 
Minha condenação à realidade fiel. 
Meus olhos grilhões são os dois elos da minha prisão. 

Com a qual me conformo em cada lágrima, em cada pedaço de pão. 

Da qual fujo em asas de pássaros, em cada pétala de flor. 
Da qual fujo pelo túnel dos seus olhos. 
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Ando por caminhos ensimesmados 

 

Ando por caminhos ensimesmados em tempos de lamber feridas, em tempos de 
velhas enlutadas e velhas lutas não vencidas. 

Ando por caminhos ensimesmados ladeado por amaldiçoados e anjos caídos. 

Ando por caminhos ensimesmados em tempos de tramas e urdidos. 

Ando por caminhos ensimesmados em tempos de traidores travestidos. 

Ando por caminhos ensimesmados em tempos de lamentar o que não é; não é, mas 
poderia ter sido.  

Ando em silêncio por caminhos ensimesmados em tempos de mudança das estações, 
em tempos da colheita dos limões. 

Ando por caminhos ensimesmados em tempos de nuvens escuras, de homens escuros, 
de sentimentos nublados. 

Ando por caminhos ensimesmados em tempos de horizontes estreitos, esperanças 
incertas, fortunas obscuras e futuros furtados. 

Ando por caminhos ensimesmados em tempos de certezas partidas, dúvidas 
renovadas, casas divididas, novas e antigas dívidas. 

Ando por caminhos ensimesmados, por terras desconhecidas, em tempos de tardes 
perdidas. 

Em tempos de perguntas não feitas e respostas não recebidas, cartas não enviadas e 
paixões não correspondidas. 

Ando por caminhos ensimesmados como se andasse triste. 

Em verdade, ando por caminhos ensimesmados com os passos de quem insiste na 
procura de um sonho que, por sonhador, sonho que ainda existe. 
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Um ano que se embaralha de canalha a canalha 

 

De um setembro traidor a um agosto canalha, um ano só de migalha. 

No qual um coração valente, em descompasso se atrapalha. 

Na crença de que a justiça que hoje tarda, tarda, mas não falha. 

A esperança e o fio da navalha. Na tarde cinza, minha criança grisalha. 

A ilusão ensandecida dançando envolta em sua mortalha é a amada enlouquecida que 

em seus braços me agasalha. 

Na névoa descida sobre o campo de batalha, vultos buscam o caminho de um futuro 

que lhes valha. 

Um futuro que por ora se fechou em sua crisálida. 

Tramando um setembro partido em um agosto que se cisalha. 

Um ano que se embaralha em um fio que se contorce de canalha a canalha. 

 

Um beijo desconhecido  

 

Quero você em um encontro sem hora marcada. 

Como a paixão ou a morte – não anunciada. 

Sem razão e sem norte. Só acaso e sorte 

Só sua boca sugando meu ar – azar. 

Um beijo desconhecido. 

Todo sexto-sentido. 

Inexato e preciso. 

Só querer sem querer ou motivo. 

Certo e subjetivo. 

Só o incerto a nos guiar para o mesmo lugar. 
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Falsas notícias sobre a morte do poeta 

Ao poeta Ferreira Gullar - 04 de dezembro de 2016. 

 

Então, chegam notícias de que o velho comunista está morto. 

Nos últimos dias, vários comunistas se foram. Pensei mesmo se tratar de uma 
epidemia desconhecida que varre os ares da América Latina. De Valparaíso a Havana 
passando por Macondo e São Luís do Maranhão. Mas esse comunista em questão 
morreu assassinado. 

Em verdade, já estava morto há alguns anos. 

Matou-o aquele que lhe era mais íntimo. Aquele com quem dividia paixões. Mas não o 
matou por amores ou por ódios. Matou-o porque o velho comunista se tornara 
incômodo, renegado. 

Crime político? Não, eutanásia. 

Conquanto, pelos obituários, nos chegue que também o poeta estaria morto. 

Teria morrido de morte natural. Morte incomum para um poeta. Por estes cantos 
gerais, quando a peste não lhes alcança o peito ou a corda se entrelaça em seus 
pescoços, simplesmente abrem o gás. 

Mentem os jornais. E enganam-se os poetas. Os poetas suicidas e aqueles que tão 
somente se deixam morrer de velhos. Poeta não morre. 

Por certo que seu cadáver concreto como vil metal não tem a liberdade poética de 
negar o que acaba de afirmar. Mas não descem ao túmulo seus poemas sujos. 
Tampouco em sua rigidez de métrica decassílaba se encerram suas lutas corporais. 

Os poetas não morrem. Não lhes é dada tal remissão de pecados versejados em rimas 
ou livres, brancos como escravos libertos. Seus versos vagam dentro da noite veloz a 
assombrar corações desabrigados e a amaldiçoá-los com seus mistérios. 
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Como desenhos nas nuvens 

 

Você se lembra daquelas tardes de varanda em que olhávamos desenhos nas nuvens? 

Você sempre tão linda e eu tão enamorado que misturava aos cachos de nuvens os 
cachos dos seus cabelos. 

Você se lembra das nuvens? 

Esqueço pedaços inteiros da minha vida. 

Então, me recorde: naquelas tardes de varanda, em que olhávamos desenhos nas 
nuvens, eu lhe disse o quanto lhe amo? 

Esqueço pedaços inteiros da minha vida. 

E quando tento lembrá-los, só me vêm à mente aquelas tardes de varanda em que 
olhávamos desenhos nas nuvens. 
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Entre a estrela e a serpente 

Para Aldir Blanc e Zé Ramalho da Paraíba. 

 

Há um brilho de faca, onde o amor houver. 

E ninguém traça o mapa da vida que se quer. 

Ninguém sai com o coração sem sangrar, de um louco amor ardente. 

Esse ser maravilhoso, entre a estrela e a serpente. 

Um grande amor do passado se transforma em recordação. 

E cada um do seu lado reconstrói a mesma paixão. 

Não existe lembrança mais presente que um segredo bem guardado. 

Entre silêncios e sussurros, em algum lugar do passado. 

Tocando a vida em frente, fingimos não sofrer. 

Mas o peito dormente ainda guarda o bem-querer. 

E eu sei que não será surpresa, se o futuro nos trouxer o passado de volta. 

De um homem e uma mulher. 

  

Comentário: letra reescrita da obra de Aldir Blanc - “Entre a serpente e a estrela”. 
Composição original: "Amarillo by morning" de Paul Fraser e Terry Stafford. 
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Correnteza 

 

A lágrima solitária, no instante da queda do teu rosto, como de uma nuvem ou de um 
precipício, fez nascer um arco íris refletindo a luz do teu olhar. 

E o céu da tarde depois da chuva vi pintado nos teus olhos úmidos. 

Como em um quadro em preto e branco e azul, como em uma tela. 

A dor, às vezes, tem dessas coisas belas. 

Que teus cabelos encharcados emolduravam. 

Uma cascata de cachos. Fio a fio, gota a gota. 

Uma cachoeira, a sua maneira. 

E teus lábios, como uma rosa pálida sob a tempestade, em silêncio, me chamaram 
como me chama o mar. 

A me afogar. 

  

E por falar de amor 
 
 

Não gosto de falar de amor. 

Falo de amor quando não tenho assunto. 

No mais, falo de dor. 

E cuido de não rimar amor e dor, pleonasmo vicioso e rima pobre. 

Então, falo da dor, que em vida, por fim nos sobre. 

E da dor semente, e assim, da dor que docemente, no fim, nos cobre. 

Da dor que enfim há em tudo. 

Senão, resta-me falar de amor, para não restar mudo. 
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Canto do desterro 

 

Frutos da pátria parida em dores.  

Três cores de pele e anil.  

Filhos do vosso ventre, Brasil. 

Somos feitos da pátria não gentil. 

Da pátria fratricida, mãe que nos pariu. 

Partidos da pátria, filho meu, somos a parte perdida da pátria partida. 

O solo teu, fi-lo da pátria repartida. 

Filho da pátria de partida. 

Filho da puta quem nos partiu a pátria em patrício e apátrida. 

  

  

Canção para Olga  

 

Olga é nome de quem nasce às margens do Volga. 

Fosse do Amazonas, não seria demais. 

Olga é nome forte como as sertanejas dos gerais. 

Olga é nome de heroína de causas perdidas. 

Olga é verbo raro de Portugal. Eu olgo, tu olgas e ela Olga. 

Olga é flor de quintal.  Olga não rima com rosa. 

Em verso concreto decreto: Olga rima com flor de maracujá. 

Olga exige rima heroica. 
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O dia de amanhã  

31 de dezembro de 2016 

 

Amanhã será outro dia. 

Soa-me como uma maldição. 

Não quero outro dia, não quero nenhum amanhã. 

Quero o ontem, quando você estava comigo. 

E, então, queria que ontem não fosse um dia. 

Queria que ontem fosse o único dia. 

E assim, que ele fosse eterno, que fosse sempre hoje. 

Para não haver um ontem de que lembrar. 

Nem um amanhã que será outro dia. 

Apenas isso: outro dia. 
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Ela 

 

A morte cruzou minha calçada, em um ponto de não desviar. 

Esperou-me como quem não tem pressa e então sussurrou: “tenho algo para te 
contar”. 

A morte cruzou minha esquina e esquiva, passou-me um recado. 

Com seu traço refinado, um aviso em um bilhete. Um lembrete que me diz: 

 "Desta vez, foi por um triz. Mas não se esqueça: fui eu que não quis". 

A morte cruzou meu caminho outra vez. Como fez, vez ou outra. 

Quando ocorre de me encontrar, sorri seus dentes de inveja e pragueja:  

"Você não perde por esperar". 

Sigo em frente, entre alívio e desesperança, preso a um pensamento:  

A morte se fingi donzela que nos foi prometida em casamento.  

Calculista e bela, faz-se da pudica que espera o seu momento. 
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Caminhando nu  

 
 
As tardes têm ficado cada vez mais curtas. 

E o sol inclinado desce cada vez mais rápido. 

Mas as noites têm ficado cada vez mais curtas. 

As manhãs estão cada vez mais longas. 

E os dias intermináveis. 

Os caminhos da ida cada vez mais retos. 

E os da volta se cruzam sem destino certo. 

O horizonte é incerto, é imprevisto e mutilado. 

Os lugares se sucedem e as paradas já não importam tanto. 

As passagens se repetem e se repetem. 

As paisagens não se distinguem e a lembrança não se recorda delas. 

O centro do mundo é qualquer lugar ou lugar nenhum. 

Mas não é onde eu estarei amanhã. 
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Quatro quadras do homem de bem  

 

Ah, essa mentira cômoda que acalanto. 

Esse meu ódio santo que me faz dormir em paz. 

Beijo a boca do inimigo necessário e em espanto 

Quebro espelhos e cristais. 

  

Ah, esse calão bendito que me lava a alma. 

Que grito ao mundo de peito nu, 

Como um peido que me alivia e acalma: 

Vai tomar no cu. 

  

Ah, esse delírio de poder imaginário. 

Minha covardia cotidiana que transmuta 

Impotência e medo em seu contrário 

A cada “vaca, filha de puta”. 

  

Ah, esse meu reflexo em teus olhos claros. 

Teus olhos, onde me enxergo tal e qual, 

Quero arrancá-los, maldição que me jurou, 

Para não me ver como sou: abjeto e amoral. 
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Flor de outono  

 

Então, em março, o outono chegou trazendo flores para as mãos e branco nos cabelos. 

Não trouxe a paz, nem o anúncio do fim da guerra. 

Mas trouxe flores, ou pelo menos, trouxe uma flor. 

O outono ainda não trouxe suas tardes de sombras longas e reflexivas. 

Tampouco, seu pôr do sol sem pressa de chegar em casa, mas agora há essa flor.  

E ainda é março. 

E assim, ainda é fim de verão. 

E as margaridas guardam o sol entre suas pétalas brancas. 

A flor é uma primavera em si mesma. 

Haverá um inverno e suas formigas? 

Quem saberá quando começa ou termina a estação, nas cordas da minha cigarra? 

É março e há essa flor. 

Há um outono inteiro e há essa flor. 

E há que viver o outono para viver a flor. 

E há que viver a flor, porque a flor é preciso. 
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O mito da criação 

 

No princípio era o verso branco.  

E um deus nu e mudo compunha poemas feitos de astros. 

E, então, fez-se o verbo e na boca fez-se a voz. 

E da voz fez-se o primeiro insulto que substituiu nos lábios o primeiro beijo. 

Que sendo por si só e silente não carecia da palavra para se fazer ouvir. 

E ainda do verbo, nas mãos, fez-se a ação. 

E da ação a primeira agressão e o primeiro grito de dor. 

E da dor primal fez-se o infinito. 

E já deus não estava mais nu. 

Vestia-se agora em trajes de sangue. 

E, para conter o infinito, fez-se a métrica e da métrica fez-se a prisão. 

Da prisão, fez-se a razão de todo o poder e toda a riqueza. 

E o primeiro pedido de perdão. 

E do poder fez-se novamente o silêncio e desse silêncio fez-se a verdade. 

E olhou deus para sua obra nascida do verbo. 

E julgou que era justa e bela pela eternidade. 
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Verso a procura de um poema 

 

De repente, esse seu gesto inesperado, algumas flores regadas de ironia, e tudo que é 
sólido se desmancha no ar. 

Atravessei a soleira do seu quarto como atravessasse as fronteiras do meu país: para 
ser estrangeiro em nossa cama. 

Não cultivo falsas memórias, apenas longos esquecimentos. 

 

Comentário: por vezes, as musas brincam comigo de esconde-esconde. Como 
meninas, ou como uma amante sensual, jogam de mostrar e esconder. 

 

A questão e a rima  

 

Frente a estes gráficos que me tapam a boca de pão, onde encontrar espaço para 
enfiar um verso entre a média e a mediana? 

Traz da mira do meu fuzil, como enxergar poesia nos olhos daquele que tenha à minha 
frente, ou desviar o olhar para contemplar um céu de anil? 

Alerta para a necessidade de eterna vigilância, como deixar-me distrair com a 
sonoridade do jogo das palavras que me encanta, mas que não faz sentido? 

E quando a sobrevivência me cobra em dinheiro, como encontrar onde vender meia 
dúzia de rimas pobres? 
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Do caos ao pó ... de estrelas 

 

A poesia que surge dos escombros – a justiça poética. 

Justiça que não traz em si a poesia não é justiça – é punição. 

Punição sempre será a lei do mais forte. 

A qual delas você se submete? 

A verdade que surge do espanto. 

A pós-verdade que surge da impossibilidade da verdade. 

Só o espanto é possível, mas aí não é verdade – é revelação. 

Epifania. O espanto é a verdade poética. 

Verdade que não é poética não é verdadeira verdade. 

Delação premiada. Ato falho. Não é oximoro, é imoralidade. 

A verdade que não é poética comporta todas mentiras e todos interesses. 

É verdade dos poderosos. 

A verdade poética só se nutre da ilusão. 

Qual verdade lhe engana mais? 

Discutir o lugar comum na poesia. E a poesia feita de lugares-comuns. 

O lugar comum é de todos. Inescapável. Senso comum. Recurso vulgar. 

Lugar que não é comum é propriedade privada ou a solidão original. 

No princípio, era o verbo e o verbo por princípio. 

Quem conjuga teus verbos no imperativo, na segunda pessoa do singular? 

Quanto grito te resta para um poema em rima pobre? 

Quanta voz, quanto grito na rima dos pobres? 

Deus e o ópio do povo. Deus é o ópio do povo. 
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E a voz do povo é a voz de Deus. 

Mas Deus está morto. Morreu de overdose. 

Silêncio obsequioso e ato de contrição. 

Quanta voz te resta na garganta? 

Quanta poesia resta após a execução sumária? Após a bala perdida? 

Uma batalha de morte e vida entre duas ideias antagônicas de organização social: o 
caos criativo e a ordem castradora. 

Em qual delas você se sente mais seguro? 

Pergunta ao teu cinza que o grafite no muro come de dentro para fora. 
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Iluminismo da escuridão 

 

Vivemos uma época em que o sal da terra causa hipertensão e a luz do mundo provoca 
câncer de pele. 

Bloqueadores solares, antiansiolíticos e uma tomada de energia para recarregar as 
baterias de lítio. Oásis e paraísos artificiais. 

Dos campos do senhor, as pragas nos alimentam de maldições e nos fartamos com 
seus gafanhotos. O leite sem lactose, o café sem cafeína e a cerveja sem álcool. A 
gordura deve ser magra e a alface que não é orgânica tampouco é mineral, sintética ou 
de origem animal. 

A essência das coisas nos é prejudicial. 

Certezas da idade da pedra e a era da incerteza da razão. Fé no iluminismo da 
escuridão. Um Jesus para cada um e ninguém para Cristo. Protestantes a favor e a 
reforma do retrocesso. Ata o ateu à estaca. Fogo. E os ricos em seus camelos 
atravessando o buraco da agulha como um trem sob o Canal da Mancha. 

O direito ao descanso é inconstitucional. O deus do sétimo dia é passivo trabalhista. O 
bem-estar da população deprime a saúde das contas públicas. Por contenção de 
custos, cancelou-se a próxima campanha de vacinação. Não cabem todos no meu país. 
Não cabemos todos no mundo. E correm por aí muitos refugiados sem refúgio e 
muitas correntes de apoio e mensagens de ódio. 

Não temos mais heróis. Do rebelde sem causa a causa nenhuma. Somos todos arreios 
sem ninguém para cavalgar-nos a esperança. Mas todos indignados com as últimas 
notícias. Há um salvador da pátria a cada manhã e um corrupto a cada amanhã. O 
sonho acabou e você pode até dizer que eu sou um tolo, mas eu não o único. 

Mortos a tiros os que buscaram endurecer sem perder a ternura. Jamais. Ternura, não 
mais. E as privadas de Miami continuam cagando nas praias de Havana. As do Leblon 
vão bater na Favela da Maré e da Paulista flutua merda no Jardim Pantanal. Cagamos 
nas cabeças dos cadáveres que boiam no Mediterrâneo. 

Ninguém me representa. E tudo que é sólido se desmancha no ar. A verdade é a ilusão 
em que eu queira acreditar. 

Nunca correu tanto o sangue do inimigo e nunca tivemos tanto medo. Judiaria. O 
condomínio fechado e a comunidade virtual – os cercadinhos VIP da cidadania. A cripta 
profanada e o arquivo criptografado. Virótico e viral. 

A eternidade por quinze minutos – a duração de uma pedra. O tempo do opróbio e o 
da fama são iguais e passageiros. Tudo mais é cobrador ou motorneiro – efêmero e 
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incerto como a morte anunciada. Nada mais é clássico. Mas tudo é padronizado. 
Somos individualistas que odeiam a singularidade. 

Repercutimos obviedades de internet e não há mais lugar para frases cifradas. O 
mistério em desencanto. Suzana escura e o celacanto. Nos muros, mais nenhum 
espanto. Tudo cinza. Lanço mensagens em garrafas no info-mar. Empino minha pipa 
no ciberespaço. Continuam ridículas todas as cartas de amor. 

Nas academias, não mais discutimos poesia ou filosofia, mas nelas nos submetemos a 
trabalhos análogos à escravidão. Até a exaustão do corpo sarado, mas não exatamente 
são. Do suor do rosto não há pão. Não há corpo são sem a mente sanada. Narcisismo, 
evasão de privacidade e obsessão. A sedução saiu de moda. Faço pose para a câmera 
de segurança. Espelho-me no elevador. 

Nunca fomos tão felizes. A cada aniversário uma mensagem no meu telefone celular e 
muitas fotos sorridentes de pessoas que eu não sei quem são. Amigos imaginários da 
maioridade. Redes nas janelas para o mundo. O social e o comunitário vagando nas 
nuvens. Mais das vezes estamos sós. As repostas ao vento ainda estão desconectadas. 
Mas as dúvidas de uma geração ganham o prêmio Nobel de Literatura. 

A solidariedade tornou-se crime, o amor é escandalizado e a loucura é caso de polícia. 
Os loucos já não podem mais morrer em paz. Insanos tomaram o poder e restaram 
proibidos os poemas loucos, os poetas poucos e os amores enlouquecidos. 

Agora, trepamos com camisinha. 

 

Ruas de Julho  

Pelas ruas de julho, existem dias de lâminas e noites de mergulho. 

Tardes feitas de agulhas, fagulhas cortantes de orvalho. 

Fina garoa de agasalho, nas manhãs de névoa escura. 

Céus carrancudos a procura de caminhos de poucos amigos. 

De marquises, calçadas e abrigo. 

Cães de ruas sob o sol frio, em calçadas úmidas de vazio. 

Pelas ruas de julho, Ipiranga e São João. 

Cinza chumbo em meu coração. 
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A flor e o nojo 

 

E o que me resta é esse nojo. 

As ladeiras de Minas e sua flor. 

Um tempo feito de túnel. Um tempo de anões. 

Um tempo de maus presságios e maus patrões. 

As ladeiras de Minas e sua flor. 

Um tempo de gatunos. Um tempo de noites 

Sem noturnos. 

As ladeiras de Minas e sua flor. 

Um tempo que não se presta, um tempo que não se preza. 

Um tempo de grosseiras obviedades. 

Um tempo de gosma que escorre em sua viscosidade. 

As ladeiras de Minas e sua flor. 

Um tempo sem roseiras, um tempo sem carmim. 

Um tempo pesado. Um tempo de sangue pisado. 

Um tempo de rapinas e butins. 

As ladeiras de Minas e sua flor. 

Um tempo de roubar no peso. 

Um tempo de homens que valem menos do que pesam. 

Um tempo feito de pouco e do que pouco vale. 

Um tempo reto como um muro, um tempo sem detalhes. 

Um tempo de muros cinzas e sepulcros caiados. 

Um tempo de anjos caídos. 
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As ladeiras de Minas e sua flor. 

Tempo de roxos e coisas escuras como as vestes da minha avó. 

Um tempo sem dó. 

Um tempo de desencanto, um tempo feito de esquinas. 

Um tempo feito de cantos, um tempo mudo. Um tempo de becos e vielas. 

As ladeiras de Minas e sua flor. 

Um tempo de contrição e violação. 

Um tempo de paspalhos e espantalhos, um tempo sem atalhos. 

Um tempo de fim em mim. 

E o que me resta é esse nojo. 

As ladeiras de Minas e sua flor. 
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Não nasci para poeta 

 

Escrevo a poesia que nasce dos escombros. 

Escrevo a poesia que nasce do assombro. 

Escrevo a poesia do que resta da palavra. 

Que escapa pela fresta. Que mina da lavra. 

Palavra que não termina a labuta nem a ideia. 

Que não me escuta a súplica ou grito do suplício. 

Hospício, auspício, astuta, ausculto a palavra 

Que não escorre, que não escoa, que não ecoa. 

Voa. Foge. 

Escrevo a poesia feita da palavra que me guia 

Que me acorre, me ocorre, que me socorre. 

Que corre nua, crua. Palavra que encrua, 

Palavra que se revela, vela por mim, veleja. 

Palavra que finge, que vai, que volta, que volteja. 

Que me deseja. Que se despe. Que se despeja. 

Palavra que não escolho, que me escolhe. 

Que me acolhe. 

Escrevo a poesia que me é incerta, 

Que me é inserta. Que me desperta. 

Que me acorda, que me acode, que me sacode. 

Que me balança e que me lança. Que me alcança. 

Palavra que não me basta, 
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Que me devassa, que me devasta. 

Que me lasca. 

Escrevo a poesia que me parte, que me reparte. 

Que me guarda, que me resguarda. 

A palavra que me aguarda. Que me atormenta, 

Que me unguenta, que me agua, que me acua. 

Que me acalenta. Que me arrebenta. 

Benta palavra. 

Escrevo a poesia que me aguenta. 

 

Prometê-lo acorrentado 

 

Amar é lo 

não se caber e cabelo, 

a tudo que pesa dê-lo 

e a cara-a-cara melo. 

Do lado de cá melo, 

me rastelo a um mundo 

para lê-lo. Meu casta elo. 

Tê-lo e me tê-lo o mar tê-lo. 

A todo a pelo o entorno zelo. 

E então, basta ao coto vê-lo, 

para sê-lo assim tão sim gelo. 
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Dia útil 

Abro os olhos na esperança de uma segunda-feira. 

A manhã tardia que antecede um nada só marca a curva do Sol. 

É o sábado que escorre pela minha janela e vai ferindo a tarde que se ensanguenta no 
horizonte. 

Um prenúncio de morte, na noite inexistente e inútil que virá. 

Domingo é dia santo. 

 

Entre pai e filho 

 

Hoje, não preciso mais falar do meu pai. 

Já não faz sentido. 

Resta carregá-lo no meu peito todo sentido. 

Presente e recôndito. 

Tampouco, falar do meu filho tem sentido. 

Basta guardar nos meus olhos um menino refletido. 

Mas há que ver o pai que há no meu filho convertido. 

E, entre esses dois homens repartido, buscar para mim ainda algum sentido. 
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Sísifo de macacão 

 

Na manhã fria e de garoa paulistana, o homem varia da calçada as folhas que caiam da 
árvore. Diligentemente. Enquanto outras folhas caiam sobre ele e sobre a calçada que 
ele varia. Diligentemente. 

Dois passos e a eternidade para gravar na minha mente aquela cena. O inútil esforço 
daquele trabalhador da limpeza de um dos condomínios do Pacaembu. Esforço 
executado diligentemente, inutilmente. 

Por um instante, lá estavam Sísifo, sua pedra e sua montanha. No movimento eterno 
de levá-la ao alto e vê-la rolar abaixo. E tudo recomeçar sem descanso. O trabalhador, 
sua vassoura e suas folhas. 

E, logo à frente, a boca pantagruélica e escura de um bueiro que ele mantinha faminta 
com seu inútil ato de recolher as folhas que caiam, que caiam, que caiam. 
Diligentemente. 

Um trabalho inútil e necessário. Repetido, repetido, repetido. 

Sísifo continua a purgar sua pena pela eternidade sem o perdão da pedra que lhe 
esmagasse a cabeça quando não mais forças tivesse para sustê-la. Mas ao homem a 
condenação não é eterna – é tão somente perpétua. 

Ao fim, um dia, ao chegar-lhe o cansaço, o bueiro comerá o trabalhador, sua vassoura 
e suas folhas. Outro assumirá o seu lugar diligente sob a árvore, ao pé da montanha, se 
equilibrando à beira do bueiro. 

A maldição da causa operária. Inútil e essencialmente necessária. 
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Da sinistra humana 

 

Por este mundo inteiro de teu deus testamenteiro, da rosa dos ventos, só importa o 
lado da miséria: se ele te traz ou leva o cheiro. 

De toda merda, só interessa saber à vida, se é esterco ou excremento. 

De tudo que te come por dentro, parte é bactéria, parte é fermento. 

E a fome que te empurra as mãos leva para a cova ou teu filho ou teu irmão, 
dependendo do que acolha. Do quanto se tem de escolha, ou da falta de opção.  

Da tua posição resulta o quanto você furta ao mundo ou o que reparte e o quanto te 
roubam da tua melhor parte. 

Da sinistra humana, senda ou ciência, resta o motivo, ou a paciência, com tudo que 
ocorre com o que morre e com o que resta vivo. 
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 Helicoca 

Homenagem póstuma e algo tardia ao jornalista Paulo Nogueira. 

 

Hélice de cola. 

E ele coca, cola? 

Como se com julga o verbo cocar? 

Quem caiu na esparrela? 

Corruptela do vernáculo pátrio. 

Última de florada do Lácio. 

Meia tonelada dê já mais. 

A tudo que eleve se diz: faz. Não há mais ar. 

Nêmesis de novo sobre o Sol ido que se diz mancha em pó. 

Pó de mar? More, ou não pó demais? 

O que Têmis é temer o poder? 

Quem é o juiz 

Que a juíza essa que estão? 

Tal razão sem nação. 

Zumbi. 

  

Comentário: em agosto de 2017, a Justiça proibiu o jornal DCM – Diário do Centro do 
Mundo, fundado por Paulo Nogueira, de usar o neologismo “Helicoca” criado por ele 
para se referir ao caso da apreensão de meia tonelada de pasta base de cocaína em 
um helicóptero pertencente ao senador José Perrella. 
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Canção da primeira despedida 

 

Leva contigo esse nosso sentimento 

Dobrado com as dobras do tempo 

Como o tempo dobra as cartas de amor 

Guarda contigo nossas lembranças sentidas 

Nas retinas da memória retidas 

Como a vista guarda as portas das casas 

Como a boca guarda de alguns beijos o gosto 

Como a vida guarda nas dobras do rosto 

A história das despedidas 

E já que agora não pisamos mais os mesmos passos 

Desatamos outros nós, refazemos novos laços 

Já que é tempo de estar distante 

Deixa ao menos que neste instante 

Eu tenha comigo teus olhos como amuleto 

E cada um dos teus sorrisos como versos de um soneto 

Que eu carregue tua imagem como um guia de viagem 

E que ouça nossos antigos abraços como vozes em dueto. 
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O saco de Deus 

 

Os escrotos do Demônio saíram dos esgotos. 

Soma a partir de noventa sua legião. 

Os escrotos do Demônio são lambidos pelo cão. 

Os escrotos do Demônio cagam regras celestiais. 

Bestiais, louvurram a moral e os bons costumes. 

Os escrotos do Demônio são feitos de estrume. 

Os escrotos do Demônio tomaram as ruas agora, de cabeças erguidas e bundas de 
fora.  

Bundas brancas e pelancas donde pendem taras que esfregam em nossas caras. 

Os escrotos do Demônio perderam as amarras. 

Os escrotos do Demônio, contudo, têm medo da coisa inserta, da nudez do desejo que 
carregam encoberta, oculta sob bandeiras.  

O corpo nu lhes molesta. 

E rasgando as vestes, como ferida aflita, a pele desnuda grita o medonho cu que 
trazem na testa. 

Os escrotos do Demônio. Seu arroto a tudo infesta. 

No ar saturado das preces surdas da esganadura, na garganta muda, nos lábios 
rachados sob a secura da paz sepulcral das vidas escuras, o óleo do ódio queima em 
sua fritura. E recende à ética fétida como peido.  

Flatos feitos de amônio. 

No saco de Deus, crescem os escrotos do Demônio. 
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Poeminha subversivo 

Ordem não é progresso. 

A ordem não conduz ao progresso. A ordem conduz à estagnação. 

A ordem é estática. A ordem é antinatural. O universo é fluxo. 

O universo é expansão.  

A ordem exige a energia inútil que não leva à transformação. 

A ordem se antepõem à transformação. Sem transformação não há progresso. 

A ordem é a forma de manutenção do status quo. Ordem é coisa de conservador 
decadente. 

O caos exige mais energia que a ordem. Energia de ativação. 

Mas o caos é o estágio intermediário da transformação. 

Tudo tende a existir na sua forma de menor energia. 

Assim, após cada transformação sucessiva, naturalmente, o universo estará em um 
estado menos ordenado e mais econômico de existência. 

Por consequência, o caos devolverá ao universo mais energia do que a tomada para 
transformá-lo. 

Quem se apropriará de tal saldo no balanço energético é questão ainda não resolvida 
das relações termodinâmicas e sociopolíticas da humanidade. Dúvidas não há, no 
entanto, em relação ao modelo: caótico. 

Energia livre e reações espontâneas. 

Base da físico-química e da economia de mercado. 

O caos é o motor do progresso. 

O poder advém do domínio dos meios de controle social da reação. A quem detém o 
poder, não interessa a explosão. 

O desejo por princípio, o caos como meio e progresso por fim. 

Assim falou Adam Smith. Augusto Comte é coisa de país subdesenvolvido que ainda 
teme Karl Marx 
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Elefantes de outubro 

 

Elefantes são seres interessantes. Elucubro. 

Dizem-nos extintos como os poetas. Como a poesia concreta. 

E, de repente, descubro: ágeis como atletas, todos reaparecem em outubro. 

 

Linhas de fuga II  

 

Meus captores um dia me chegaram 

E me roubaram as palavras. 

Não as palavras da minha boca, as palavras dos meus olhos. 

Como quem roubasse meu horizonte, como quem tapasse a janela da cela da prisão. 

A janela da prisão que dá para o pátio da prisão. 

Como quem descobrisse e vedasse o túnel da fuga. 

Fechei então meus olhos inúteis e escapei pelo alçapão. 

Pela ilusão, pela imaginação, pelo devaneio,  

Pelo delírio da liberdade sem paradeiro. 

Parti em metade e por inteiro. 

 


