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Neste mundo, vasto mundo, das palavras, dos verbos e dos versos vagabundos, meu 
versículo: empilho predicados inúteis porque não aprendi a empilhar tijolos. 
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À minha esposa, filho, filha, nora e neta.  

No fim, sempre foi por eles. 
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Meu nome é Sergio Saraiva. Para desgosto dos meus homônimos, não tenho outro de pia. 

Nasci em uma São Paulo que era a “cidade que não podia parar” e, no entanto, também era 
uma província com chácaras e ruas de terra como as que rodeavam a casa em que 
morávamos. O Brasil era dirigido por um presidente eleito democraticamente, acabara de se 
mudar para Brasília e ainda comemorava a sua primeira Copa do Mundo. Reconheci-me como 
brasileiro, aos 10 anos, quando ele ganhou a terceira. Mas, então, o presidente era um general 
que mandava matar outros meninos, nas matas do Araguaia. 

Sou ex-aluno do Vocacional do Brooklin – o “Oswaldo Aranha” e dos salesianos de Dom Bosco 
do Liceu Coração de Jesus – onde, hoje, fica a cracolândia. Culturalmente sou católico – 
herança de família; racionalmente sou ateu e filosoficamente agnóstico. 

Logo, não faço proselitismo de nada, a não ser do meu amor… pelas causas, pelas mulheres e 
pelos cães. 

A ditadura formou a minha meninice, adolescência e juventude. Aprendi a marchar antes de 
ter aprendido a resolver equações do primeiro grau. Por consequência, tornei-me simpático ao 
que é gauche na vida – com trilha sonora de samba e de blues. E a tudo que carrega em si um 
trago de tristeza.  

Sou um homem das “décadas perdidas”. Fui trabalhador químico do ABC paulista, estudei para 
ser professor e, hoje, ganho a vida como um operário do conhecimento. 

Este espaço se destina a guardar reflexões ensimesmadas sobre as coisas que estão no mundo 
e que eu preciso apreender e também a guardar pequenos momentos de devaneio 
irresponsável, quando me permito o auxílio luxuoso da poesia. 
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Em honra de Dona Mathilde D’Antanho 

 

Dona Mathilde D’Antanho é morta, mas eu a desposo como fora eu Pedro – o plebeu - 

e ela a rainha Inês. 

Dona Mathilde D’Antanho me beija a boca com volúpia e insensatez. 

Seus beijos têm o sabor da embriaguez. 

Dona Mathilde D’Antanho me sopra aos ouvidos as coisas que eu lhe minto, as coisas 

que eu não sei, as coisas que eu sinto e as coisas que não sei que sinto. 

Dona Mathilde D’Antanho é flor de absinto. 

Bêbado, me traduz as palavras que a mim sóbrio não fazem sentido. 

Seu abecedário ensimesmado entre o doido e o doído. 

Dona Mathilde D’Antanho me socorre no campo de batalha onde me encontro caído, 

me guarda em sua tumba como fora eu que houvera morrido. 
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A 
 

 

 

 

A vida é bela 

A James Dean, à inglesa romântica, ao romântico de Cuba e aos 
meninos do Brasil. 

 

Tanto amor no peito 

E uma vida longa demais. 

Longa o suficiente 

Para ver 

Tanto amor morrer. 
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Adeus, espero. 

 

Existem tantas vidas secas precisando de um pouco de água. 

Existem tantas vidas desgostosas necessitadas de um pouco de sal, que não é direito 
desperdiçar nem uma lágrima - água e sal - por mim. 

Não estou alegre. Nem desejei estar. 

Tampouco estou triste. 

Estou quieto, dentro de mim. 

Estou bêbado e bem. 

Caminho pelas ruas urbanas, do lado sem a luz do sol. 

E os meus olhos se iluminam refletindo luzes humanas. 

Noturnas de música e neon. 

Eu sou amargo e confortável como um blues. 
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Ainda mais uma vez, obrigado. 

From my heart, for all women of my life. 

 

Quem vocês pensam que são? 

Se, cada uma, uma a uma, não outra coisa que mulher. 

Mulheres. 

Mulheres da minha vida. 

 

 

 

Alcaparras  

 

Tudo que é sabor lembra sal e saliva. 

E céu da boca. 

Lembra choque entre dentes. 

E lábio e língua. 
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Ansiedade 

 

De repente, não é apenas a música que a gente canta. 

De repente, é a vida brotando na garganta. 

De repente, não é asfixia. É a incapacidade de tragar a vida. 

Para dentro da alma vazia. 

De repente, o engasgo e a falta de ar são o que me resta de rebeldia. 

É a incontível emoção a escapar, à noite, na hora de dormir, no prosaico ato de tossir. 

De repente, a taquicardia e a palpitação marcam o ritmo da evasão. 

E a sudorese das mãos é o sentimento transpirando por cada poro. 

Se esvaindo enfim, fugindo de mim. 

E o desespero é a antecipação do perdão, da benção alcançada. 

Na agradável sensação de nada. 
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Apito Final  

04 de dezembro 2011 

 

Perguntei ao doutor o que fazer da minha vida. 

Seja moderado e consciente, abstêmio e consequente, para atrasar sua hora de 
partida. 

Busquei saber do filósofo clássico, professor dos escolásticos: 

“Mens sana in corpore sano”, para adiar o momento em que cai o pano. 

Busquei uma recomendação com técnico da seleção.  

Disse-me ele na preleção: o medo da derrota impede a vitória, mantenha-se na 
disputa, pois não está morto o que luta. Faça o que fizer, busque o que quiser, vá atrás 
da ilusão. Antes que te atropele o caminhão ou a convulsão. O que te espera ao fim de 
qualquer caminho, não é rosa, é espinho. É a queda do avião torino, a laje do primeiro 
andar ou um acidente vascular. 

Lembrei-me do meu pai falecido, tantos acertos e erros cometidos, e, ainda assim, 
inspiração para os dias de reflexão. 

O início e o fim são momentos, a vida é o caminhar. 

A vida não traz resposta, a vida é o perguntar, é o aprender. 

Viver não é o acender, ou apagar, viver é o queimar.  

A vida é o intentar, com respeito aos outros e a mim. 

E assim, estar pronto a qualquer momento para o último evento - o fim. 

 

Comentário: escrito originalmente em setembro de 2011 com o título de “Ciclope e o 
olho do futuro” trazia a seguinte dedicatória: “Pensando no Dr. Sócrates e em Ricardo 
Gomes. E, apesar do tom funesto, os meus votos de sucesso”. 
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Associações Indevidas I 

FLOR        FESTA 

FLORESTA 

ESTA FLOR 

RESTA 

VOCÊ       FERA 

VOCIFERA 

DOCE 

DULCÍFERA 

FERIADO 

SABADO     DOMINGO 

SEGUNDA 

NÃO! 

NISTO 

NÃO EXISTO 

RESISTO 

NÃO REGISTRO 

ANÔNIMO 

HÁ NO NINHO 

PASSARINHO 

BEIJA-FLOR 

EM FESTA 

A FLORESTA 
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Associações indevidas II 

ESPERO 

DESESPERO 

DE ESPERAR 

ENLOUQUEÇO 

DESTEMPERO 

SEM SAL 

INSÍPIDO 

SEM GOSTO 

DESGOSTO 

DOCE 

AMARGO 

AMARETO 

AMAREI-TE 

DESESPERADAMENTE 

AINDA 

ESPERO 
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Associações indevidas III 

LONGEVIDADE 

LONGE A VAIDADE 

HUMILDADE 

UMIDADE 

DORES VÁRIAS 

VARIEDADE 

LONGE VAI A IDADE 

LONGEVO 

LONGE VELHO 

LONGA VIDA 

HORA DA MORTE 

ORAÇÃO 

RECORDAÇÃO, CONSOLAÇÃO 

CEMITÉRIO DO ARAÇÁ 

TÚMULO 

COVA, CIMENTO. 

CONVENCIMENTO 

FALECIMENTO, ESQUECIMENTO 

AMNÉSIA 

MAGNÉSIO 

É BOM PARA A MEMÓRIA? 

MEMORIAL 

ARQUIVO 
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ORDEM ALFABÉTICA 

CRONOLÓGICA 

TEMPO 

TEMPORAL ATEMPORAL 

SEM TEMPO 

APRESSADO, AFOBADO 

AFOGADO EM COISAS 

MORTO 

FIM DO CAMINHO 

LONGO CAMINHO 

CAMINHÃO 

VIDA POUCA 

PARA TANTO CAMINHAR 

VIDA BREVE 

BREVIDADE 

LONJURA, LONGIDEZ, LONGIDADE 

LONGEVIDADE 
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Associações indevidas IV 

FUMO 

FUMAÇA 

FÔLEGO FALIDO 

TRAGA O AR 

TRAGAR 

CANSA 

CÂNCER 

MAU AR 

MALAR 

MOLAR MOLE 

PLACA BACTERIANA 

MALEITA 

MALÁRIA 

MAL 

MAU ESTAR 

ESTRAGO 

TRAGO COMIGO 

NO BOLSO MEU MAL 

DEZ MINUTOS DE PRAZER 

ESTRAGAR 

ESTRAGA O AR 

FUMAÇA 

FUMO 
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Associações Indevidas V  

 ALARDE 

ALARME ARDIDO 

ALARIDO SEM SENTIDO 

AFOBAÇÃO, AÇODAMENTO 

ABAFAMENTO 

ABAFA SOM 

O SOM NÃO PASSA 

PELAS MÃOS 

O OUVIDO 

COMPRIMIDO 

NA BOCA DE PORCO 

OS DENTES 

PODRES DE RICOS 

DE OURO NOS DENTES 

NA LÍNGUA DO POVO 

A VOZ DE DEUS 

NÃO TROVÃO EM VÃO 

FALA BAIXO 

FALA DENTRO 

DA ALMA 

O FOGO ARDE 

SEM 

ALARDE 
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Associações indevidas VI 

 

AAA 

ÁLCOOL ABSOLUTO 

ABSORTO ALCOÓLICO 

ABSURDO ACÓLITO 

ABSINTO ABISSAL 

ABISMO DE ROSAS 

ABSTÊMIO 

AAA 
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Associações Indevidas VII 

DECEPÇÃO 

DESILUSÃO, DEZ ILUSÕES 

DESENCANTO 

CANTO DE SEREIA 

ENGANO 

CANTO DE CISNE 

DESENGANO, CONSCIÊNCIA 

CONSCIENTE PACIENTE 

A VIDA É MESMO ASSIM 

NÃO HÁ O QUE FAZER 

REVOLTA, RESIGNAÇÃO 

RESPONSABILIDADE 

A VIDA É ASSIM MESMO 

FAZER O QUÊ? 

BECO SEM SAÍDA 

MARGINAL SEM NÚMERO 

DESCARTE, DESCONHECIDO 

ESPERANÇA, FUTURO 

SEM FUTURO 

DESESPERANÇA, DESESPERO 

INSEGURANÇA 

RESIGNAÇÃO 

NADA ESPERO 
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ASSIM É A VIDA 

NADA A FAZER 

TANTA VIDA AINDA 

VIVER 

DECEPÇÃO 

 

Associações indevidas VIII 

ORGANIZAÇÃO 

ORDEM 

ORDENAÇÃO 

GRUPO, PROTEÇÃO 

EXCLUSÃO 

PODER 

PODRIDÃO 

INTERESSES PRÓPRIOS 

NEGÓCIO 

NEGADO O ÓCIO 

NEGAÇÃO 

NÃO 

CAOS 

COMEÇO DE TUDO 

CRIAÇÃO 

CRIATIVIDADE 

ATIVIDADE 
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ATIVO 

O QUE ME SOBRA 

MINHA DÚVIDA 

PASSIVO 

MINHA DÍVIDA 

MINHA TÃO GRANDE CULPA 

CONFISSÃO, SALVAÇÃO 

PRISÃO 

PRISIONEIRO 

BOM COMPORTAMENTO 

CONDICIONAL CONDIÇÃO 

LIBERDADE VIGIADA 

MINHA VIDA 

MEIA VIDA 

CONTENÇÃO, CONTRIÇÃO 

CONTRAÇÃO 

CONTRA A AÇÃO 

INAÇÃO 

FIM 

FIM DA AÇÃO 

FIM DO MUNDO 

FINDAÇÃO, DANAÇÃO 

FUNDAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO  
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Associações indevidas IX 

EMPRESA DO ANO 

PRESA 

APRESAR 

PRESAS 

DENTIÇÃO 

MANDÍBULAS DO CÃO 

PRISÃO 

FATIAS DO MERCADO 

PÚBLICO CATIVO 

PRISIONEIRO 

SERVIÇAL SERVIDÃO 

COMPANHIA SOLIDÃO 

DAS ÍNDIAS OCIDENTAIS 

JAPÃO 

ESCRAVIDÃO 

ARTIGO DE EXPORTAÇÃO 

NOSSOS FILHOS 

FOME, FOMENTO 

NÃO HÁ ALMOÇO GRÁTIS 

REFEITÓRIO INDUSTRIAL 

EMPRESA DO ANO 
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Associações Indevidas X 

PAZ 

TEMPORARIAMENTE 

TEMPO, MENTE E MENTIRA 

O TEMPO ME DIZ 

MENTE 

EU MINTO 

À MINHA MENTE 

MENTIRA PROVIDENCIAL 

MENTE PROVISÓRIA 

AUTOENGANO 

POR ALGUM TEMPO 

TEMPORARIAMENTE 

PAZ 
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B 
 

 

 

Belonave 

 

Armada. 

Mar armado - Armando. 

Amada - Amanda minha. 

Pai do seu. Filha e espírito. 

Santos meus. 
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Bico de luz 

 

Pontos luminosos. 

Pequenas estrelas urbanas acesas na minha noite. 

São pobres, simples lâmpadas. 

Pontos de luz que mal se sustêm no ar. 

Por trêmulas, débeis. Tremelicam no espaço. 

Breu. 

E ainda assim, ou por isso, cintilam na minha imaginação. 

Brilham. 

Visagem, visão. 

Como se no veludo azul e verde escuro, brilhantes dentes reluzentes sorrissem. 
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C 
 

 

Caetaneando Marilena 

Para a profª. Marilena Chaui. 

 

Acordo versos marilenos que nutrem minha fé e minha fome sagrada. 

Vaca profana que me guia, bota teus cornos à frente e acima da manada. 

Oh! Vaca de divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara. 

E o leite mal na cara dos caretas. 

Vaca vermelha. Rosa luxemburga. Rosa vaca rubra. 

Das gentes sinistras, pelas ruas, em sangue e fogo desgarradas. 

Pela direita, só a máscara da vingança, num sorriso, mal disfarçada. 

O povo branco em micareta. 

Rezando o pai-nosso no Congresso Nacional. 

Assusta a moça bonita da cara preta. 

Intolerância e ódio, um horrendo carnaval. 

Oh! Vaca farta e generosa, teu leite ralo não lava a cara da moça loura e agressiva de 
faces verde-amareladas. 

 

Comentário: homenagem à professora Marilena Chaui parafraseando a canção “Vaca 
Profana” de Caetano Veloso. 
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Caninos 

 

Abro um sorriso largo e mostro todos os meus dentes. 

Os meus dentes de morder. Como os dentes do meu cão. 

Carinho canino e nada mais. 

Entre as fibras do algodão, sua pele acaricia as presas. 

Presas, sem pressa, livres. 

Prisioneira dos meus dentes. 

O sal dos teus poros confundindo palato e papilas. 

E o gosto do cheiro do teu suor escorrendo pelos teus pelos. 

E a suave compressão.  

Pacto de gengivas, carnes e dentes. 
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Cavalo 

 

Cavalo encilhado passo, na casa da musa posto. 

Pasto. 

Triste figura, pangaré, cavalgadura qualquer. 

Nem Troia me quer. 

Mas, musa é mulher, e mulher ama o feio. 

Porque senão ninguém amaria. 

E assim troto um pouco. 

Tratante. Não mereço tal trato. 

Maltrato o vernáculo, troco o verbo. 

E de troco, tropeço trôpego. 

Trote bêbado, desacostumado. 

Porém, enfim, não estou parado. 

Avanço. 

Vencida vem ser a batalha. 

Batatas aos vencedores, bananas aos indiferentes. 

Aos mortos, mortalhas. 

E ao fim do curso, discurso deixo. Desleixo. 

Em terra batida, as marcas duras, ainda que poucas, de algumas outras palavras. 
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Clown insano. 

 

Não é dado aos que escrevo em solidão o auxílio do copidesque, do corretor 
ortográfico ou da correção pelos pares.  

E, a quem é dado tal privilégio? 

Assim, sendo um entre tantos, que tenho a temer em meu anonimato ágorico? 

A morte inobservada e desimportante, a galhofa momentânea do povaréu ignaro e 
folgazão? 

A isso, de tão vivido, sou imune, ainda que doa. 

Como resistir, eu, garoto tímido e voluntarioso, cruzar o desvão tendo por mim apenas 
a fina e corrompida linha que liga meu coração aos teus olhos? 

Desafiá-los, chamar-lhes a atenção sobre mim. 

Eles que, críticos ou indiferentes, tirante teus ouvidos surdos, caso me fosse dado a 
arte de cantar ou de soar, já que, mau grado, seja minha boca muda e minhas mãos 
incompetentes para qualquer tipo de corda, chave ou couro, são o caminho restante e, 
então, no meu caso, único, ao teu igualmente falho, mas querido coração. 

Pago o preço. Não o acho caro, não o acho justo. 

Apenas ignoro-o e sigo em frente em busca de ti. 

 

Cismo 

 

Quando você me olha com esses olhos de pedir abrigo e oferecer proteção, com esses 
olhos de passagem para outro mundo, e me tenta com o profundo, eu penso em 
quanto há de verdade na tentação do abismo e em quanto há de mentira na confissão 
muda dos seus olhos. 
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Coconut 

              Luanda – abril de 2006 

 

A originalidade nos cobra, por vezes, o preço da solidão. 

E a exclusividade é, então, almoçar nua olhando o mar de Angola. 

A baía de Luanda às tuas costas e teus olhos contemplando as ladeiras de Olinda. 

Você tão linda, e os teus olhos negros, atrás de lentes escuras. 

Tua pele negra, tua alma azul-marinha. 

Tão sozinha, tão nublada, tão entardecida. 

Iluminada pelo sol da África, pelo sol da África, pelo sol da África. 

 

Congregados Marianos  

Maria Rita de Jesus.  

Que é de Jesus porque não é de ninguém. 

 

Cardial 

O seio da mãe.  

Memória mamária.  

E duas pontes de safena que o rio assoreado da vida me deu. 
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Contemplação 

Se me apresento ao mundo com olhos de estar distantes, pode parecer aos que são 
contentes desinteresse, descaso ou desquerer. 

Eis que não são olhos de enxergar. São olhos de olhar, não são olhos de ver. 

Se meus olhos não perguntam, é porque não são olhos de inquirir. 

Não procuram no que veem nenhum sentido a se buscar. 

Têm à vista horizonte tão largo e tão plano.  

Nem um único, um só ponto a chamar sua atenção. 

Entre confusos e perplexos, contemplantes. 

Não são olhos de arguir, não procuram, são olhos de achar. 

 

Crianças, anjos e cães. 

Para Amy Winehouse – 23 de julho de 2011. 

 

As crianças necessitamos de anjos e de cães. De guarda e de guia. 

Mas anjos são como cães, inúteis hoje em dia. 

Anjos são como bagos de uvas, morrem esmagados. 

Anjos são nuvens baldias. 

Anjos são como suicidas, caem desiludidos, desesperançados. 

Anjos são como cães, morrem atropelados. 
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D 
 

Das facas, das amantes e da ironia. 

 

Ah, as facas e a ironia! Musas traiçoeiras.  

Há que tratá-las com o cuidado com que trataríamos a uma amante. 

Outra das musas intrigantes. 

Qualquer desatenção e uma atitude mal calculada, atrevida ou impensada, e lhe 
servirão do tinto da vingança. Néctar sanguinolento. 

As facas, as ironias, e, creio, as amantes, exigem-nos o prudente e reverente respeito 
do acrobata pela corda esticada entre o desvão do abismo. 

Tal qual a luxúria e a vida ávida. 

Declarações de amor? Tolices. 

Elas já nos sabem prisioneiros. 

Ao que nos oferecem de gozo, nada nos cobram de cotidiano. 

Comuns, seriam vulgares; tornar-se-iam cegas e grosseiras. 

Módicas e fáceis seriam as amantes. 

Não, essas putas pérfidas e caras nos cobram a continência gulosa e insaciada. 

E a subserviência dos insatisfeitos, mal resignados e relutantes. 

Finas, cuidam-se, resguardam-se. 

Deusas vadias, arrogantes e impertinentes nos querem reverentes e submissos. 

Para o nosso bem.  

Sobrevivência e servidão.  
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Desponteio 

 

Viola caipira, eu sei de onde vem o teu chicote. 

Vem de uns cantos doídos da minha alma. 

À qual não é dado, por imerecido, o consolo das lágrimas. 

Vai, então, buscar, nos acordes agudos e nas dissonâncias das cordas, algum doce. 

Algum mel para servir às suas mágoas. 

 

Deusa 

Sonha, deusa. 

Sonha e deseja. 

Que eu fui feito por Deus operário. 

Para construir de sonho em realidade tua menor vontade. 

Sonha e anseia. 

Que eu fui feito por Deus para lavrar na pedra teu mais supérfluo desejo, teu mais 
ínfimo querer. 

Queira. E eu me deito ao solo para que teus pés não pisem nada que não seja morno. 

Queira. E eu cresço atrás dos teus ombros para projetar a sombra que proteja tua pele 
do sol e que escureça de medo à alma dos que não te querem bem. 

Porque tu tudo podes. E eu sou teu instrumento. 
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Divino blues 

 

O preto não entendia o que acontecia. 

O preto só tocava e sorria. 

O preto batia os dedos nas cordas e tirava delas um som celestial. 

O preto tocava do jeito que o diabo gosta. 

Do jeito que o mundo gosta. 

O diabo escutou a música e subiu para ver o que ouvia, o que havia. 

O diabo ouviu, gostou e resolveu ficar - feliz. 

A Terra toda ficou feliz. 

De repente não existiam mais guerras. 

Só aquela música enchendo o planeta do desejo de ser feliz. 

O preto não entendia o que acontecia. 

O preto só tocava e sorria. 

O diabo se juntou com uma negra latina de Nova Orleans, chamada Maria Magdalena. 

O diabo passava o dia inteiro bêbado, dançando no cais da beira do rio. 

Dava gosto ver aquele homem grandão, ruivo, de cara vermelha rindo feliz. 

Como um bebê rosado com a barriga cheia de leite. 

Um mundo de bêbados se abraçava a ele. 

Passavam-lhe a mão na bunda e ele dizia com a língua enrolada: aí não! “. 

O bafo de cerveja e enxofre assustava. Mas, mais mal do que isso não fazia. 

O preto não entendia o que acontecia. 

O preto só tocava e sorria. 

Deus entendia. E não gostava do que via. Daquela quebra de hierarquia. 
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Aquilo começava nos domínios do demônio, mas só Deus sabe onde acabaria. 

Restabelecer a ordem então cabia. 

Matou o preto. 

Tomou uma guitarra emprestada com o Papa e levou o preto para tocar só para Ele, no 
céu. 

O preto não entendia o que acontecia. 

O preto só tocava e sorria. 

O diabo acordou com o silêncio, mal-humorado. 

Abandonou Maria Magdalena e os filhos dela. 

E enfiou a cara no mundo; arranjando encrenca por aonde ia. 

Tudo voltou ao normal. 

E agora eu estou aqui, tentando inventar um blues para distrair o capeta. 

Mas nem preto eu sou. 

E as coisas não têm andado muito fáceis, ultimamente. 

 

Comentário: escrito em 2002 - uma homenagem a B.B.King que as musas me pintavam 
com pinceladas de Ray Charles e Stevie Wonder. 
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E 
 

Eterno amor 

 

Amor que não convive dura para sempre. 

Razão esta, pela qual, o primeiro e o último amor são eternos. 

Eu, que sempre tive a morte nos meus calcanhares, tenho um único e último amor. 

Que me acompanha a vida inteira. 

 

Etna, a bela 

 

Há um vulcão desapercebido dentro da menina tímida. 

Mal disfarçado nos gestos contidos, nos modos discretos. 

Mas vivo, denunciado no brilho ativo, no brilho ígneo dos olhos dela. 

A menina tímida beijou minha boca. 

E a lava incandescente descendo da sua saliva incinerou - e o vapor do seu hálito 
sufocou - do meu querer todo o desejo de fuga. 

Cinzas, menina tímida. 
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Eventos independentes 

 

As estrelas brilham independentes de você. 

As estrelas nascem e morrem.  

E brincam de esconde-esconde com o tempo independentes de você. 

As estrelas não ligam para você. 

E os rios correm e soam independentes de você. 

E cada gota de chuva, independente do seu querer, desdobra a luz do sol. 

Para se enfeitar de cores. Porque ela o quer para si. Não por você. 

E nem o mais insignificante grão de pó, que pousa sobre a pedra, jamais pensou em te 
pedir permissão para descansar. 

Só eu não.  

Só eu não vivo, só eu não existo sem você. 
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F 
 

Fazer amor 

 

Somente os meninos e os velhos conseguem fazer poesias. 

Só os que não têm o passado de que se culpar, ou o futuro para se arrepender, podem 
amar. 

A poesia só é possível a quem tem diante de si o mistério. O abismo. 

A poesia exige incerteza e risco. 

Tal qual o amor, não é coisa para adultos. 

 

Feliz aniversário 

 

Dos filhos do meu pai, não há um que eu não trate por irmão. 

Mas depois do rio ter cavado seu leito o mesmo tanto que a árvore ergueu a rama. 

E agora, que rio e árvore dobraram as distâncias. Em um lento afastamento mútuo.  

Desses que ocorrem frente aos olhos e não se vê senão a consequência. Só que então 
imediata como uma revelação.  

Encontro por aí velhos desconhecidos. 

E novos desconhecidos. Nos olhos dos netos do meu pai. 

E um desconhecido permanente, de há pouco percebido.  

Como espelho. Refletido na imagem destorcida, que sei: não sou eu. 
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Feliz aniversário II 

 

O gole d’água empurra os dois grãos amargos garganta abaixo; como em um desjejum. 

E na boca, o resíduo amaro, despertador dos que não têm tempo que fruir, avisa que é 
preciso sair à rua e ir alcançar o com o que viver por mais um dia. Em busca do sono. 

Essa pequena morte diária com a qual nos acostumamos e pagamos a derradeira 
morte em prestações cotidianas. Com o tempo quitamos a dívida. 

E, assombrados de medo, corremos a pagar os juros, a usura que nos protege de 
receber o que nos foi prometido no dia do parto. 

Ah, os jornaleiros dois grãos amargos. Companheiros de jornada, tanto quanto são 
companheiros os prisioneiros acorrentados uns aos outros caminhando juntos rumo 
ao cadafalso. 

E assim - dia a dia - outro dia.  

Outra primavera que traz o mesmo medo que me faz ficar vivo. 

Nenhum outro motivo. 
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Fez-se “B …” o quê? 

 

O que foi ser do que você crê ser? 

O foi ser do que você crê seu? 

Fez-se “b…” o quê? 

Fez-se “b…” oca? “B…” oca do quê? 

De ouro, de fumo, da noite ou do mundo? 

Fez-se “b…” o quê?  

Fez- “b…” ocada? Fez-se “b…” oquete?  

Fez-se “b…” uquê? Fez-se “b…” o quê? 

Deu no que você deu? 

Cedeu? 

E o que foi ser você afinal, ao seu juízo final? 

Fez-se “b…” o quê de você? 

Do que você queria ser, do que podia ser? 

Do que é você, fez-se “b…” o quê? 
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Fissura 

Por vezes, em momentos distraídos, sou assaltado por essa angústia travestida de 
ansiedade. 

A mesma que deve assolar os famintos. A mesma sensação de urgência desesperada.  

O mesmo mal-estar no estômago, a mesma boca salivando. 

O mesmo paraíso trancado por fora, a mesma chave na mão. 

O mesmo sim impossível. E a mesma impossibilidade do não. 

 

Fortuna 

Tempo, massa de modelar a vida. 

E o teu querer, os teus dedos de fazer a hora - o agora. 

Mas não la dicha buena o la dicha dura, o vendaval do tempo mal - o temporal. 

A esses, cuidam a circunstância, a inconstância. 

Mãos estranhas que forjam as condicionantes da tua escolha. 

Condição e opção, se repetindo na tua história.  

Formando o patrimônio vitalício da tua memória. 

Doa-o enquanto vivo, pois que os mortos não o deixam de herança. 

Teu passado não tem serventia para ti. 

Nele se encontram o tempo bom das dores acalmadas. 

Mas também o tempo inútil do momento de prazer emoldurado como um quadro na 
parede. 

Teu futuro, ainda que pouco, é tudo que te resta. 

Vai. Que para ele ainda há tempo. De ser feliz? 

Não. De ser diferente. 
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Frases 

Do que vale uma longa vida vivida, no último minuto de vida. 

Na hora da morte? 

Eu queria que a música de fundo da minha existência fosse ¨Impossible Dream”. 

Vai acabar sendo “Réquiem para um homem comum”. 

 

Frase solta, quase heresia 

Deus em traje social.  

Eterno e gravata. 

 

  



 
 

42 
O abecedário ensimesmado de Dona Mathilde D’Antanho – Sergio Saraiva 

G 
 

 

Giant –  assim caminha a humanidade 

(1914 – 1975) 

O homem sempre matou. 

Matou bicho e matou homem. 

Por comida, por água e por raiva. 

Pelo rei, só matou após ser coroado. 

Daí em diante o homem matou por nada. 

Linhas imaginárias sobre a terra única, dividindo homens. 

E erando inimigos pelo acaso do nascimento em um dos lados da fronteira. 

Um Deus único e seus fiéis soldados destruindo se mutuamente. 

Cada um certo do engrandecimento da fé pela morte do incréu. 

Trapos coloridos na ponta de um mastro. 

E as mães, sempre as mesmas mães, chorando e aplaudindo a morte do mesmo filho. 

Honras de assassinos festejados como heróis.  

E o mesmo suicídio coletivo a cada menino morto em cada lado do campo de batalha. 
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Greypeace 

 

Repare no vento. 

Repare como parece o respirar. O respirar do planeta. 

A Terra é viva, a Terra respira.  

O vento é o sopro do mundo. 

Que me transmuta, que me transmite cheiros e carinhos. 

A Terra fuma, a Terra tosse.  

A Terra sofre de asma e tuberculose. 

Aterra. 

O vento é o hálito de todo mundo. 

Que nos contamina e adoece. 

Que nos comunica e comuniza a nossa própria insânia. 
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H 
 

 

HERANÇA 

 

Dinheiro não me deixou. 

Ensinamentos? 

Só o que aprendi com seus erros. 

Virtudes? 

Só se for virtude a confiança nos autoenganos. 

Meu pai era um sonhador. 

Deixou-me essa herança maldita. 
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I 
Impressões de viagem 

Quando a luz da frente se apaga e eu já sei que não vou dormir, a noite já é mais de 
meia e eu preciso de você. 

A Cristiano Machado é longa como a vida toda – imensidão.  

Noturna e iluminada não dá acesso à minha solidão. 

Ouro, minas. Meus Olhos d’Água choram. 

Sagrada Família, vocês caminham sobre a garoa fina de São Paulo. 

Belo casal pisando o mosaico falho e colorido do Santa Ifigênia. 

Estação Armênia. 

Curitiba, Chapecó, Xaxim e Xanxerê. Xavantina - Concórdia, afinal. 

Joinville e Blumenau – 40 Graus. 

Enquanto minha linda loura, musa da elite branca, desfila despreocupada sobre os 
telhados de Porto Alegre, os alemães comemoram a colheita da cevada sob o gelo de 
Guarapuava. 

E daí? 

O tambaqui come o açaí que flutua sobre o igarapé da Fortaleza. 

Ceará? Amapá. Província do Grão-Pará. 

Farol da Barra – B.A. Ondina e Jardim de Alah. 

Eu, sob o sol de anil do meu Brasil, velo pelas castanheiras mal plantadas, no solo de 
caulim de Paragominas.  

Solo vil como metal. Samba hardcore. 

E espero por um impossível e insensato blues - letal. 
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Inútil 

Eu empilho palavras porque não aprendi a empilhar tijolos. 

Espalho pelo papel verbos inúteis porque não sei espalhar cores. 

E busco na sonoridade muda das letras o som que não sou capaz de tirar de nenhum 
instrumento. 

 

J 
 

Já é 8 de março. 

Eu, decididamente, sou um homem de sorte.  

Porque, no substrato da minha formação, há muito menos homens que mulheres. 

Fosse o oposto e seria eu outra pessoa. De certo pior. 

Hoje, neste quadrante da minha existência, olho-me no espelho e sou forçado a 
concluir que todos nós, homens, somos patéticos. 

Patéticos e maravilhosos. 

Maravilhosos na nossa total carência. Patéticos na nossa ilusão de poder e força. 

Quando não, e muitas vezes, ridículos nas nossas lastimáveis encenações fálicas, 
adrenalínicas, destemperadas. 

Eu, enquanto homem, não sou nada mais do que aquilo, que as mulheres, a quem 
pertenço, fizeram de mim. 

E a minha trajetória sobre a capa deste planeta tem me mostrado que, muito mais que 
“eu te amo”, uma frase ecoa do meu coração, para todas as mulheres da minha vida: 

“Muito obrigado”.  
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L 
 

Leitura labial 

 

Sua boca se move e eu não ouço. 

Como com meus olhos o teu falar. 

Teu linguajar é meu manjar. Teu verbo a merejar, o meu jantar. 

Queria ter a tua língua em minha língua, para entender teu idioma. 

Meu axioma que não se prova, enquanto não me provas. 

Provar-te, como eu poderia? 

Vivo de sonho, basta-me a teoria. Danem-se os fatos.  

Quase surdo. Quase bumbo. Quase bobo. Quase louco. 

Das tuas frases, me faltando sempre um pouco. 

Olho tua boca. Uma imagem rouca. 

Os teus lábios movediços, qual areia pantanosa, completam tua prosa. 

Perigosa. 

Nada me dizes, em teus deslizes. 
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Lira dos 40 anos, aos 36. 

 

Eu estou só. 

Quando eu era jovem, se um dia eu fui jovem, fazia me acompanhar das minhas 
próprias palavras. 

Elas me eram fáceis: “eu te amo”, “meu amor”. E, não raro, em pleonasmo vicioso: “eu 
te amo, meu amor”. 

Mas, hoje, mudo, eu estou só. 

Quisera amar e me acompanhar do meu amor.  

Mesmo que fosse igual aos que amam em segredo, em solidão. Esse tipo de amor, 
quase egoísmo, quase injusto de tão afortunado, não se corrói na rotina, nem se 
magoa com o dia-a-dia de amar. Ou, então, ao menos, um pequeno amor. De fim de 
tarde, de bela da tarde, de boca da noite. 

Porque os que amam, enfim e de qualquer forma, podem estar sozinhos e não estão 
sós. 

Eu estou só. 

 

Little match 

Venham todos assistir à grande luta de mim comigo mesmo. 

Público pagante: um - eu próprio. 

Público passante: a humanidade e a natureza desinteressadas da peleja e do resultado 
desse confronto levado à cena em praça pública. 
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Luanda 

 

O vermelho e o negro - detalhes em dourado. 

O seu sorriso branco como a lua cheia contra o fogaréu do sol poente. 

Prata e sangue em brasas.  

Tudo mais é cinza. Mar e terra cinzas. 

Cinzas como cinzas, cinzas como pó, como cimento. 

Cinzas como chumbo. 

 

Livre arbítrio 

 

Houvera pedra no meio do caminho, 

Haveria ao menos caminho. 

Caminho não há. 

O caminho se faz a cada passo. 

Mas como é duro caminhar. 

A decisão, a direção, 

O próximo ato. 

E o abismo 

Na ponta do sapato. 
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M 
 

Medo de avião  

 

Menino brincando de anjo. 

Prazer à força. 

Anjo medroso, sem asas. 

Voando acima das nuvens. 

Medo. 

Medo de vertigem, não de morte. 

Medo de cair em desgraça.  

Medo da consciência, da consequência. 

Medo do inevitável, do irremediável da queda. 
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N 
Nação Indígena 

A roleta é russa. 

Assim, como a salada de alface romana. 

A fila indiana. O corredor polonês. 

Veneziana, persiana. 

O azul é da Prússia e o salitre chileno. 

De nacional, só mesmo uma insaciável antropofagia. 

E a amálgama deliciosa da farofa brasileira. 

 

Namorada 

Antigos amores são tão doces que eu os uso para umedecer seus lábios ressequidos. 

E o cheiro da uva. 

A violeta uva dos seus lábios. Revividos os meus. 

Lembranças verdes.  

E vinho e mel. 

 

Necessidade fisiológica 

A água é límpida, a urina idem. 

Há água salgada, a urina também. 

A chuva é xixi de nuvem. 
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O 
 

O fim da poesia. 

O primeiro egípcio que caminhou à beira do Nilo tinha no peito um coração.  

O meu coração.  

Que também pulsava no hindu que ergueu um templo às margens do Ganges. E no 
chinês que empilhava pedras ao longo do Amarelo. 

E no de Davi que cantou. E no peito do Rei do Congo que amou, mas nada deixou 
escrito. E no peito de cada um dos seus súditos que amaram também. 

O coração do homem é cíclico. Não acumula sentimentos do mesmo modo que seus 
livros e seus cérebros acumulam ciências. 

Assim, cada geração - e cada ser que a compõem - vive os mesmos sentimentos de 
toda a geração que já houve antes de si. Que cada homem que já pisou sobre a Terra 
viveu. 

A mesma paixão e compaixão. E o mesmo ódio dentro delas. 

Repetidas como únicas, particulares, originais. 

Os homens marcam as paredes e os papéis com essa inquietação permanente como 
forma de aliviar suas dores tornando-as públicas. 

Logo, após dez mil anos de escrita, não há mais nada a dizer. 

E resta a cada homem o espanto de encontrar nos versos de outro homem, de 
qualquer língua e de qualquer tempo, o seu próprio coração. 

Cabe apenas, então, tomá-los como seus. Roubá-los, como forma de os comungar. 

Qualquer verso novo não existe. Todo verso é roubo, falsificação. 

A poesia é plágio, repetição. 
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O 1° dia de amanhã 

O desafio é sacar o novo do que ainda não é velho. 

É enxergar o horizonte do que ainda não é muro. 

É viver o tempo do que ainda não é findo. 

Mas não é jovem, não é começo e nem é infinito. 

O medo e o nada 

Por que outra vez estou triste? 

Por que o fim outra vez? 

Não o fim como morte. O fim não é morte, é desencanto. 

É a certeza que a falta de esperança traz. 

Não a desilusão e sim a ausência de qualquer ilusão. 

E o recomeço do nada. E o nada e o medo.  

E o medo prendendo ao chão, ao inútil chão inútil. 

Inútil diante da premonição do salto no escuro. 

Outra vez. 

O sonho como auxílio. 

As maçãs ficaram vermelhas.  

Não como maçãs, como rosas. 

Rubras rosas, as maçãs do teu rosto. 

Contrastando com a brancura das folhas do livro aberto. 

Não, por favor, não um não. 

Permita-me um irresponsável e descompromissado talvez. 

Nenhuma esperança concreta. Porém, dez centavos de sonho.  

Como uma esmola. 
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Olhando na chuva. 

Da janela, a imagem de uma cidade umedecida. 

Da varanda um alento, dentro de um janeiro calorento. 

E sua quase-noite esmaecida.  

Suas poças e árvores agradecidas à luz, ao calor e à água sobrevinda. 

Seus telhados vermelhos soando allegro tamborilado. 

Essas antenas passarinhas, em uma tarde passarinheira.  

Pouso seguro de andorinhas em voo de brincadeira. 

Entre as gotas dessa chuva criadeira, um domingo esquecido. 

Vivendo nas retinas da minha memória.   

Que olha o presente, como se passado fosse. 

E encontra, nesse agora, um fio-novelo de outra minha história. 

 

Olho mágico. 

Todo poema não é nada que não lhe queiram que seja. 

Caracteres impressos.  

Nenhum poder próprio contido, nas rimas, métricas. 

Ou na alvura dos versos. 

Símbolos sobre a folha branca.  

Nenhuma mensagem secreta a se revelar. 

Obra aberta. O poema é um espelho. 

Reflete aquilo ao qual é exposto.  

E projeta para dentro da alma de quem o lê aquilo que lá já existia. 



 
 

55 
O abecedário ensimesmado de Dona Mathilde D’Antanho – Sergio Saraiva 

P 
 

 

Perversão  

Eu me odeio em ti o tanto quanto te amo em mim. 

Logo, te fazer sofrer é uma forma de me penitenciar. 

Assim como te adoro, ao me amar. 

Visto de modo torto, parece crueldade ou egoísmo. 

Mas, por ser o reverso do verso, sou o oposto disso. 

De tal sorte, que tanto faz se me entristeço contigo, ou se me alegro. 

Já que, posto pelo avesso, toda alegria é uma forma de penar. 

 

Ponto de vista 

Hoje, enquanto voltava para traz do meu muro, algo interessante me aconteceu. 

Foi que, no céu todo escuro, uma única estrela apareceu. 

E nessa só estrela que surgia, estranhamente eu via a imagem do rosto teu. 
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Por todo esse amor que você me dá 

Leio. 

Sânscrito arcaico, aramaico castiço. 

Linguagem cuneiforme, hieróglifo. 

Leio. 

Gol de letra, tiro de letra, tiro de guerra. 

Leio. 

Leio estrelas, leio mãos.  

Leio sorrisos e para-choques de caminhões. 

Leio muros e suas ramificações. 

Leio letras de músicas. 

Olhos de musas e lábios de menestréis. 

Leio. 

Leigo, leio bulas, leio leis. 

Leio fórmulas e instruções. 

Leio fábulas e cabalas.  

Maquinações dos astros. 

Notícias e informações. 

Opiniões. 

Leio traços. 

Pelas linhas tortas, o certo. 

Pelas retas, pelo errado me apaixono. 

Leio. 
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Porção individual 

 

E se, por fim, eu reconhecesse que você não virá? 

E se, então, eu não saísse às ruas nessa procura desnecessária? 

Que, ao final, só me conduzirá ao mesmo de ontem. 

Se eu não contasse com seu lugar à mesa. 

Se não houvesse, como não há, razão para contigo. 

Ou teu, ou nosso, conosco, nós ou você. 

E se eu, finalmente, eu, desse razão ao espelho? 

Olhasse em volta e enxergasse que não há motivo ou porquê. 

Que tudo está bom como está, que, para um, o que existe já dá. 

Que não há pretexto para uma mesa, nem toalha de mesa, nem copo, nem taça. 

E que, logo, são dispensáveis a meia-noite, o bom natal ou o ano bom. 

Já que tudo é simples, único, individual. 

Se no término da mão pendente só restasse a madrugada de amanhã om o sol já 
nascente, não haveria véspera de nada. 

E, portanto, não haveria a espera por algo, que, afinal, não existe, nem existirá. 

Só mais um dia, outro dia. Nenhum significado especial que o somar inútil do tempo. 

Em inexorável contagem regressiva. 

E, se ao fim e ao cabo, eu, sempre eu, decidisse reservar lugar para um? 

Para então descobrir, que tudo é assim mesmo, que vida não é substantivo coletivo. 
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Progressão continuada 

 

Beije minha boca.  

Mas não como quem quer me ensinar a beijar. 

Eu não sei beijar e não tenho mais tempo para saber. 

Para entender a técnica, o engenho e precisão. 

Beijo por intuição, por pretensão. 

Beije-me por caridade, por compaixão, por amor à profissão. 

De amador à amante, de diletante à entusiasta. 

Por amor à arte. 

Tua saliva é dádiva, doação, benção, resgate, alforria e redenção. 

Beijo por beijar. Beijo por prazer, por não ter o que fazer. 

Não sei beijar, mas gostaria de aprender. 

Seja minha mestra. 

Você que sabe as práticas de ensino, beije-me como eu homem, ainda que eu menino. 

Beije-me não como quem me carrega pela mão, beije-me como quem me ensina o 
caminho. 

Faça da minha pouca paciência sua técnica de indução, de motivação. 

E da minha sofreguidão, tua didática, tua prática de educação. 
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Q 
 

Quase surdo 

 

O vento é meu animador de plateias. 

Em frente à minha casa, há palmas e palmeiras de um jardim em desuso e abandono. 

Quando o vento passa sobre elas ouço o som de aplausos. 

Sonho. 

Pela minha calçada, passa gente atarefada.  

Batem seus pés na rua em passo marcado, como em uma parada. 

O som mudo dos apressados.  

Quase surdo de marcação – procissão. 

Quase nada. 

Marcha fúnebre ou batucada. 

Da minha janela, vejo o outro lado da rua. 

Vejo quase nada. 

De dentro de minhas quatro paredes, vejo, porém, no pouco divisado, o lado de fora 
do meu coração aprisionado. 
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R 
 

 

Recife 

 

Janeiro e o mar eterno, em sua boa viagem. 

Cíclico como o tempo. 

A sujeira humana corre para o interior. 

E os rios, como veias, devolvem ao mar o sangue aos pulmões. 

Pontes. 

A areia em festa. O coqueiro e o vento. 

O vento morno, a água morna como num ventre. 

A alma calma. 

E as lembranças guardadas em velhas catedrais. 

Firmes como arrecifes e eternas como o mar. 
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Risada rainha 

 

Riso, risada. 

Riso raso, riso largo, riso ruço, roto. 

Risoto. 

À bandeiras despregadas, gargalhadas. 

Riso irrazoável. Sem razão. 

Grato, gratuito, impagável. 

Genuíno e vulgar. 

Franco e barato. Para todos, popular. 

O sorriso vazio, na boca sem dentes. 

Indecente como beijo em praça pública. 

Liberado, libertário. 

Incendiário. 

Fogo d’alma, seu riso. 

Seu siso, sua palma, seu regozijo. 
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S 
SAMPA BLUES 

 

Que terra é essa, que desconheço, desde o dia em que aqui nasci? 

Que terra é essa, única, onde me sinto em casa por não ter mais aonde ir? 

Que terra é essa, que me acolhe em seu seio aos bofetões e nomes feios? 

Que terra é essa, que é minha e que sou dela, por direito de nascença, e nos tratamos, 
ambos, com tão grande indiferença? 

Que terra é essa? 

Que amor insano, que me faz desejar a fuga, que me faz ansiar a volta. 

Que me agrada, que me revolta.  

Que me faz pedir desculpas aos que ofendes e insultas. 

E, doido de amor, perdoar os teus meus erros e enganos. 

Que peito é esse, paulistano? 

 

Comentário: Sampa Blues é o título de um disco do músico Robson Fernandes. É 
também, por si só, um verso que descreve como nada a minha cidade. Tomei-o para 
mim, na certeza de que Robson Fernandes saberá entender que quem dá aos pobres 
empresta a Deus. 
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Saudades de mim 

 

Vivo ultimamente como quem vive de maneira provisória. 

Vivo, enquanto não tenho nada melhor para fazer. 

Assim, me faltam sonhos. 

Um sono profundo não descansa. 

É como emendar um dia no outro sem ter vivido a noite. 

Então, tudo o que vivo é cotidiano. 

É vida do prato para a boca. E cama e mesa e copa e cozinha. 

Coisa comezinha. 

Não tenho ilusões, nem objetivos. 

E, se aos últimos tivesse, não teria condições de atingi-los. 

Vivo, desse modo, uma vida menor do que minha alma pede. 

Esta que, insatisfeita, me pressiona e dói no peito. 

Como um balão de gás envolto em concreto. 
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Sem destino 

 

Em todo sofrimento humano eu estou presente. 

Com toda dor ou humilhação eu me identifico. 

Todo jugo pesa sobre mim, e eu sou escravo, prisioneiro, prostituído e refugiado. 

Toda chaga me corrói e eu doo. Toda a fome me acossa. 

E eu definho olhando um céu branco e fugidio. 

E se nada disso sou, nem por isso o medo menos me sufoca. 

Em toda a história da humanidade, na história de todo homem branco, negro ou 
amarelo, enfim, dispensando-se todo o multicromatismo que tenta descrever o 
mesmo homem, de todo aquele cujos hematomas são roxos e o sangue vermelho, em 
algum momento, e ainda hoje, o cotidiano é o do jugo, da chaga e da fome. 

Nem posso crer na minha força de luta, pois, no peito de todo escravo, prisioneiro, 
prostituido, refugiado, lazarento ou famélico bate um coração tão humano quanto o 
meu. E eles se agarrariam a qualquer chance de salvação, num deus ou em uma 
ideologia. E se salvariam, se salvação houvesse. 

Mas ela não há. 

Fossem outras as minhas circunstâncias, e eu os seria. 

Nada do que eu tenho é meu, senão, antes, está comigo e me pode ser tomado. 

Tudo o posso fazer é sofrer e sonhar. E o que me espera é a morte, como redentora ou 
maldição, se a dor for maior que o sonho, ou o sonho me seduzir de vez. 
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Senhoria 

 

Senhora dona do meu juízo, desatino. 

Senhora dona da minha razão, desvario. 

Senhora dona do meu tempo, sumarizo. 

Senhora dona do meu futuro, ciclotímico. 

Senhora dona das minhas forças, desanimo. 

Senhora dona do meu compasso, descoordeno. 

Senhora dona do meu progresso, retrocedo. 

Senhora dona da minha vida, agonizo. 

Senhora dona do meu lugar, vago no limbo. 

Senhora dona de mim - teu. 

 

Serra do Mar 

Fiapos de nuvens presos na serra, nas copas das árvores da serra. 

Serra do Mar. 

Nuvens do mar presas na terra. 

Serra que aprisiona o mar. 

Serra do Mar. 

Nuvens, neblina, gotas de água no ar. 

Beleza presa na mata à beira do abismo de onde se avista o mar. 

Serra do Mar. 

Planalto, serra, mar.  

E as nuvens a os igualar. 
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T 
 

 

Tempo Livre 

 

Alguns foram beber. Aqueles jogar bola.  

E ainda outros, andar à toa em conversas. 

Eu fui orar ao senhor. 

Em silêncio e só, para garantir meu lugar no céu. 

Eles celebravam a vida, eu adulava a morte. 

Ou a vida após a morte. 

Que não é menos morte, e, por eterna, condenação. 
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U 
 

Último Trago  

Que o amigo receba este, como quem receberia uma maldição. 

 

Que líquido é esse em teu copo? 

Não o tinto vinho comum e proletário, de cálice e meio, dos jantares em família, 
seguido dos sonos dos justos. 

Não o tinto sangue das ruas. Sempre jovem, de luas e lutas. Derramado por justas 
causas ou causa nenhuma. 

Não o douro velho, extrato das cascas. Bagaceira áurica. O conhaque noturno e 
solitário das reflexões maduras e ensimesmadas, que queima a garganta, mas 
reconforta a alma. Acalmada pelo tempo decorrido. 

Não o dourado solar, loiro e urínico da cerveja de riso aberto e seguro por estar entre 
amigos. 

Não. 

É um caldo betuminoso. 

Sem o violáceo da jabuticaba, licor negro. Sumo das tuas causas próprias, dos teus 
motivos e valores, que frio como a vingança te é dado a beber. 
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Um anjo, o tempo e a graça 

 

Seus olhos perscrutam o tempo e, num dado momento, seus olhos param em mim por 
um segundo. E observam minha alma que sorri para você sem obter resposta. 

Pois, no instante seguinte, seu olhar me abandona. 

Igualmente encantado, agora, por qualquer coisa que não sou eu. 

Sua alegre indiferença e sua volúvel curiosidade fazem me tão bem que à toda hora 
retornam à minha memória. Associadas à palavra graça. Associadas à palavra anjo. 
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V 
 

VIAGEM  

 

Vou até onde voo. 

Aos teus lábios, tua vulva, grandes lábios, tua língua. 

Minha língua num salto cego no espaço.  

No espaço compreendido pelo céu, pelo céu da tua boca. 

 

Vício 

 

Você é droga pesada. 

Alucina, heroína circulando no meu sangue. 

Brilha nos meus olhos fechados, drogados de sonho. 

Entorpeço-me de você. 

Minha alma sedada, sem dor, só gozo, foge de mim em ti. 

Atemporal prazer, onírico tudo e nada. 

Quando acordo só. 

 

  



 
 

70 
O abecedário ensimesmado de Dona Mathilde D’Antanho – Sergio Saraiva 

Vida em linha reta 

 

Ah! Feliz sou eu que não fui condenado a viver a maldição dos poetas. 

Não me encanto e não engano. 

No que vejo, nenhum signo, nenhuma mensagem secreta. 

Sempre certo e assertivo, sigo a vida em linha reta. 

Ah! Feliz sou eu que não sofro do dilema dos estetas. 

Nem beleza, nem arte. 

Concreto e metal, dinheiro para o que resta. 

Minha barriga cheia, minha bolsa completa. 

Com o futuro certo e seguro, sigo a vida em linha reta. 

Ah! Feliz sou eu que não me consumo na dúvida dos sábios. 

Ou na triste certeza dos profetas. 

Caminho para a morte, com um sorriso nos lábios. 

Sigo a vida em linha reta. 

 

Vivo, por enquanto. 

Eu gosto dos cortes que cicatrizam porque eles me afirmam vivo. 

E das dores e das cores dos cortes. E recortes do relevo da carne. 

Dos veios dos vales dos seios e das rugas. 

Entre outras fugas, estradas com um mau final. Um ponto de chegada. 

Rumo norte, a indesejada, a morte. E ainda que me seja negada opção, por agora não. 

E, assim, vou me ferindo pelo caminho como opção e confirmação da desdita bem-
vinda - a vida. 
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X 
 

Xadrez do tempo 

 

Relatividade. 

A luz veio da mais distante galáxia trazendo toda a sua vida. 

Toda sua beleza perdida. 

Mas é tão grande a nossa distância, e tão lenta a luz, que só me alcançou no seu 
passado. 
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Z 
 

Zero = zeta                                   

 

Neste mundo, vasto mundo, das palavras, dos verbos e dos versos vagabundos, meu 
versículo. 

Cubículo. 

Meu textículo, óbolo, contribuição. 

Oração, discurso. 

Discussão. 

Sou, somos? Seríamos todos sãos? 

Seria outra história, oratória, caixa alta, não fizesse o que você me diz falta? 

Chamasse você Raimunda, podia rezar minha macumba, cuspir na minha tumba. 

Bela bunda. 

Seria eu louco, tentar rima heroica, para paranoica, heroína, cocar ou cocaína. 

Mas escrever uma oração no meu epitáfio? 

Nem a tu ou ao rabo do tatu. À pau, à Nicolau ou à Epitácio. 

Isso cabe a quem ora - Horácio. 

Resta então o quê a você? 

Zelar para que o poema zere em “Zê”. 

 

 


