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Este e-book está formatado tendo 
em vista como ideal a exibição de 

duas páginas por vez. 
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A meu país, tão sofrido, que em mãos indignas  

completa 200 anos no dia de hoje; 

 

a meus pais, Otto Rickli e Aymêe Correia Rickli,  
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e a todos meus inumeráveis amores. 
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Seção 0 : A NASCENTE DESTRUÍDA 

Guarapuava 1964 - Curitiba 1973 

HISTÓRIA EM PROSA DE UMA PERDA POÉTICA 

Aprendi a escrever antes de ir à escola, fazendo perguntas aos meus 

pais, tias e primas, e rabiscando em papéis de embrulho e de propa-

ganda. Logo tentei escrever histórias, mas em pouco tempo desistia 

chorando, tanto por ainda não saber o que contar dos personagens 

imaginados quanto pelas dores na mão, pouco hábil até hoje. 

Um pouco adiante comecei a escrever quadrinhas rimadas sem métri-

ca, e aos nove anos cheguei a ganhar um prêmio de redação sobre... 

7 de setembro!, oferecido pela Prefeitura de Guarapuava às então cha-

madas escolas primárias, resumindo tal história em três dessas quadras. 

Ali pelos 11-12 anos fui apresentado à poesia dita moderna, sem obri-

gações de métrica e rima, e pouco depois ao concretismo, o que 

abriu todo um novo mundo de possibilidades de invenção – e por su-

gestão de minha mãe, ex-professora, passei a datar tudo o que escre-

via e guardar em uma pasta como aquelas em que ela guardava suas 

próprias lembranças, além de cópias das minhas quadrinhas e meus 

desenhos infantis – e ainda as cartas que meu avô Anníbal Correia 

deixou dirigidas a mim “para quando eu soubesse ler” – ele que es-

crevia poesia e prosa como uma espécie de esporte, aparentemente 

sem pretensões de publicar, e faleceu quando eu tinha dois anos. 
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Enfim: ao decidir publicar a íntegra de meus escritos em que, 

justificada ou injustificadamente, vejo algum valor poético,  

era minha intenção começar com alguma coisa desse  material 

produzido aos 14-15 anos sob influxos que eu diria tanto pessoanos, 

drummondianos e vinicianos quanto concretistas. 

Era a intenção... mas se tornou inexequível, porque tal material 

ainda não estava digitalizado e, sob alegação de ter sido inutilizado 

por ratos, foi descartado do local aparentemente seguro em que eu 

o havia deixado em São Paulo quando de minha mudança para 

Vitória em 2011, com a intenção de buscá-lo depois. 

Como testemunho de que talvez não seja demasiada autocondescen-

dência pretender ver o início de uma obra poética consistente em 

escritos de adolescência, invoco a palavra de Francisco Souto Neto, 

polígrafo e promotor das artes, além de advogado e hoje comenda-

dor, com quem me correspondia quando eu  tinha 15 e ele 28 anos. 

Ao saber da minha tristeza pela perda desses escritos, Souto comen-

tou, agora em 2022: “De fato, seus escritos da época eram coisa de 

‘As Iluminações’ de um novo Rimbaud. Não sei como podia um ado-

lescente escrever com tamanha profundidade.” 

Exagero de amigo ou não, creio que não deixa de ser um indicativo 

de que o quadro seria mais completo e mais rico se também aqueles 

escritos pudessem estar aqui. 

Mas prossigamos! E se alguém se interessar por um pouco mais de 

prosa sobre este inventário poético, encontrará no final do volume. 
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Seção 1 : COLD AND MISTY MORNING 

Curitiba, 1974 - 1977 

 
 

 
 

 
 
 

 

O título da seção são as primeiras palavras da faixa Karn Evil 9, do 

disco Brain Salad Surgery, da banda Emerson, Lake and Palmer, 

que o autor ouvia muito na época. 

“Manhã fria e nevoenta” remete também ao clima de Curitiba, 

onde o autor passou a residir em 1972 - bem como à  

sua tendência depressiva em boa parte dessa fase.  
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SÁBADOS CURITIBANOS  

   

sábados são estranhos dias...  

depois de mortas as aulas,  

ao nos sentarmos para comer, nos surge  

o desejo de sair,  

a joie-de-vivre, a  

satisfação pelo sol e até  

pela mísera névoa seca.  

   

sairei —  

e as ruas serão outras!  

seu barulho, sua luz, seus cheiros,  

movimentos,  

serão outros.  

e falarão de vida  

efervescente!  

   

que decepção sofrerei ao descobrir-me ainda  

não mais que  

     preso  

em triste jaula!  

1974  
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das muralhas de troia lançado  

o último rebento — esperança  

última — resta aos sobreviventes  

a sujeição  

à dor.  
   

desconhecido escapa pra que uma roma surja —  

essa porém nascerá e morrerá  

sem coisa nova acrescentar  

sob o sol.  
   

terão valido os tempos de peregrino  

entre os que odeiam a paz?  

desprezá-los devia, mas  

poderá?  

não há de tornar-se  

mais um?  

assim parece, e que não resta  

mais um dos que a amam.  
   

estúpido inseto com teu mimetismo!  

antes te destruísse o fogo  

que por tuas ambiguidades  
te percas. 

1974. Instigado pelo filme As Troianas, de Michael Cacoyannis (1971),  

baseado na versão de Sartre da peça de Eurípides, ao molho de Salmo 120. 
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DE FILMES & PLATEIAS  

   

as troianas  

passaram.  

la bolkan  

e sua breve vacanza  

também.  

em cartaz agora  

    eu:  

dramalhão medíocre, enjoativo.  

ninguém o assistirá. 

só eu  

mais três gatos pingados  

os quais nem desejei  

   

 

 

 
Setembro 1974  

No ônibus Curitiba-Guarapuava  
para visita familiar  
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NEGRA ROSA AZUL DOS CAMPOS  

   

escuro  

preto  

meu lírio dos campos  

— não o tenho considerado devidamente!  

perfume  

distante  

meu lírio  

dos sonhos  

dos campos dos ventos da liberdade  

do seco frio amplo infinito aberto  

da liberdade  

   

meu negro lírio está longe  

tão longe quanto se possa imaginar —  

tão perto, não fosse eu tão apressado.  

— longe, perto, pressa!  

raios te partam, relógio!  e a mim.  

e a tudo o que nos faz esperar.  

   

lírio dos sonhos  

rosa azul que agora espero  

— lírio! quem diria! que frescura! —  
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espero e espero,  

nem te precisaria, fosse eu mais paciente,  

mais forte pra suportar a espera  

da realidade perfeita que vem  

— vem!? quando? sei lá! 

 

ilógica razão irracional!  

preferes sonhar livremente  

ainda a custo de dor  

— ah dor tão doce...  

   

negro lírio dos campos dos sonhos da liberdade  

por querer  

sofrendo  

te espero.  

   

 

 

Curitiba, 19.07.1974  
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DESPERTAR DE UM DOM QU(P)IXOTE  

(ÀS ONZE HORAS DA MANHÃ)  

   

há pássaros e sol. da liberdade  

sugerem-se perfumes — através  

da fumaceira mesmo. eu, aqui,  

espero um milagre.  

   

há quantos monstros te perdi? há quantos  

moinhos de vento? sancho, escudeiro,  

onde estás? (represento: sei tão bem  

que nunca estiveste!)  

   

ao mundo agora vou. parto em missões.  

oculta levo a lança — pois, se não,  

os homens, que dirão? (mas cavaleiro  

temê-los não pode!)  

   

há pássaros e sol. da liberdade  

sugerem-se milagres através  

da fumaceira toda. eu, aqui,  

espero um perfume.  
Curitiba 15.10.1976 

Publicado em Pra Fora 
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meu coração e mente, digam:  

por que estão vocês assim inquietos?  

por que não se limitam a esperar, calmamente  

e nos seus lugares,  

a chegada dos fatos,  

como manda a razão?  

   

sei o quanto é melhor esperar o amanhecer;  

cumprir detalhe a detalhe as pequenas obrigações  

(que — dizem — fazem as grandes realizações...)  

sei que é melhor agora o dormir  

sem pensar, ou pensando talvez  

nas coisas boas todas  

recebidas e acontecidas;  

sei que é melhor que sonhar amanhãs  

improváveis e ideais —  

bem como sei o quanto seria melhor  

aproveitar este compulsório estar só,  

usar da oportunidade de saborear insignificâncias,  

abandonar a busca de conceber o infinito,  

deixar de pensar em satisfação e amor,  
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satisfazer-me com o estar vivendo  

e com o ter todas as coisas  

em potencial.  

   

sim, seria mais sábio.  

(ou não foi um sábio aquele asceta,  

o que conseguiu viver cem anos  

graças a não ter saído nunca de uma caverna escura?)  

mas eu não sou sábio! apenas anseio sê-lo  

(oh definitivo sinal de necedade!)  

e de aquietar meu coração  

sou incapaz.  

descanso não tenho. de meu ouvido  

não se retiram nunca essas mil músicas  

nem consigo deixar de ouvir os harmônicos  

no barulho do despertador.  

desse-me deus imagens e sons simples, inteligíveis!  

ou conseguisse eu então  

esquecer onde vivo,  

deixar de ver no meio do quê estou,  

e permanecer — calmo! — dentro de tudo isso!...  

   

mas não consigo.  

e minha razão me atormenta, me insulta,  
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me tacha de fraco — por incapaz de, sabiamente,  

me tornar mais um fraco.  

estúpida razão irracional! vá à merda,  

traidora! fraqueza por fraqueza  

preferirei a minha.  

   

(mas que fazer então  

deste coração histérico?)  

   

01.11.1975  
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DIVERTIMENTO BARROCO — leia se tiver paciência de decifrador! 

 O QUE OUVI DE ESTRANHO VELHO QUE AOS CÉUS BRADAVA E QUE ME DISSE 

SER SEU NOME "POSSÍVEL ESPELHO FUTURO  SE  DE TI  NÃO TE CUIDARES"  

  

señor mío, qui a mí rencontras  

a qvesta altura de la strada  

i a mi preguntas  

de vita mea  

non julgheyz estrañu si non sey  

de quê cousa falays, i neym  

respondervos puedo —  

poys,  

mi señor, que sina a miña, vede:  

non me vi nacer, i qvandu  

de mï me apercebí, ya tempu  

hacía que izistía.  

à ce temps  

viver non me hão deyxadu  

i me hão faladu  

qui ainda müytu a obedecer había  

antes  

qui viver pudera.  

on decidíu ëtom  

que l'ora era arrivata  
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di prepararmi  

para la vita —  

e sobre mim em formidandas torrentes despejaram  
(por sob o azul anil de um céu esplendoroso e belo,  
e entre a auriverde verdura, mostarda com ovo,  

sem par destas matas e bosques que mais vida têm)  
de las más fútiles chosas  

au millieu das quaes y havía  

de las más bellas. di kriteryus  

se hãu ellis oubliado.  

i eo, audinte fascinadu,  

eo hey colaborado  

i me oubliey, confessu, di viver  

tán fascinadu audía.  

   

maz eys qui un día veyu u basta! —  

i por mï mezmu resorví  

myá propya vida resorver. mas  

ay! oh cuantas opçõys! como  

il y en a!  

i abdiquey  

de qui vivessi en qvantu optava.  

i entom depoys  

de haber optado  
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vine a saper  

qui aún müyto preparu  

se fazía necessáryu a qui viver pudéssi — hü día.  

ah! mas viverhey!, dezía,  

i mal m'hey preparadu, poys emqvantu  

me preparaba, de soñar deyxar non pude.  

i soñey  

— des rêves sur le jour  

le plus hereux, eym qui viver me sería dadu.  

también (è vero)  

con mays soñava  

emqvantu aguardava  

da vida a vinda:  

com l'amor tamtu soñey  

qui cuandu veyu non creí  

i non amey, pensando así  

si era soñu, si era hora,  

si era amor.  

   

mas emtãum veyu o momentu  

en que, alfinal, fuy declaradu  

pre-  

paradu  

i áptu! oh,  

mirabilia, quelle merveilleuse  
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maravilla!  

— poreym...  

"parabeyms!" me ha dito algueym  

"ac hora estás preparadu 

a comquistar a vida!"  

O  

   O  

      O  

         o  

            o  

                 O  
                                           ooo (glissando)  

sina miña, vita mea, vita mea, sina miña, o o ó!  

terey ahinda  

qhe comquistarla?   O  

                                 O  

                                     O  

                                         o  

                                             o  
                                                  O 
                                                                                      ooo  

                       sina miña vita mea vita mea sina miña o o ó!  
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serey eo el únicu  

qui asï têvi qhe esperar?  

   

mas, sighindu, decidí seghir,  

en seghida a o qhê seghí.  

seghí incansábil  

ateh qui, cansádu, hü día  

aa beyra du camiñu pensaba: "serhá  

agora  

a ora  

aquella,  

a ora  

bella  

en que viver  

me será dadu?  

lutey, corrí, jemí, sudey,  

serhá que ahora la ora ven?"  

   

desgraçiada ora aquela  

poys foy cuandu surgíy  

aqheli qui hablou asï:  

"qhe esperienti és, qvantu vivesti,  

qvantu passasti en esta vida!"  

— é mismo, miserábel, é mismo qhe viví?  
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me debati en agonías  

i resposta non obtuve.  

i por fï, aqhi ya qvandu  

a cadere mi sento, i em cadeira nãu me sento  

por no haberla  

i tuta la visom  

si m'oscuresci,  

surgísme vos, i preguntays  

de mea vita! ah mi señor,  

que me preguntas, aghora permitíme  

que vos faç'eu la mya pregunta:  

dí, señor,  

que me preguntas — dí:  

qvandu foy  

que eu viví?  

   

 

 

 

 
10.11.1975 

Revisões em 1976, 1991 
e alguma mais a cada vez que o leio, hehehe 
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AOS DEZOITO (AVISTANDO O DESERTO) 

   

estranha dor, a de hoje, nova mesmo,  

e incomum; tem muito a ver  

com cheiro de bolos no forno,  

o som de bater as massas,  

com canela e noz-moscada  

e rosto ofegante de mãe.  

tem a ver com o gosto trágico  

dos antigos natais  

— que não sabíamos, então, tão tristes —  

e com as lágrimas  

diante de histórias de gatinhos,  

e coelhos, e cães.   estas porém  

não são lágrimas de infância. não,  

essas, mais do que todas,  

já são lágrimas de adulto, as que brotam  

ao olhar o mundo limpo e fofo  

em que todos os conflitos se resolvem num acorde perfeito,  

e que as estórias, uma vez resolvidas,  

não tem que continuar, e seus personagens podem  

de vez repousar  

em morte cheirosa e cálida,  

na eternidade do acorde final, perfeito e maior.  
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doem os cheiros, doem as estórias, doem as lembranças...  

— mas não doem as lembranças por falarem  

de algum mundo perdido bom e perfeito  

e sim por falarem de um mundo triste  

onde havia no entanto a esperança  

e se cria estar caminhando  

para um mundo bom e fofo — como as estórias de gatinhos.  

choramos agora  

não o nosso velho mundo, duro e triste,  

mas a esperança morta,  

a frustração de haver escalado a serra  

e termos divisado não mais que um deserto  

— árido, imenso.  

se insistimos em crer  

na terra da promissão  

sabemos que só pode estar  

além do deserto.  

mas a serra, breve início de jornada,  

já nos extenuou. como seguir?  

   

por isso choramos.  

Curitiba 15.11.1975 
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O VOS OMNES  
   

Não vos comove isto,  
a todos vós que passais pelos caminhos?  

(Lamentações 1:12)  
   

Desde há muito me passou a parecer que a 

alegria é mais preciosa, mais difícil e mais 

bela que a tristeza. E assim que fiz essa des-

coberta, certamente a mais importante que 

se possa fazer durante esta vida, a alegria se 

tornou para mim não apenas uma necessida-

de natural (o que ela já era) — mas até 

mesmo uma obrigação moral. Pareceu-me que 

o melhor e mais seguro meio de derramar a 

felicidade em torno de si era mostrar em si a 

imagem dela, e resolvi ser feliz.  

(André Gide, Les Nouvelles Nourritures)  
   

 

vós todos, que passais pelos caminhos!  

antes me desprezáveis pela minha dor,  

hoje por minha alegria é que me odiais.  

se em gáudio me desnudo, e se a cantar  

e saltar me vedes, mais que mical  

a davi me censurais — pois vós  

sois os reis, credes,  
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e que a mim, suposto servo,  

não me compete exultar, mas quando muito  

compartilhar do vosso sórdido riso  

de escárnio.  

   

mas como me calarei  

das maravilhas que o céu me tem mostrado?  

   

mal sabeis vós que não sois reis  

mas pobres e mandados, e que vosso riso  

nem de longe se assemelha ao júbilo  

          (que vos foi roubado).  

não vos demoreis a perceber  

vossas amarras, e a conhecer a vossa dor  

pra que ainda possais, como loucos sábios,  

exultar de fato e de verdade.  

   
 

 
 
 
 
 

Campos de Piraquara, PR, 27.08.1976  
Publicado em Pra Fora  

Revisões posteriores  
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INTRODUZIONE ED ALLEGRO, MA INTERROTTO 
   

 I.  

ela não sabia  

que eu estava ali. tampouco  

eu a tinha visto, até a hora do choque.  

não me surpreendeu que eu não a visse, mas  

e ela, com seus olhos mil?  

chocamo-nos  

e sua surpresa foi tanta  

que apesar de nossas diferenças  

chegou a mim —  

e a nem matei.  

   

moscas!  

por que essas moscas?  

moscas pousam sobre negros fios  

que de negros discos me trazem  

mílton e bach.  

moscas  

pousam no meu nascimento  

tomam o meu nascimento  

por morte                     —   moscas!  
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em meus olhos  

e minha cabeça,  

em minhas mãos, que desaprendem  

a desenhar as letras,  

em minha mente que desaprende a articular palavras,  

em todo eu, a cada instante mais decadente  

para a ação. só não desaprendo  

a sentir.  

isso, na verdade, é só o que aprendo.  

a ouvir. e a ver. e a amar? — ah,  

do amar, todo o potencial  

sobe-me a pele! ah, não percam,  

senhores! não percam!  

este assombroso fenômeno, esta prodigiosa  

transformação! venham!  

venham  

e vejam! —  

vejam o nascimento de um estranho monstro, de um buraco 

no espaço, mas...  

— não vos enganeis,  

não se trata de um buraco comum. este é,  

senhores!, este é,  

primeiro e único,  

este é...  
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um buraco sensível!  

um vazio  

que sente,  

um não existente  

que ouve — e como ouve! —  

que vê, que cheira, que chora! — dizem  

(dizem, senhores)  

que até ama! como é possível, senhores,  

semelhante prodígio? será efeito  

da crise atual? terá sido  

a carestia  

(de trigo e de amor)  

que o fez reduzir-se a isso,  

diminuir  

até ser não mais  

que um buraco no espaço?  

— mas atenção, senhores, que falará  

o nosso buraco!  

(que terá sido, senhores?) — atenção!...  

(que nos dirá?)  

   

                     (que terá sido, senhores?)  
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II. 

 

ó vós!  

ó vós!  

ó VÓS que pas-SAIS pe-la CRUZ do cal-VÁ-  

rio, ó vós  

que chorais  

dispersos e desconexos —  

        vinde!  
fazei dessas lágrimas  

         coquetel  

para festejar!  

e festejemos! festejemos  

até, embebedados, cairmos, até  

até cair a lua, até cairmos  

em estado de graça! mas festejemos  

hoje. amanhã  

será tarde. festejemos  

enquanto há música  

e a lua  

nos acaricia  

e a liberdade — livre! — a nós se oferece.  

 



Seção 1 : COLD AND MISTY MORNING 

ÍNDICE DE SEÇÕES 32 ÍNDICE DE POEMAS 

pactuemos, amigos,  

pactuemos todos! pactuemos com ela,  

e ela não'squecerá mais de nós. mas vinde  

depressa, que o dia  

se apressa  

em vir denunciar-nos aos homens. vinde  

enquanto há música, vinde,  

que ela já escapa, já some e  

onde  

— onde? —  

estais vós que não vindes?  

a vida já foge  

para os subterrâneos refúgios, e vós...  

e vós  

não viestes, senhores! desprezastes  

o meu convite.   chamei-vos  

amigos?  

e não seríeis  

              espiões?  

e vossas lágrimas  

                  disfarce?  

não seriam... — senhores,  

que fazeis?  
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para onde  

me levais? e quê  

   

                         significa  

  

   

                                        isto aqui? 

  

   

e estas  grad 

es,  que  que 

rem dizer,  o 

quê , como f 

oi,como vim 

parar aqui ? 

  

  
 
 
 
 
 
 

Curitiba 12.03.1977 
Original em papel de embrulho 
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Seção 2 : ABRINDO ASAS 
Ponta Grossa / Guarapuava / Curitiba - 1978-1979 

  

 

 
 

  



Seção 2 : ABRINDO ASAS 

ÍNDICE DE SEÇÕES 36 ÍNDICE DE POEMAS 

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O RIO  

E SEU CAMINHO  

   

se o rio se quisesse manter indivíduo  

só, consigo mesmo,  

jamais chegaria a ser mar.  

pra onde iria, se recusasse  

o correr pelos fundos de vale  

e, seguindo o caminho  

que vem-lhe ao encontro, fluir,  

fluir, sempre,  

fluir simultâneo a si mesmo  

em eterno presente  

do início até o fim?  

   

rio não seria,  

se assim se negasse —  

recusando-se à entrega amorosa  

ao chão, ao ar, ao lugar onde passa,  

aos rios que encontrar pela frente  

com os quais se irá fazer um. 

   

(água ou caminho:  

o que é que o faz rio?)  
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que seria do rio se quisesse ser um  

só consigo 

e vazio de amor não se desse 

ao ser um em conjunto a outros rios confluentes, 

outras águas que encontram um mesmo caminho? 

o mar (que é um porque é muitos)  

em si não contém quem amou  

mais a si que ao caminho  

e ao destino, que é o mar.  

a mar jamais chegaria, esse rio;  

em pântano  

restaria  

   

(água ou caminho:  

o que é que o faz rio?)  

   

se o rio se quisesse manter indivíduo,  

só, consigo mesmo,  

jamais chegaria a ser mar.  

   

 
  

Dezembro 1977, com revisões em 1992 e 2017.  
Elucubrando a partir de leituras taoistas.  
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DEFININDO A AMIZADE 

  

amigos  

são como ventos  

— não, são como  

calores — ou como  

pingos dágua  

ou avencas  

ou café, ou ainda  

couve com feijão.  

ou como o sono.  

   

amigos  

não se define.  

  

 

1978  

Publicado em Pra Fora  

Se algum gramatichato implicar com o número do último verbo, esclareço 

que só na cabeça deles a mera presença de um objeto direto obriga o 'se' 
a ser “partícula apassivadora” e não “índice da indeterminação do sujeito” 

como eles dizem acontecer na presença exclusiva de objeto indireto! 
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• • • 

 

estou sozinho e sem a paz da solidão.  

onde conseguirei o silêncio?  

minha alma anseia pelo silêncio  

de longos gélidos azuis de manhãs rochosas  

ou de pazes noturnas acalentadas a fogo e estrelas. 

 

 

 

 

 
1978 
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CANTIGA D'AMIGO  

   

ó estrada longínqua  

ou próxima, desconhecida,  

que levaste o meu amigo,  

que dele fizeste, pregunto,  

que dele não tenho notícias?  

(como era o meu amigo?  

e como posso saber?  

se antes que o tivesse visto  

meu amigo de mim foi levado  

e dele só sei existir  

                porque me dói  

                                 sua falta!)  

  
 
 
 

1978. O argumento é retomado em  
Pedaço da Minha Alma, de 2005 (Seção 12). 

E a forma arcaizante “pregunto” é intencional! 
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• • • 

 

secaram-se-me as lágrimas  

e não foi o bastante.  

não sou de novo eu,  

exatamente eu, quem aparece aqui, agora que estou só?  

não foi esse o que sentia o gosto da paixão  

melada de liberdade  

naquela estrada de minas?  

 

 

 

 

 

 

   

1979? 
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mágica tarde, de contemplação e de abandono!  

mágicas foram tuas sombras, teu sol esquivo,  

mágico esse vento, e esse frio inexperiente  

que como avisa:  

amigos, vou chegar!  

mágico foi esse céu tão lentamente mutante,  

e mágicas as flores que, silenciosas,  

tão vivamente faziam valer suas existências nos jardins.  

como foi que os homens não notaram  

que se tratava de um dia mágico?  

como não silenciaram suas máquinas  

pra celebrar?  

nem um parco tempo reservaram  

pra ver e ouvir,  

quanto mais pra cantar!  

(nem podem mesmo tais homens  

compor algo de belo  

se pra vivê-lo e conhecê-lo  

não se dão tempo!)  
   

mas há um pássaro preto no meu jardim  

e o dia é mágico (pois o pássaro é mágico  

e o meu jardim é mágico).  

como foi que os homens não o viram?  
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sim,  

ninguém dançará, ou mesmo cantará  

(pois o tempo assim de outono  

convida mais ao canto do que à dança).  

quem acenderá os incensos  

pelos milagres deste dia?  

não, não viram os homens  

que se tratava de um dia mágico.  

não, não veem os homens  

que se trata de um tempo mágico.  

   

tampouco viram os homens  

que se tratava de um mundo mágico.  

   

 

 

 

 

 

 

 
Curitiba, março 1978 

Publicado em Pra Fora  
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O SOBE E DESCE DOS DIAS  
   

I  

o sobe e desce dos dias  

me amortece  

anestesia.  

com pouco mais me preocupo  

do que o pão, ou a banana  

e ter tempo pra dormir.  

ando sonâmbulo mesmo.  

às vezes desperto na noite  

que é a hora dos que resistem  

(a hora que resta aos cachorros  

pra terem livres as ruas).  

vou sonâmbulo  

e apenas aguardo o sol,  

o dia em que virá desfazer o gelo  

em que nossas almas se conservam.  
   

II 

virão os dias de grande alegria  

de cantos nas praças e danças nas ruas  

de vida fluindo de um peito a outro peito  

sem ter de filtrar-se em tão chochas palavras.  

virão, virão.  

virão!  
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III 

virão  

virão, virão.  

é sempre esse futuro.  

virão, verão —  

é sempre inverno quando eu paro e penso,  

são sempre na saudade os meus verões  

e cheios  

das marcas do que não fiz.  

virá o verão, sim,  

onde o farei.  

   

farei, farás, fará —  

é sempre esse futuro! 

 

 

   
Ponta Grossa 1979  

Publicado em Pra Fora (1981) 
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PERIGO DE VIDA  

 

cuidado, seu moço, não entre no pasto,  

não brinque no bosque, não vá pro riacho,  

que ali você corre perigo de vida!  

entrando no pasto bem pode passar  

num rasgo de vento um sussurro do mato  

um sopro de sonho, um resto de amor —  

cuidado!, seu moço, não cheire esse ar!  

ele traz as sementes de estranha mania:  

ser livre, ser forte, ter gosto de sal  

   

cuidado, seu moço, que se você insiste  

vai ver que a cidade é o domínio da morte,  

ela espreita a tua alma, quer te aprisionar —  

te espreita no sonho que é sempre o dos outros,  

na eterna novela que nunca é tua vida,  

em cada teu grito que morre engolido —  

por isso, seu moço, não entre no pasto:  

você pode ver que pra lá da porteira  

a vida está solta, te espera e te quer  
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e se você insiste até mesmo é capaz  

que comece a pensar em sair um dia desses  

sem ter na cabeça que tem de voltar...  

mas não corra o risco, não brinque com fogo,  

não pegue essa pedra, não beba essa água,  

não durma no pasto, não veja esse céu —  

ou não diga depois que não foi avisado:  

você está informado que entrando do pasto  

você está correndo perigo de vida!  

   

 

 

 

 
 
 

 
 

Ponta Grossa, abril 1979.  
Um galope em 12/8, com 3x3x3 versos,  

explorando linguagem e imagens do meio 

jovem outsider do local e época. 
Publicado em Pra Fora (1981). 
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VARIAÇÕES EM TORNO DE UMA PALMEIRA  
   

I  

palmeira triste  

de ponta grossa  

daqui me arrancas  

e aonde me levas,  

nessa tristeza tanta?  
   

       talvez me leves  

       para imbituva  

       pra guamiranga  

       pro bom jardim  

       ou pro morro chato...  
   

morro chato!  

palmeira triste, que me falas  

de solidões,  

de tias cansadas,  

longos silêncios...  
   

       (que fazem vocês, amigos,  

       que não percebem  

       em que paraíso estão?  

       são vocês a sua prisão  

       e em si mesmos tão presos estão  

       que vivem inferno em meio ao céu!)  
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II  

palmeira triste  

de ponta grossa  

dize o que causa  

tristeza tal  
   

— só em ti está a causa —  

diz-me a palmeira  

— eu não sou triste  

sou sempre igual  

III  

palmeira triste  

de terras tristes  

onde o silêncio  

sepulta os velhos  

palmeira alegre  

de alegres terras  

onde ora explode o  

som juvenil —  

palmeira bela  

dize-me agora:  

está triste o mundo  

ou triste estou eu?  

I e II: abril 1979; III: julho 1979.  
Publicado em Pra Fora (1981). 
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SEGUNDA ELEGIA DE GUARAPUAVA  

   

belo está o céu  

desta tristíssima cidade.  

guarapuava  

dóis-me na alma —  

o quanto te amo,  

o quanto me és fria  

o quanto em mim há de ti...  

   

guarapuava  

que direi de ti?  

de qual de teus males  

falarei nos teus versos?  

não, não falarei de ti,  

nem sei fazê-lo.  

falo antes de mim, quando te vejo,  

pois é em mim que se revolve o coração  

e paro  

e quieto  

teu silêncio tem mais sons que qualquer outro  

e o teu ar — ah, teu cheiro de pó  

teu pó e tua lama grudenta  

que revestem teu coração duro  

de basalto.  
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teu céu é belo,  

e é belo no inverno.  

são joão, o eco dos anos distantes  

os galhos das poucas árvores  

a luz da fogueira  

os brilhos no céu.  

o ar frio.  

guarapuava, não és sem teu frio!  

aqui vejo tua alma,  

tua triste e bela alma  

nesta noite bela,  

triste, parada,  

silenciosa, boba,  

deslavadamente sentimental  

    que me bota escrevendo besteira  

    já na primeira página de um caderno novo!  

   

 

Junho 79 
Publicado em Pra Fora (1981) 

O título "Segunda Elegia" pressupõe naturalmente a existência de uma pri-

meira... De fato existiu, não existe mais, desistimos dela. Mas o título como 
está parece tão casado com o poema, que também não ousamos modificar! 
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ILHA DE VERA CRUZ 
 

   
ai minha terra que te choro triste  

Maria Alice Pedotti  
   

 

ai, minha ilha, que te quero verde  

e luminosa de teu sol, hoje escondido  

pela fumaça do teu saque,              ai  

minha ilha, que te quero ver-te  

iluminada a sol, e não do incêndio  

com que hoje te espoliam, ilha minha  

que te vejo triste...  

   

ah minha ilha, que te quero amar-te  

alucinado de tua luz, que ainda ontem  

fluiu livre, inda que lento...             i-  

lha minha, que te vejo cinza,  

a luz te há de voltar, e uma alquimia  

fará de ouro as tuas bananas, tropicália  

que te quero livre!  
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ah, ilha livre, que te quero, e vendo,  

iluminada por um sol muito mais puro  

que o que já foi dado ver-te        — ah,  

minha terra, que te quero verde  

(e luminosa desse sol que hoje desprezas)  

   

                — será que então tu enxergarás?  

   

 

 

 

 

 

Ponta Grossa 1979, julho-agosto 

- sob céu de queimada  
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VOCÊ DIZ QUE BEBE PRA ESQUECER. JÁ EU...  

   

viajo pra esquecer.  

sim:  

pra esquecer que vivo no meio de gente  

                                     mais miserável  

que os miseráveis de pão  

pois miserável  

de espírito  

   

viajo pra esquecer  

o quanto me haveis castrado  

a garra, a força,  

o tesão pela vida.  

viajo pra esquecer  

que quase me fizestes fraco  

e pra lembrar  

de me agarrar nesse quase  

   

viajo  

pra espantar de mim toda ressonância  

com vossas vidas vazias  

viajo  

pra esquecer vossas novelas  
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e lembrar de minha história,  

para esquecer o riso  

e ganhar a alegria,  

   

pra por um momento esquecer que sou gota  

                                                      suspensa  

                                                         no ar  

e recordar  

que sou oceano  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarapuava 07.08.1979 
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• • • 

faz-te forte, coração.  

não estás  

só. mas muitas vezes  

no caminho há de assaltar-te  

provação.  

   

faz-te forte, coração,  

não será inútil.  

faz-te silente  

e abre-te ao sol, solta-te ao vento  

pra que te limpem, lavem  

e te abasteçam com suas forças —  

   

faz-te forte, coração!  

assim te espero.  

   

 

 Maio 1979 
Publicado em Pra Fora 

PS: “faze-te” é a vovozinha!  
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FARELOS 1979 

1, 3 e 4 publicados em Pra Fora (1981) 

 

devolvam a minha terra  

de luas e passarinhos  

o fedor que eu hoje sinto  

não fazia parte dela  

   

devolvam a minha gente  

de violas e de cantares  

essa dor que eu hoje vejo  

dela jamais fazia parte 

 

 
 

  

COMUNHÃO CAIPIRA  

(MINIATURA ETÍLICA)  

   

de umas gotas de cachaça  

e uns pedaços de limão  

eu construo a comunhão  

com meu povo chão e raça 
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CURITIBA, NOITE  

   

saí de um filme de fellini  

e lá fora o filme continuou  

   

 
  

   

TEMPUS FUGIT  

   

admirou-se-se  

o velho ga-to-to  

dona chi-ca-ca  

já mor-reu-reu-reu 

   

 
 

ZEN?  

   

 quero quero quero...  

que  

fazer ?  

para sabê-lo  

aprenda primeiro a não querer  
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Seção 3 : UM TEMPO LÁ  
PARA ENTENDER O AQUI 
Inglaterra, 1979 - 1981 
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FARELOS INGLESES  

1979-80  
1, 3 e 5 publicados em Pra Fora (1981) 

 

  

quando caetano & gil estavam na ilha  

ouviam celi campelo pra não cair  

e a gente sonhava: o que é que eles tão aprontando por lá?  

agora quem tá na ilha sou eu.  

tremendo de frio  

escuto gil & caetano  

e descubro que a vida hoje tá mais pra brasil  

que pra essas velhas ilhas geladas do mundo.  

   

 
 

   

alguém disse que franceses são gatos  

e alemães são cachorros. se é assim, então  

alemães são cachorros  

franceses são gatos  

e ingleses são gatos ingleses  
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BBC RADIO 3  

   

ai!  

fere, velho brahms,  

fere firme,  

esfola meu coração  

com tua suavidade de mel  

  

  

 
 

 

   

desdobra-te, europa,  

em agradar meus olhos.  

inútil:  

não és a que amo.  
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• • • 

 

QUESTÃO VITAL:  

com que cachorros  

sair pro mato?  

  

   

 
 

 

 

houve aquele caipira que foi pra cidade  

e depois contou que não pôde vê-la  

porque havia muitas casas na frente.  

eu, aqui, penso:  

fui pra escola  

e não aprendi nada  

pois havia muitas aulas tomando meu tempo  
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DAS DUVIDOSAS VIRTUDES DE CERTAS ERVAS  

 

   

rumo aos céus, destemeroso  

no meu cavalo,  

vou.  

no cavalo de minha mente,  

furioso,  

galopando loucamente  

por ares que mal o sustêm,  

                                               lááá  

vou.  

 

fica aqui em baixo este corpo.  

quê sabe fazer?  

quê aprendi do que ele  

me poderia ensinar?  

suas alegrias sufoco  

e toda sua força  

desvio pra mim — ou melhor:  

pro meu cavalo  

furioso.  
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com esse cavalo  
cruzei campos que nunca cruzei  

ou nos quais, em corpo,  

me vejo pequeno e impotente.  

com esse cavalo — instrumento —  

sopro canções, variações infinitas,  

voo por céus sonoros...  

   

quem há de ouvi-las? quem!  

tão longe de meu cavalo  

meus dedos..., ah, esses meus dedos...  

   

                 INÉRCIA! 

   

 

 

 

Notas de diário em 1980 
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CONTEMPLAÇÃO DE UMA GARÇONETE ÁRABE 

EM LANCHONETE INGLESA  

   

ah, aqueles olhos, negros de perder-se!  

uma doçura oculta, um desejo suave,  

     mal nascido e nem dissimulado,  

essa coisa macia, um tanto baça  

escondendo os mistérios tão simples  

desses túneis negros...  

essa coisa um tanto oleosa  

como óleos doces, perfumados  

com que se cantem prazeres,  

com que se untem momentos  

de busca, de enlace,  

de envoltura desenvolta,  

de pesquisa de corpos, de almas, de anseios,  

mais que de mero chegar...  

   

ah aquela coisa morena, macia,  

encabulada e convidativa...  

vamos fugir desta ilha, morena!,  

fujamos! e estamos no deserto,  

cavalgamos — nem supuseste  

o sheikh que se esconde em mim!  
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como és bela, minha amiga,  

   e doce  

mais que as tâmaras deste oásis  

   onde repousamos.  

repouso em ti, morena,  

que na distância  

conheci faz tempo,  

repouso mole, sensualmente,  

repouso em tua figura...  

pois que hoje nem sou sheikh  

mas apenas lobo  

num quarto solitário desta ilha.  

morena! morena! não me deixes!  

leva-me de mim em teus olhos  

àquele que eu podia ser.  

levemo-nos, sim, um ao outro,  

leva-me à tua aldeia  

e eu te tirarei daqui para um oásis  

te tirarei daqui, das chuvas desta ilha  

e da lojinha fish and chips naquela horrível london road  

e te darei de comer minhas tâmaras —  

tâmaras frescas, morena,  

e não deste pacotinho idiota!  
 

East Grinstead, maio 1980 
Publicado em Pra Fora  
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NA ESTRADA PARA ALÉM DOS SONHOS  
   

Não vos lembreis das coisas passadas  

nem considereis as antigas: eis  

que faço uma coisa nova.  
Isaías 43:18-19  

Em cartaz na porta de uma igreja na Suíça,  
 de onde em 1865 saiu meu bisavô paterno.  

ah,  

planaltos planetas  

platinas  

paraísos perdidos (pesadelos  

também!)  

não mais vos choro, sonhos passados, cesse  

tudo o que a musa antiga canta  

que outro valor mais alto se alevanta...  
   

daqui, para frente é que iremos  

cada passo será um passo  

e cada olho um farol de longo alcance.  

ao passado  

olharemos com nossa nuca  

— que vê bem mais que muito olho!  

mas os olhos foram feitos para a frente  

     e à frente irão.  
1980. Extraído do publicado em  

Pra Fora com o título Relendo velhos poemas 
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COMO VENTO DESFAZENDO O SUFOCO  

   (DE UMA CARTA)  
     

De tudo resta um pouco. 

Carlos Drummond de Andrade   
   

A ave sai do ovo. O ovo é o mundo. 
Quem quiser nascer precisa destruir um mundo. 

Hermann Hesse  
   

de tudo resta um pouco. 

resta um pouco 

do sufoco de velhos dias 

neste desânimo que às vezes abate o corpo 

muito embora eu saiba 

que não há porquê. 

  

mas talvez haja. talvez o porquê 

seja lembrar-me  

que o sufoco ainda existe 

mesmo quando não sou eu a sua vítima; 

colocar-me irmão 
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com tantos que só esperam 

                             espaço 

para abrir os braços 

assim como esperei 

assim como ainda o faço. 

  

lembro-me das tentativas de reagir, 

de mexer-me ainda dentro do ovo 

(de um ou de outro dos muitos segmentos 

desse grande ovo que nos sufoca). 

quando levantei a voz pra pôr em dúvida 

a realidade do domínio da doença 

fui rechaçado como o mais doente de todos 

pois a doença lá é doce bênção e desculpa 

para o silêncio e o sufoco. 

  

lembro-me das minhas reações doentes a isso tudo 

— por doentes eu digo violentas — 

e penso se não se tratava apenas 

de fogo contra fogo 

de uma tentativa desesperada 

de homeopatia. 
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não sei. 

sei 

que te amo 

como amo o vento livre 

ou a terra e seu cheiro, e a roupa 

   suja de terra, e uma noite de lua 

e o silêncio das árvores — bem 

outra qualidade de silêncio! 

ou às vezes o barulho de gente 

e de água 

num verão 

onde o tesão pela vida 

vence mais fácil os restos de sufoco. 

  

assim como aprendo a amar a terra 

assim quero amar meus amigos, 

assim te amo, amigo 

   e grito essa palavra 

como antídoto da treva 

como vento desfazendo o sufoco 

como luz catabolizando o veneno 

Forest Row, 1980 
Publicado em Pra Fora (1981)  

  



Seção 3 : UM TEMPO LÁ PARA ENTENDER O AQUI 

ÍNDICE DE SEÇÕES 72 ÍNDICE DE POEMAS 

   

ESSE BICHO NO MEU PEITO ( I )  

   

esse bicho no meu peito  

tenta a todo custo me impedir  

de ver o sol.  

esse bicho no meu peito  

tenta a todo custo  

espalhar sementes de amargura,  

esse bicho  

no meu peito.  

foda-se esse bicho! quero dizer,  

mas a violência com que o digo  

vem só do bicho, e só o alimenta.  

mas se tento tolerá-lo me maltrata.  

talvez me reste  

atacá-lo de amor.  

(mas que será isso afinal?)  

   

quando falo de amor esse bicho se encrespa  

e ri.  

o ridículo é sua arma antiamor.  

como seguir em frente?  

enfrentar, enfrentar o riso?  



Seção 3 : UM TEMPO LÁ PARA ENTENDER O AQUI 

ÍNDICE DE SEÇÕES 73 ÍNDICE DE POEMAS 

 

esse riso cáustico que parece  

furar a pele, se ela não for revestida  

da couraça da coragem?  

(amor, coragem... essa coisa tá ficando complicada.  

herói, eu? que herói?  

não nasci pra ser  

macunaíma?)  
Forest Row, 1980-12 

Publicado em Pra Fora (1981)  
 

 

   

NO CAFÉ DE FOREST ROW  

(ESSE BICHO NO MEU PEITO II)  

   

uma canseira das coisas  

um gosto amargo na vida  

um bicho estranho, como um besouro ou polvo seco  

agarrado no coração.  

uma ansiedade que enche até a beira do copo  

e a qualquer momento transborda em fúria ou lágrima  

— mas transborda apenas, não entorna,  

não esvazia o copo.  

  



Seção 3 : UM TEMPO LÁ PARA ENTENDER O AQUI 

ÍNDICE DE SEÇÕES 74 ÍNDICE DE POEMAS 

o mundo é belo, mas  

com ele não ressoo.  

não me invade. eu hoje dele não sou parte.  

a casca desse bicho me separa  

e retém em mim o gosto amargo  

o veneno que seria redimido pelo mundo  

no solo ou no mar.  (pai,  

afasta de mim esse bicho!)  

   

mas quando assim  

é que ressoam em mim  

as dores humanas.  

só agora é que me encontra  

o olhar daquela velha ou quase velha ali toda pintada  

   na mesa do café  

e que eu entendo essa agonia  

   o seu anseio  

por uma palavra.  

mas não a trocamos.  

somos dois  

mudos.  

   

sabemos, talvez, das solidões uns dos outros.  

vemo-las em nossas caras.  
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mas não adianta falar. quando falamos  

quem fala é alguém outro  

e as palavras não são nossas  

são uma reza qualquer  

   decorada no tempo.  

sabemos  

que as palavras só afastam,  

mais e mais criam entre nós uma massa pastosa  

de vibrações e cascas mortas de ideias  

e o que se encontra são essas cascas  

e nunca nós.  

   

eu olho essa velha e procuro a menina.  

a menina lá dentro. a esperança,  

um dia, o tesão pela vida.  

onde está?  

essa menina quer falar — mas não tem boca,  

nem mãos sequer que a expressem —  

   mãos, há as de uma velha.  

salta pelos olhos a menina — ela tenta! —  

mas não lhe entendem.  

   

ah, mas não foi sempre assim? sempre  
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esse impulso  

                        louco  

de sair, se encontrar,  

se amar!?  

não foi sempre assim,  

esse impulso  

   falho  

mal levantado e já derrubado  

   estendido  

   desentendido  

   no chão?  

essa tentativa, esse levantar o pé e não saltar  

                                                            — tão lar-  

go o abismo! eu tento  

                    tu tentas  

                    ele tenta  

                    tentamos  

                    intentamos  

                    extentamos  

                    mas o mundo  

                                                             é imen-  

so  

                                                  (o silêncio ven- 

ce).  
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tentamos,  

tentamos,  

e tentamos.  

e o tempo passa  

passa o corpo,  

e ali está ela, seu corpo  

velho, sua boca  

pintada, seu cabelo  

de menina, seus olhos...  

                 “ah, que fiz eu à vida, onde está  

                      o porquê dessas coisas, nasci  

                                     para ser derrotada?” 

tentamos.  

tentamos,  

e tentamos.  

não tentamos.  

bocas mudas — inútil  

seria.  

mãos, não as temos.  

somos só anseios,  

impulsos, imagens,  

descargas elétricas,  
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nesta máquina uma tensão sobrecarregada  

que não a move.  

o que a move não somos nós.  

a si própria, talvez, se move  

em busca do alimento  

que lhe permita seguir-se movendo  

em busca do alimento.  

                                   mas nós,  

onde estamos NÓS, 

   em que mundo  

   nos perdemos?  

   

não, não estamos aqui  

onde nos vemos.  

e onde estamos  

não nos vemos.  

   

(quando é que termina, afinal,  

essa comédia ridícula?)  

   

 

 
Forest Row, 1980-12 

Publicado em Pra Fora (1981)  
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TRÊS ELEGIAS SOBRE A CIDADE  

   
                 I  
   
sonho  

feito em matéria  

delírio  

feito concreto,  

cidade!,  

a ti mesma te chamas  

"realidade"  

mas como é que o provas?  

onde está  

tua coerência, que te dê  

o status de realidade?  

onde teus vínculos  

com o universo,  

que harmonia manténs  

com os astros e ritmos  

           que formaram  

com as plantas e os bichos  

           que alimentaram  

com o corpo da terra  

           que gestou e pariu  
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aquele que agora te sonha  

— e cai vítima do próprio sonho,  

de repente pesadelo em descontrole?  

   

ah, os tempos em que foste sonhada  

pra que teu ar  

fizesse os homens livres!  

e agora, que és? senão  

prisão  

onde os homens são postos  

pra que não escapem jamais  

do adequado controle e doutrina  

e nem mesmo sonhem  

senão os sonhos  

com que tu mesma os realimentas.  

   

mas acreditas em tua realidade, não? e isso  

te há de ser fatal:  

no momento em que matasses (se pudesses)  

o fogo dos deuses naqueles ora oprimes  

— e são os mesmos que te sonham —  

ruiria a mágica que dá ao sonho  

seu ar de realidade.  

ficarias vazia e silenciosa  
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como um monte de rochas curiosas  

exposto ao riso compungido  

dos planetas e sóis que esqueceste,  

dos seres cuja voz desprezaste  

embora fossem os únicos  

com o poder de tornar-te  

real.  

   

 

 

TRÊS ELEGIAS SOBRE A CIDADE 

   

II - DAS POSSÍVEIS LAMENTAÇÕES FUTURAS  

     DE ALGUM JEREMIAS PRESENTE  

   

chora, ó filha do brooklin,  

da paulista, da vieira souto,  

chora que não mais tens  

quem te console:  

caiu a grande casa  

que sustentava teus dias  

de incontáveis prazeres miúdos,  

caiu a morada do xampu  

do pão pluma e da margarina,  
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caiu e não mais verás  

suas portas se abrindo.  

jamais de novo verás  

o pó que lava mais branco  

ou a pasta que te assegura o sorriso.  

acabou-se o papel carinhoso,  

nem mais se acha em saquinhos o chá.  

e tomates — tomates, ó filha!,  

se os quiseres terás de plantá-los  

(se ainda há terra onde brote algum verde).  

   

caiu, caiu!  

caiu a grande casa da abundância  

com suas luzes coloridas  

e maquininhas tilintadoras.  

não mais passearás os carrinhos  

entre as filas coloridas  

ao som dos elétrons  

cantando por bocas ocultas.  

perdeste a chance, ó filha,  

de roubares teus grampos de roupa  

quando a lente que a todos vigia  

se distrai por um momento;  

perdeste a chance  
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de apreciar tantos livros eróticos  

tantos desodorantes  

tantas carícias prontas  

alegrias enlatadas;  

perdeste a chance  

de teres na boca  

a fórmula da felicidade  

e de levares pra casa a liberdade  

vestindo tuas pernas!  

perdeste  

a chance, minha filha,  

pois o supermercado caiu  

pra não se levantar mais.  

   

chora, ó filha, chora  

pois onde é que irás agora  

pra comprar a vida?)  

   

 

Primeiro lugar no Concurso de Poesia Falada de Revista Escrita, 
em São Paulo, em 28.11.1981. Foi a partir desse momento  
que me assumi publicamente como poeta, por assim dizer. 

   Vale mencionar que isso foi dois dias antes do nascimento  
do meu primeiro filho, Gunnar Natanael Rickli Vargas.  
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TRÊS ELEGIAS SOBRE A CIDADE 

   

                    III  
   

terra! terra!  
por mais distante  

o errante navegante  
quem jamais te esqueceria?  

 Caetano Veloso  
   

por onde começar a dizer  

o que nem devia ser dito  

pra que não se quebre  

pois é demais precioso?  

não, não queríamos trazer aqui embaixo  

o nosso sonho  

e deixá-lo que se misture  

nessa sopa de lodo e sangue.  

não. o que vimos no paraíso  

não queríamos ter de explicá-lo  

em palavras pensadas, quadradas,  

                           prisões  

ao pensamento e às visões.  

não. queríamos poder  

flutuar sobre esse quadro  

(albatroz, dá-me essas asas!)  
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sonhando tanta beleza  

que perdêssemos de vista  

a mancha.  

 

   

mas meus pés  

prendem-me a terra.  

não! nem são meus pés:  

são mais meus olhos  

que ainda descobrem  

no teu corpo a beleza perdida;  

e meus ouvidos não sabem fechar-se  

ao gemido que soltas no espaço  

e não há distância que possa calá-lo,  

          TERRA!  

como te amo,  

como te hei de abandonar? assim prostrada  

arrebentada por uma violência estranha  

que meus olhos mal discernem —  

terra, minha amiga, te amo  

e libertar-te é só o que quero, mas como  

        — como? —  

enfrentar esse dragão?  
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quisera te devolver ao sol, e que nele  

todos brincássemos  

dançássemos  

sem mais medo ou drama  

felizes  

como uns insetos  

 

 

não. não queríamos sujar nosso sonho  

na imundície desse abismo —  

ou deixar dissolver nossa realidade  

acordando pra esse pesadelo.  

mas se o pesadelo cresce, como um câncer,  

e não há quem o detenha,  

então, que será?  

se não nos ousamos meter nesse lodo  

e sonhar no seu meio uma luz tão forte  

que lhe seja fermento,  

se não misturarmos a força e beleza  

das flores e ervas  

no monte de merda  

               quem vai refazê-lo em bom solo?  

               quem vai redimir o detrito?  
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se não o fazemos  

nosso sonho passará  

como passa uma flor  

jogada ao fogo.  

   

 

não.  

não queríamos  

lutar.  

só queremos o sol,  

nada mais.  

mas como há quem tente  

manter-nos no cinza  

ir até o sol tornou-se luta.  

 

 

 

 

Forest Row 1981/82 

Estas 'Três Elegias', imperfeitas que sejam em sua realização, de certa 
forma desenvolveram a matriz para o Auto da Paixão da Cidade (Seção 4) 

e poemas discursivos como os da Seção 6 (Falando alto pelos botecos). 

Publicadas em Pra Fora (1981), e aqui com algumas revisões. 
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DIRETRIZ ENCONTRADA 

  

 

 

 

não.  

não queríamos  

lutar.  

só queremos o sol,  

nada mais.  

mas como há quem tente  

manter-nos no cinza  

ir até o sol tornou-se luta. 

  

 

 

 

1981/82 

Final da Terceira Elegia sobre a Cidade (poema anterior)  
que ganhou vida independente, já tendo sido usado por movimentos,  

sobretudo de jovens, em panfletos, camisetas etc.  
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Seção 4 : DE PASSIONE CIVITATIS, ou 
O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE 

um poema cênico  •  São Paulo, 1982 

APRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA  
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SOBRE A CONCEPÇÃO MULTIMEIOS DO AUTO 
E A PRESENTE APRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA 

O Auto da Paixão da Cidade nasceu complicado não por 

vontade de fazer coisas complicadas, e tampouco pela tão comum 

confusão entre complicação e qualidade ou relevância. Nasceu 

assim porque os brotos de textos já iam surgindo na mente 

associados a quadros cênicos, a movimentos corporais, a citações 

musicais e suas possíveis elaborações, bem como à distribuição 

não convencional do texto tanto no espaço-tempo cênico quanto 

no espaço gráfico da página.  

Na época eu nem conhecia expressões como 'multimeios' ou 

'multimídia' — nem sei se já haviam sido inventadas — mas tinha 

conhecimento de empreendimentos artísticos que já iam nessa 

direção há séculos, como a ópera, que Wagner (justamente ele, 

de quem não gosto!) concebia adequadamente como Gesamt-

kunstwerk, o que eu traduziria como “obra de arte integral” ou 

“integrada”. (Obs.: estou bem consciente de que, pelas dimen-

sões e estrutura, este trabalho está bem mais próximo de uma 

cantata barroca que de uma ópera!) 

O Auto nunca chegou a ser levado ao espaço cênico, mas 

concepções bastante detalhadas para isso chegaram a ser 

elaboradas e registradas, ao mesmo tempo em que foi criada 

uma apresentação gráfica bastante complexa. A intenção inicial 

era incluí-lo aqui com todas essas elaborações, mas constatei que 

isso seria inviável no mesmo layout que abriga os demais poemas. 
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Por essa razão o Auto comparece aqui em apresentação 

simplificada, com somente algumas rubricas relativas à concepção 

cênica e uma ou outra inconvencionalidade na diagramação. Fica a 

intenção de ainda disponibilizarmos o Auto como publicação 

autônoma, com a elaboração gráfica e as sugestões cênicas 

originais. 

Cabe ainda notar: não se trata de um auto no sentido 

histórico: peça em ato único. A palavra comparece por evocar 

uma representação pararreligiosa e antiga. Respingos de latim, 

paralelismos (quase-repetições) e outros elementos típicos da 

linguagem bíblica e de outros momentos do passado, de mistura 

com sintaxe e expressões coloquiais contemporâneas: tudo serve 

ao objetivo fundamental de olhar o próximo e o presente como 

quem olhasse o distante e o passado — porém sem esquecer por 

muito tempo que se trata do presente; trata-se da busca de um 

distanciamento artificial que ajude a ver mais nítido, gerando 

com isso um impulso de envolvimento; evidenciar o incomum do 

comum, a estranheza do banal, a re-novidade que reacende 

o interesse. 

Quanto à religiosidade que transpira ou parece transpirar do 

poema, e sua relação com as posições atuais do autor, remeto ao 

texto no final do volume (p. 481). 
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CARACTERES 

CORO 

Talvez fosse mais correto chamá-lo de “corpo coral-

coreográfico”... Concebo-o com entre cinco e dez pessoas, sem 

diferenciação individual. Possivelmente em panos verde-escuros, 

com exceção do n.o VII onde vestiriam negro, e máscaras, ou 

rosto pintado de branco. Outra possibilidade é o branco na peça 

toda, permitindo efeitos por iluminação. O n.º VII, hierático, 

pediria porém um branco brilhante, enquanto em I e VIII o coro 

deve estar preparado para usar o chão. 

O HOMEM DO AR 

Humano, mas com parte com o mundo extra-humano do coro. Um 

profeta, um estrangeiro, um Zaratustra, um poeta — um “aéreo”! 

O HOMEM DO CHÃO 

Um lavrador pobre. 

OS DA CIDADE 

Grupo algo maior que o coro (quatro a doze pessoas), caótico, 

frenético. Diferenciação individual total quanto ao figurino. 
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O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE  

- primeira parte -  

  

I – PRELÚDIO 

(CORO) 
Umas roupas verdes 
da cor do mundo... 
Leopoldo Scherner 

  

mundo 

            mundo interminável 

que sabem de ti aquelas ruas? 

  

que sabem desta interminável serra 

e planos 

e mares 

e mares de morros? 

  

que sabe a avenida paulista 

de estradinhas sumidas no verde 

de vidas forradas 

              cobertas 

              cercadas 

              sufocadas 

de verde? 
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o mundo é verde. quando não é verde é azul. 

dessa cor é o mundo, este. 

este planeta é desta cor.     o resto 

é tempero. 

  

vermelhos traços de pó e de asfalto negros 

e caixas brancas que em blocos se encaixam 

     em quadras 

     cemitérios 

     de mortos 

     ou vivos 

brancos areais vermelhos pedregosos desertos 

cicatrizes lavadas das encostas velhas... 

     vós não sois do mundo. por ele 

     não existis. nós vos inventamos 

só pra variar. 
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O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE  

- primeira parte -  

   

II - RECITATIVO E ÁRIA 

(HOMEM DO AR + CORO) 

   

ser humano não é, como ser bicho,  

ser planta verde sempre igual, eternamente  

sem flor, sem cor, sem semente,  

perfilhando e sobrevivendo  

      sempre  

no mesmo plano,  

sem nunca  

subir aos céus  

brincar com astros  

         — a aventura da flor  

   

ser humano não é  

sempre igual  

sobreviver  

pra lutar  

pra sobreviver  

pra lutar  

pra so bre vi ver  
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e reproduzir  

pra sobreviver  

sempre igual  

sempreigual  

   

h u m a n o  

   

s e r  

   

   

não  

   

   

é  

   

   

*  

   

cantar,  

dançar,  

conhecer,  

entender o mundo e escolher  

o caminho a seguir; ver,  

e seguir caminho; parar  
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nos amigos — encruzilhadas —  

celebrar, cantar, e em rituais  

colocar marcos na planície do tempo...  

inventar ritmos, danças,  

para uma noite, um minuto,  

ou danças lentas, pra meses,  

ou décadas...  

 

   

cantar,  

dançar,  

conhecer,  

inventar um mundo a seu gosto,  

escolher a cor  

das casas, desenho e cor  

das cascas;  

traçar caminhos  

que dancem com o rio, com a encosta,  

e pra dançar em volta  

convidar bichos e árvores.  

   

cantar,  

dançar,  

conhecer,  
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celebrar, e reconhecer  

o que o mundo é  

 — e sonhar  

o que pode ser!  

 

humano  

é o que por luxo, ou por louco,  

quem sabe sábio, ou safado,  

ou por destino, ou danado,  

                             difere  

da infeliz felicidade inevitável  

                               — prisão?  

do     bicho  

da  planta  

do chão  

   

.  
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O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE  

- primeira parte -  

   

III - DUETO INVOLUNTÁRIO  
 

   
Que proveito tem o trabalhador 

naquilo em que se afadiga?  

Do Eclesiastes, século III ou IV a.C.  
   

Nossos jovens jamais trabalharão. 
Os que trabalham não podem sonhar 

— e a sabedoria vem a nós em sonhos.  

Smohalla, orador do povo Sokulk, 
na América do Norte, em torno de 1850  

 
 
 

  (O HOMEM DO CHÃO)  

   

toda minha vida é a terra —  

a terra, seu pó, fruto que dê,  

e cuidar de seus bichos.  

                            meu dever  

é  sobreviver.  

                            sonhar  

não é sempre que eu posso.  
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comer, dormir, trabalhar, pra comer,  

dormir, trabalhar, pra comer, dormir,  

pra trabalhar, e gerar filhos,  

pra comer,  

                  dormir,  

                               e    t r a b a l h a r . . .  

   

   

  (O HOMEM DO AR E O CORO)  

   

essa é a vida dos homens, essa roda,  

quando as portas de outros mundos não se abrem.  

como planta verde sempre  

sem nunca subir aos céus, brincar com astros  

(a aventura da flor).  

   

   

  (O HOMEM DO CHÃO)  

   

comer, dormir, trabalhar,  

comer, trabalhar, dormir,  

                          sonhar  

não é sempre que eu posso.  
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mas sonho ainda —  

 

— ainda  

que não entenda o que sonho,  

ainda que não entenda o que vejo,  

ainda que não entenda  

o que faço —  

                      e faço ainda,  

pois sei fazer, fui ensinado,  

todo mundo faz,  

         e eu faço,  

não  

sei  

por quê,  

             e vivo,  

não  

sei  

por quê,  

e por que sonho não sei, mas sonho ainda  

como todo mundo sonha,  

        todo mundo vive  

sem saber por quê.  
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  (O HOMEM DO AR E O CORO)  

   

como o sábio de outros tempos  

eu os olho e vejo gado  

e repito suas palavras:  

— vi o trabalho que deus  

impôs aos filhos dos homens  

pra com ele os afligir —  

e pôs em seu coração  

eternidade  

sem que ele possa descobrir  

a obra de deus  

de princípio a fim.  

    

  (O HOMEM DO CHÃO)  

   

toda minha vida é a terra,  

seus bichos, seu pó, fruto que dê —  

que dê, quando dê, quando bem quer:  

caprichosa e estranha deusa,  

mãe nobre que não entendo —  

escravo nasci, e através de escravos  

de escravos  de escravos de escravos de escravos de escravos 

de escravos de escravos de —  
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nobre mãe, pai infinito, que me adianta?  

raptado  

ou enjeitado há muito tempo,  

não entendo de etiquetas:  

derrubo as panelas  

e então nos falta comida,  

   e então  

não podemos sonhar.  

pai infinito, nobre mãe, mas nasci escravo,  

não entendo etiquetas de deuses:  

quebro seus pratos  

e então nos falta comida —  

mas não sei fazer diferente  

e não há quem me queira ensinar.  

   

  (O HOMEM DO AR E O CORO)  

   

e pôs no coração dos homens a eternidade  

pra que sonhasse  

e não se esquecesse que existe mais  

que o que pode entender.  

mas quem, ó homem, te há de assegurar  

que sonhes  

se teu sonho assim depende  
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de que durmas, e teu sono  

de que comas, e teu comer  

de que trabalhes, e comas, e trabalhes, e comas e  

— e tão raramente acontece  

que possas sonhar?    

   

  (O HOMEM DO CHÃO)  
   

dormir, comer, trabalhar,  

dormir, trabalhar, mal comer,  

trabalhar, mal dormir...  

onde acharei o caminho  

que me leve ao destino perdido?  

onde terei chão seguro  

que me permita sonhar?    

   

  (O HOMEM DO AR E O CORO)  
   

essa é a vida dos homens, essa roda,  

quando as portas de seus mundos, por direito,  

lhes foram a torto fechadas.  

essa é a vida dos homens, e esperança  

mal lhes resta: aquela em que esperam  

já não é esperança —  

mas isso não podem prever.    
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  (O HOMEM DO CHÃO)  

   

caprichosa e estranha deusa,  

mãe nobre que não entendo,  

                  hoje  

estamos sem nada;  

deixaste-nos vazios  

e não sabemos por quê.  

farto estou  

não de alimento  

mas de viver do que não entendo  

(e não há quem me queira ensinar).  

irei à cidade e pedirei seus favores,  

a fartura de suas mesas e o teto de suas luzes.  

lá estarei seguro, lá  

é o reino dos homens  

e lá não estamos sujeitos  

     aos caprichos  

da velha mãe.  
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O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE  

- primeira parte -  

  

IV - CORO 

 

 

quando deus inventou a cidade e seus confortos  

pra proteger o homem  

do amor por vezes sufocante  

da mãe que neste mundo o introduziu —  

e pra permitir que ensaie  

sua própria natureza  

de criador de mundos —  

logo veio o diabo e se apossou da ideia  

e tratou de pô-la  

a serviço de seu interesse  

 — um interesse estranho  

que homem nenhum sabe ao certo o que é.  

 

sabemos  

que não nos quer livres,  

e livres por igual  

pra sermos diferentes como somos,  

mas quer-nos diferentes a seu gosto  
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pra sermos igualmente escravos  

uns  

    dos outros  

               uns  

                   dos outros  

                              uns  

                                  dos outros  

                                             uns  

                                                 dos outros  

todos dele.  

 

 

quando deus inventou a cidade logo veio o diabo:  

veio o diabo e se apossou da ideia  

de nos juntarmos, juntarmos forças  

     pro bem de todos,  

e hoje as forças juntas  

só estão pra melhor drenadas  

pro seu serviço. e o ar da cidade  

são as rédeas que ele tem na mão  

           — esse ar  

inventado pra fazer os homens livres  

quando deus inventou a cidade e seus confortos  

     por amor do homem.  
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O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE  

- segunda parte -  

  

V - INTERMÉDIO 

(EVOCAÇÕES PELO CORO) 

   

quando o homem veio das estrelas  

o mundo não lhe tinha cor ou cheiro  

além dos que de graça dava  

     quando bem queria,  

sua grande mãe. 

   

escondidos estavam os perfumes  

e as cores, e os voos da embriaguez,  

no colo da substância,  

na carne das pedras, das plantas,  

só aqui e ali eclodindo  

na graça e presente da flor, do cristal,  

     da plumagem.  

no sangue de caules, de folhas,  

e nos miolos silenciosos das raízes  

cochilavam, ocultos, calores,  

                                 cores,  

e os voos da embriaguez.  
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dormiam. e ao que ia ser homem  

não davam notícia e favores.  

                                           até  

que ele sonhasse forças pra penetrar-te,  

até que juntasse forças para explorar-te,  

até que encontrasse a esposa  

                    pela qual teria de trocar-te,  

ó velha mãe!  

cidade! cidade!  

para ele preparada  

por cem turnos de anjos  

dirigidos por seus arcanjos  

sob os olhos dos arqueus     —  

cidade!  

que serpente passou por teu caminho  

                                  e te seduziu?  

   

em ti segredos foram abertos  

mistérios desvendados  

um a um;  

em ti conseguimos favores das pedras,  

do ferro e de seus companheiros,  

e o calor escondido nos troncos,  

no solo  
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e até mesmo nos rios,  

conseguimos por proteção  

contra a ameaça anual  

que o sol faz  

de se retirar.  

fizemos vibrar toda matéria  

enchendo-te de som e ritmo  

e pra melhor neles dançarmos  

desescondemos de entre os mistérios  

uns vinte tipos de embriaguez —  

                           e das substâncias  

                           mais sutis  

inventamos artes  

até para o nariz.  

   

ervas, resinas, incensos,  

vinhos,  

cafés,  

e ametistas, e linhos,  

topázios e púrpuras,  

e todos os chás, e pimentas  

e óleos, e   (ah!)  

a doçura do açúcar.  

e grãos, grãos inteiros, cozidos,  
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moídos, assados, grãos  

fermentados, bebidos,  

e vinhos, vinhos, licores, e pedras,  

e pratas, e pedras cintilantes,  

e todos os cafés, e os fumos, e tudo  

o que faça brilhar nossos olhos,  

     por dentro,  

     por fora,  

brilhantes e luzes,  

e vinhos,  

     e pós, e tudo  

que nos envolva em brilho, tudo  

         que nos dissolva em luz!  

      queremos esquecer o frio e o escuro deste mundo!  

      queremos afogar a nostalgia das estrelas!  

      pra ser deuses e não bichos fomos feitos,  

                                                     temos fome de luz!  

 

cidade, ah cidade, luminosa esposa  

tão longamente esperada —  

que serpente te passou pelo caminho  

   

                               e te prostituiu?  
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O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE  

- segunda parte -  

  

VI – DISCURSO 

(O HOMEM DO AR) 
   

Jerusalém. Jerusalém,  
tu que matas os profetas  

e apedrejas os que te são enviados...  

Do Eclesiastes, século III a.C.  
  

 

jerusalém, jerusalém! quantas vezes  

                      recomeçar?  

profetas vêm, profetas vão, já os bem conheces  

— mas vêm sempre diferentes, pois tu os esperas  

no disfarce velho, preparada  

pra bajular.  

mas eles vêm sempre  

diferentes, sempre  

te apontando o que não queres ver,  

te pondo o dedo onde mais te dói.  

jerusalém, jerusalém! profetas vão,  

profetas vêm... e sempre — sempre — de novo  

além de pedras e espinhos  

nada tens a oferecer?  
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jerusalém, jerusalém — que não estás  

em parte alguma, em todo chão, porém,  

que o ser humano pise: aí, então,  

estão teus germes, aí  

queres brotar —  

que planta serás (ó tu que brotas  

em chão, qualquer, que homem pisar)?  

que fosses trigo! assim  

foste sonhada! o ouro do sol  

feito alimento, pra todos,  

por igual. ou fosses a prata do arroz,  

ou o fogo da aveia — mas soubesses  

que és esposa do homem,  

e lhe desses de comer — a todos,  

por igual.  

   

ah, mas quem  

te amaldiçoa, quem  

te inocula as larvas da discórdia, e os germes  

da vontade de oprimir?  

mercado  

onde o alimento não mais se troca  

senão por suor tinto de sangue  

  



Seção 4 : O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE 

ÍNDICE DE SEÇÕES 114 ÍNDICE DE POEMAS 

e por almas refogadas em vinagre e fel...  

(quanto às pérolas do espírito, aí  

a preços módicos são extraídas, e aí mesmo  

feitas em colares  

para porcos).  

    

jerusalém! de quem te invada  

não tens carência, ó babilônia  

em que sempre por ti mesma te convertes.  

bezerros de ouro te dominam,  

e deixas morrer à míngua  

tua herança de bezerros vivos.  

salvem-te os teus bezerros, no dia em que te afogares  

na fumaça que de seus altares  

elevas!  

te salvem eles, pois o teu ouro  

para fazê-los fundiste: ficaste pobre, en-  

venenada e nua —  

e a quem te oferece  

bálsamo e linhos brancos  

e o ouro do sol, mais puro,  

não queres  

abrir ouvidos. 
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jerusalém, jerusalém, que te babilonizas  

sempre e sempre de novo — quantas vezes  

recomeçar?  

ah, quantas vezes caíste,  

quantas te levantaste,  

e quantas tornaste a cair! jerusalém,  

já tantas foram  

que te julgas  

imortal.  

mas quando foi que subiste  

tanto como agora ousaste?  

tanto jamais te elevaste:  

a quanto despencarás?  
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O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE  

- segunda parte -  

  

VII - QUODLIBET 

Nisi Dominus custodierit civitatem 
frustra vigilat qui custodit eam  

(O Senhor não esteja guardando a cidade 
é frustrada a vigília daquele que a guarda)  

Dos Salmos, via Claudio Monteverdi 

   
(TRECHO MUSICAL MONTADO  GRADUALMENTE PELO CORO  

AO AVANÇAR DISCRETAMENTE PELO CENTRO DA CENA EMITINDO  
FRAGMENTOS CADA VEZ MAIORES AO LONGO DO QUODLIBET)  

   

  (UM DA CIDADE)  
   

a ti, cidade, confiei minha vida.  

a ti, meus dias,  

meus frutos, meus filhos; e meu prazer  

virá de ti.  

   

  (OUTRO)  
   

em ti estão as fontes de que me embebo  

e as luzes que me protegem  

       dos olhos da noite,  
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       dos olhos do mundo.  

em tuas vozes encontro descanso  

       das falas do vento,  

       do arrulho do ven ——  

to e da solidão —  

em tuas vozes,  

tuas vozes muitas,  

teu riso, teus gritos,  

teu gar  

          ga  

              l h  a  r   !  

   

  (O PRIMEIRO)  

                            em ti  

estão as fontes de que me embebo,  

que me renovam  

a cada dia  

a sede de antes —  

   sede, sede bendita! a sede nossa  

   de cada dia  

   concede-nos hoje, cidade senhora,  

   pois que faríamos  

   de nossos dias  

         sem o prazer de beber?  
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(todas as minhas fontes  

estão em ti).  

   

  (VÁRIOS)  

   

contra o frio nos refugiamos  

no teu manto de luz. e que a fumaça  

com que produzes teus bens  

nos proteja do ofuscamento 

pela excessiva nudez de um deus.  

protege-nos, protege-nos!  

esconde-nos sob tuas asas  

dos uivos estranhos do vento,  

da ironia das estrelas  

e da fúria do mar.  

  (TODOS — DE IMEDIATO, RITUALMENTE)  

protege-nos, cidade!  

protege-nos e guarda-nos  

dos mistérios do mundo,  

dos perigos do ar.  
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  (O HOMEM DO CHÃO SE APROXIMA  

    PELO OUTRO EXTREMO DA CENA)  

   

                   virei à cidade  

e pedirei seus favores,  

a fartura de suas mesas  

e o teto de suas luzes.  

   aqui estarei seguro, aqui  

é o reino dos homens,  

   aqui não estamos sujeitos  

aos caprichos da velha mãe.  

   

   

   cidade! aqui estou  

e é a ti que procuro!  

   recebe-me em tua casa  

e acolhe-me em tua mesa  

— me acolhe, que venho de longe  

e venho só em busca de ti.  

   

 .  

   

 .  

   

 .  
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 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

cidade,  

ó dona cidade!  

estou cansado de abandono  

e a esperança que carrego  

vem toda de ti!  

acolhe-me no teu ninho  

e aceita-me na tua mesa  

pois venho fugindo da fome  

e dos perigos do ar.  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  
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 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

   

 .  
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 .  

cidade,  

cidade senhora,  

não me esmagues de silêncio  

pois eu venho em tua procura  

pra que sejas minha mãe.  

adota-me sob tuas asas me acolhe  

que venho e caminho de longe  

e não tenho lugar.  

aceita-me na tua mesa  

pois venho de longe  

pelo que tens a me dar.  

   

 .  

   

 .  

   

 .  

   

  (UMA DA SOCIEDADE)  

   

sinto. chegaste tarde.  

não há mais lugar à mesa.  
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os que aí estão assentados  

chegaram faz muito tempo,  

aprenderam a ser meus filhos,  

comportam-se como tal.  

meus filhos são gente; és um bicho:  

não te quero em minha mesa. e o pão  

            é pros meus filhinhos,  

não para os cães.  

   

   

  (O HOMEM DO CHÃO)  

   

cidade, ó dona cidade,  

de longe é que venho  

e só a ti que procuro! comerei  

do que cai da boca dos teus filhos  

e o que eles em fastio atiram fora  

aceita-me sob tua mesa e te trarei  

chinelos, te espantarei  

os ratos, te lamberei  

os pratos, te afagarei  

os pés.  

   

.  
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acolhe-me  

e protege-me sob tuas asas  

pois tenho medo do vento  

e do bramido do mar.  

e cega-me com as tuas luzes  

pra não ver os sinais nas estrelas  

e esquecer o horror de que a lua  

se vem tingindo de sangue.  

   

cega-me,  

cega-me com tuas luzes! e dá-me  

um novo céu, que cintile seguro  

ao sabor de botões e moedas,  

e deuses que não me assustem  

com corpo infinito  

e com voz ventania  

—  mas que eu os tenha visíveis  

cantando palavras amáveis  

na lua pequena e portátil  

que em tua sala cultuas.  

 

. 

 

. 
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.  

   

.  

   

adota-me-acolhe-me  

e farei o que pedires  

em troca de tuas migalhas:  

erguerei tuas casas,  

selarei tuas portas,  

limparei o que sujares  

e farei dormir teus filhos  

— e ainda os divertirei  

conforme a sua vontade  

com meu riso, com meu canto,  

com meu corpo, com meu sangue.  

e te guardarei a casa,  

não permitirei que estranho  

te venha e perturbe o sono  

(mesmo se meu irmão  

que me veio após).  

 

. 

 

. 
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.  

   

cidade,  

cidade senhora,  

farei tudo o que pedires:  

te carregarei chinelos  

ladrarei contra os estranhos  

juntarei teus excrementos  

e só comerei farelos —  

farei tudo o que pedires  

mas me aceita em tua casa  

e me acolhe sob tuas asas —  

e entre os que são teus  

me conta !  

   

(OS DA CIDADE PUXAM O HOMEM DO CHÃO E O LANÇAM DE QUATRO NO MEIO 

DELES, ONDE PERMANECE ATÉ O FIM DO QUODLIBET, MOVIMENTANDO-SE MAS 

SEMPRE DE QUATRO)  

   

  (OS DA CIDADE)  

   

um dia estivemos sujeitos  

aos caprichos de mulher volúvel  

de nossa mãe natural:  
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um dia nos dava de tudo,  

em outro ficava irritada  

com qualquer nossa palavra: em troca,  

   nos dava nada.  

hoje achamos quem nos guie  

quem nos dê quando queremos  

   em troca de nada,  

só em troca da vida.  

   cidade, senhora,  

por nós quem será senão tu?  

 

preparaste-nos uma festa  

como nunca vimos antes  

na casa da velha mãe.  

                  vibramos  

em luzes e cantos intermináveis,  

em jogos que nos distraem  

                                 tanto  

que nem percebemos  

o esforço de levantar-te  

o esforço de dar-te vida  

o esforço de sustentar-te  

em nossos ombros magros.  
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  (O HOMEM DO AR, OBSERVANDO DE LONGE)  

   

do campo onde sofro penas  

por me ver de ti afastado            

(ó noiva hoje prostituta  

que ainda espero redimida)  

diviso as luzes da festa  

em que distrais os humanos.  

à minha volta as estrelas  

conversam em signos sinais  

das horas que faltam  

pra que teu mal te sufoque.  

   

  (OS DA CIDADE)  

   

e a festa é permanente.  

    nos teus pátios  

pousam e sobem as naves  

que levam e trazem  

teus mais ricos convidados —  

e aquelas que lançam aos céus  

notícias da nossa existência.  

    quem há de lê-las?  
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a nós não importa  

enquanto durar o teu vinho  

e tuas luzes tiverem a força  

de encobrir o vazio.  

 

   

  (O HOMEM DO AR)  

   

cidade, cidade, quem te guardará?  

se cortarem tuas veias  

com que sustentarás os teus filhos  

e a multidão dos que adotaste?  

     

  (OS DA CIDADE)  

   

nos guardas a vida  

nos guardas do medo  

e do frio e do vento  

e de todos os deuses.  

aqui somos os deuses:  

                      além de nós  

não há outros  

                      senão tu  

ó grande e nova mãe.  
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  (O HOMEM DO AR)  

 

pra onde correrão teus pintinhos  

que hoje se sentem seguros  

sob as luzes de teus portos  

teus palácios e teus templos  

onde vivem a comprar?  

e os que dependem dos nervos  

que te controlam as torres,  

     e os túneis,  

e as máquinas de viver —  

                      onde irão  

quando a noite te invadir  

                 e fores mais fria  

que as matas de onde fugimos?  

   

  (OS DA CIDADE)  

   

em ti somos felizes  

                 da treva nos guardas  

em ti rebrilham as luzes  

                 que encobrem a ignorância  

que escondem todo vazio.  

                 guarda-nos!  
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         guarda-nos!  

                 do escuro e do medo  

    da dor e da fome  

                 do frio e vazio  

        e nos guarda  

                 nos guarda  
    

                    d  
                    a  
   

                    m  
                    o  
                    r  
                    t  
                    e  
                    .  

(CLIMA MUDA COMO SOB O IMPACTO  
DE UMA PALAVRA PROIBIDA) 

  (O HOMEM DO AR)  

a ti demos a vida.  

nossos suores te ergueram,  

nosso calor te moveu.  

nosso riso encheu tuas ruas... até  

que ensinamos às pedras  

a rir e a falar.  
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desde então  

nossas vozes vem sendo abafadas  

por essa música igual  

                 igual  

sempre igual  

de pedra.  

quem foi, ó cidade,  

    quem te deu a vida?  

e hoje pedimos  

que nos salves da morte!  

     

 

 

  (OS DA CIDADE, DE IMEDIATO, COMO LADAINHA)  

   

   ó santa moeda  

   que estás na cidade  

   assegura-nos, rogamos,  

   que estamos seguros.  

                ó santa ciência  

                que estás na cidade  

                pensa por nós!  
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   ó santa técnica  

   que estás na cidade  

   age por nós e nos salva  

                        — nos salva! —  

   agora e na hora  

   em que não haja morte  

              — em que não haja morte! — 

           por obra de ti.  

   

  (O HOMEM DO AR)  

   

quem, cidade,  

te há de guardar?  

 

  (OS DA CIDADE, ALTERNADOS)  

   

                     — salva-nos!  

— guarda-nos!  

                  — guarda-nos!  

— salva-nos!  

         — do medo e do frio  

— do escuro e da dor  

                   — e nos salva  
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— nos salva  

 

             da morte!  

   

(O CORO, ECLODINDO NA FRENTE DA CENA 
COM A CITAÇÃO DE MONTEVERDI, AGORA NA FORMA ORIGINAL ) 

   
 

F  R  U  S - 

T  R  A !  

frustra vigilat  

qui custodit eam  

   

   

  (O HOMEM DO AR)  

   

cidade, cidade,  

quem te guardará  

in  

    di  

         e  

             il  

                 la  

                       ?  

. 
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. 

 
(CITAÇÃO PROJETADA)  

.                  Dies irae, dies illa. 

(Dia de ira, aquele dia)  

 

. 

 

 

. 

 

[BLACKOUT E RUÍDOS DE CAOS POR TEMPO CONSIDERÁVEL]  

 

. 

 

 

. 

 

 

. 

 

 

. 

 

. 
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. 

 

 

. 

 

 

. 

 

 

. 

 

 

. 

 

 

. 
 
 
.  
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. 

 

. 

 

 (VOZ DOCE PORÉM CRISTALINA ENTOA NA ESCURIDÃO,  
POSSIVELMENTE COM UMA VELA ACESA NA MÃO) 

 

 

 

  

Recordare, Jesu pie,  

Quod sum causa tuae viae:  

Ne me perdas illa die! 
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O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE  

- segunda parte -  

  

 
VIII - HINO 
   

quando a morte eu vejo no horizonte  

e sei que dela não me guardam  

o fragor de tuas ruas,  

a luz de tuas muitas luas,  

     a quem apelarei?  

elevo meus olhos para os montes —  

e, dos montes, ao vazio dos céus:  

deus está morto; sua Divindade  

por tudo se derrama e espalha vida  

     — e o vazio está cheio de luz.  

   

quando de encontrar ouvido que ouça  

já houver desesperado,  

ao vazio dos céus eu clamarei:  

eco não há. só cem bilhões  

     de vozes luminosas  

     respondem silenciosas.  
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mas se finalmente os pés  

da boiada sem rumo me pisarem  

como a um fruto caído na estrada,  

em gozo, aí, liberarei meu sumo 

     — no gozo doloroso de saber  

que é impossível morrer.   

   

e quando então olhar o incêndio  

e enfim a cinza e escombro  

nesse chão que sobrevoo,  

com mansa voz perguntarei:  

   

— cidade, onde foi que erramos?  

reflete, amiga, e descubramos  

     pra não mais errar;  

pois eis aqui minha força,  

    e minha vontade:  

cidade, querida cidade,  

    podemos recomeçar?  

   

   

 São Paulo, 1982  
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Seção 5 : EM TRÂNSITO 
São Paulo / Guarapuava / Curitiba – 1981-1983 

 
 

 
 

Contendo: 

5.1 PRIMEIRAS IMPRESSÕES PAULISTANAS 

5.2 POR CIDADES E NOITES 

5.3 SOB O SIGNO DE VIRGEM 
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5.1 : PRIMEIRAS IMPRESSÕES PAULISTANAS 

À memória da amiga poeta Moema Cardoso. 
 Todos os poemas desta subseção: primeiro semestre de 1982. 

 

 

 

• • • 

como toda grande cidade são paulo freneticamente pensa.  

    e pensando queima.  

        e queimando se sufoca.  

   

pensando morreu um burro.  

   

 

 
 

   

dez milhões  

e como se encontram pessoas únicas!    
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BOCA DA NOITE  

   

à noite, a essa hora,  

depois de quinze horas dormidas em pé,  

depois de quinze horas bêbados fingindo lucidez pelas ruas,  

depois de quinze horas, aqui estamos, prontos  

pra despertar.  

 

 
 

 

ENTRE ARTISTAS  

   

solitários  

               todos,  

todos invocam  

mil nomes ausentes  

provando serem a pessoa  

mais relacionada  

                do  -  mun  -  do !  
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EM SOCIEDADE  
   

mana, maninha,  

segura minha barra,  

me apresenta pra alguém,  

me inventa um assunto também  

e depois de uns minutos  

dá um jeito e me leva pra casa.  
   

 
 

KITCHENETTE BOURGEOISE  
   

e vós, protoburguesitos,  

como evoluístes, filhotes dos bárbaros!  

     vão longe os tempos  

em que comíeis pão de suores  

e comidas de nome tosco.  

hoje tão independentes  

em suas amáveis kitchenettes  

suas moçoilas recém-casadas  

exibem suas prendas servindo  

patê de pacote  

com creme de lata  
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um soluço 

um arroto 

um suspiro 

 

trindade das madrugadas 

  

 

 
 

 

TROVA BESTA DE GUARDANAPO  

   

 

em cada guardanapo um beijo  

em cada prato um coração  

em cada garfo um desejo  

em cada faca traição  

em cada copo mágoa  

em cada olho água  

em cada cara um sorriso  

de papelão  
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A UMA SERRA  

   

pululação de calcárias  

                 quadradas bolhas  

pequenas disruptivas agulhas  

coçando na pele desta bacia —  

ainda lembram tuas formigas  

                 que tens um limite?  

   

cantareira!  

para lá das emprediações da baixada  

não estivesses, e não teriam meus olhos  

             repouso  

             esperança  

             lembrança  

      de que este se-crente universo  

não esgota o real  
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BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO  
   

na padaria, azulejos solares,  

preta velha faz as contas  

       pra ver se compra pão  

sobre fórmica lilás, no bar abaixo  

velho bêbado proclama em alta voz:  

       elis regina não morreu!  

eu, aqui, penso:  

— existe coisa que permaneça  

mais tempo que aqueles cartazes  

       no viaduto da treze de maio?  

  

 

  

OUTRO BAR  

   

em tua noite neônica procuro  

     o mistério de teus poetas  

que os faz falar de cambraias  

     e tu só me serves fórmica  

   

de dia chorei ao ver painéis piscantes  

     com-pu-ta-do-rizados  
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e o protesto, sob uns viadutos,  

     desses que te constroem  

sem que os compenses há meses  

   

agora tens filhos que dormem,  

     felizes  

de o fazerem tão moralmente  

e trêmulos pelos perigos que  

     (dizem)  

borbulham além de suas trancas  

   

outros tens que vigiam o teto  

     de camas nervosas  

pelas dores do amanhã pressabidas  

     ou pelo hoje sem mãos de calor  

   

neste lugar uivam canções de plástico  

     mas a cerveja as bluifica todas.  

eu procuro as cambraias de teus poetas  

     mas mesas de fórmica  

são o mais que me dás  

   

Obrigado a Thereza Christina Rocque da Motta pelas cambraias 
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5.2 : POR CIDADES E NOITES  

MODAS DE VERÃO nº 1 
  

               BRILHO ESTRANHO 

 

flagrei em mim-no-espelho hoje  

um brilho estranho no olhar.  

   não só no olhar, talvez,  

   no rosto todo.  

     e não só hoje  

mas todos esses dias. como...  

como se só agora alguém de dentro  

       (desconhecido?)  

começasse a transluzir por esse rosto  

antes tão máscara  

       (e agora ainda lá seu tanto...)  

   

mas eu flagrei um brilho estranho.  

                                    será  

            - será, meu deus?! -  
   

                       que estou pra nascer ?  
   

Guarapuava,  1982-83 
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MODAS DE VERÃO nº 2 

                  QUASE CANDENTE 
   

há um quê qualquer de qualquer coisa  
ruflando pelo ar.  
no elemento líquido das almas  
farfalha,  
borboleta quase.  
quase, quasímodo, quem te diria  
quasimedroso de tanta luz?  
e a luz é pouca; é a mesma apenas  
que anteontem parecia treva pura.  
mas hoje um quê qualquer de qualquer coisa  
mantém sob controle os turbilhões  
sempre existentes e sabidos, mas,  
por uns instantes,  
não doídos.  
todo o espaço estilhaçou-se em borboletas  
que pelos muros jogam seus reflexos doidos  
de qualquer coisa  
   que ilumina  
      e faz dançar -  
quase,  
                  quase,  
                                  (quase!)  
   

            c  a  n    
                    N d  e  n  t  e  
                  U  
                T  
              N  
            O  
          C  

Guarapuava  1982-83  
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MODAS DE VERÃO nº 3 

 

MODA DE VERÃO 

 
dei 

dei-                               xar                                do 
xar                             cas                             tu- 

cas-                         cas                          bre 
cas                        a                        so- 

a-                     pós                     as 
pós                  cas                  as- 

cas-              cas               tar 
cas             que            sol- 

que          se           do 
se        cai       tu- 

cai-    iam    bre- 
iam.     .so- 

so- 
bre 
tu- 
do 
sol 
tar 

 
s a 

a       s 
a     so-     s 

a        bre        s 
a                         s 

a               t               s 
a                                     s 

a   a                     u                     s   s 
 
d 
 
o 
 
. 

 
Guarapuava  1982-83 

Publicado em Limo a Leme Nenhum, 1986 
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DESCI AO CORAÇÃO DA CIDADE  

mote e glosas  

   

 

Mote:  desci ao coração da cidade;  

           o que foi que eu tive que ver?  

   

 

I - Curitiba, 1982  

   

desci ao coração da cidade  

— o que foi que eu tive que ver?  

mil vitrines transbordantes  

dez mil copos de prazer  

cem carecas que a controlam  

cem mil sonhos de fugir  

dez mil vidas coloridas  

dez convites de se amar  

dez mil bocas pedem beijos  

cem mil pedem que comer  

   

  



Seção 5 : EM TRÂNSITO / 5.2 POR CIDADES E NOITES 

ÍNDICE DE SEÇÕES 153 ÍNDICE DE POEMAS 

II - São Paulo, 1983  

desci ao coração da cidade;  
o que foi que eu tive que ver?  
eu vi professor brilhante  

dessa tal efegevê  

explicar aos meus amigos  

como ser alternativo.  

citava lá seu lacan  

além de lá quem nem sei  

e ria de quem não sabia  

da importância do seu peagadê.  

eu vi gente igual numa rua  

cantando pra não morrer:  

dez minutos me bajularam  

para valer um café  

(dez horas se passariam  
pro próximo aparecer).  

olhando pro meu caderno  

um me chamou de estudante  

com papai, mamãe e casa;  

o outro, me olhando na cara,  

falou — de onde tirou a ideia? —  

que eu estava trabalhando  

pra jesus da galileia  

(jesus! e eu teu nome nem cito  

— é só em silêncio que eu grito!)  
1982-83 
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EM GUARAPUAVA COMO EM SÃO PAULO  
   

é tudo uma questão de vale escuro  
e não de consequências  
como as palavras que se recusam  
   à coerência  
antes que venha o garçom.  
   

(flashes da noite, cagadinhas poéticas, por quê  
me escapais nesta cidade? sereis  
propriedade daquela outra, maior  
e que fede mais?)  
   

o tamanho do que tenho a sentir me fere  
e nem sinto mais. o tamanho  
do que tenho a dizer  
me entope.  
                 (mas a luz  
      cresceu.  
                 será verdade?)  
   

um menino — quase um menino —  
entra no bar.  
de quatro, quase.  
                   por quê?  
(aqui entre nós, sincero:  
algum de nós beberia  
se estivesse satisfeito  
de corpo e de cama?)  

1983 
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ESCALA NOTURNA  
   

madrugada. um posto  

às margens de uma cidade — aquela  

que eu amo e odeio. (neste posto  

uma cerveja um dia  

começou uma aventura  

perigosa).  
   

caracu. um moço  

miúdo e loiro (cabelos  

de anjo nazista) me serve  

bebida e pão. numa cadeira  

oscila um corpo. quase  

a cabeça cai.  
   

lá fora: charrete  

passa correndo e cachorros  

correm-lhe atrás: ah, mas esse ruído  

dos cascos sobre o granito! será verdade,  

meu velho, que o tempo  

não pode voltar?  

   

23.06.1983 - 4h00 - Ônibus São Paulo-Foz, escala em Curitiba 
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• • • 

quadro hiper-realista em cores chapadas  

        estar em são paulo.  

reensaiar a vida autônoma  

        o decidir sozinho  

        qual o bar, cerveja ou não.  

a vida como estando aberto  

        ao novo a cada esquina  

        às possibilidades do mundo todas.  

mas na verdade estou cansado  

        e do novo, deus-me-livre:  

eu queria  

        é consumar o começado  

        não em fim, mas naufragar pro-fundo  

        ele-mesmo adentro  

                                               e pra fora  

                                               do tempo  

  

 

São Paulo 1982 / 2º semestre.  
(Depois da mudança para Guarapuava) 
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• • • 

é natural:  

o tempo, passando, nos envelhece.  

mas o que mais nos envelhece não é o tempo:  

é quando paramos para ver.  
   

o tempo, aliás, é tão invisível  

quanto o vento  

e como este só se vê  

nas mudanças que faz onde passa,  

nas ondas do capinzal.  
   

e é o espanto de ver que no mesmo mundo  

tudo já é outro  

— nós, os outros, os que sempre conhecemos —  

é esse espanto que nos franze a testa  

e pisa, muita vez, o coração.  
   

é assim que o tempo nos envelhece:  

duplamente.  

bem mais que por seu mero passar.  
 

Guarapuava 1982 / 2º semestre 
Reflexão sobre sentimentos ligados à 

 morte do meu pai, Otto Rickli, em 30.06.1982 
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• • • 

vou sair pra procurar as castanheiras  

                                 as pitangueiras  

                                 o sabiá  

   

vou sair pra procurar um bom abraço  

                                 um desenlaço  

                                 deste esperar  

   caxumba  

   catimba catinguenta  

                carambolas  

                                 de mal passar  

   

vou sair pra procurar as verdadeiras  

                                 ondas do mar  

   

 

 

São Paulo 09.05.1982 
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• • • 
 

é de pura alegria esse prazer  

   tão verdadeiro  

nem o diria sensual  

embora meus sentidos todos  

   se abram para amar  
   

enrodilhar-me feito um gato  

como um gato deitar do teu colo  

   teu ventre elástico  

teu peito campo amplo e belo —  

apertar nos braços esse conjunto  

frágil e forte, pequeno e imponente  

   seguro e macio...  
   

afago esse saco de pano  

onde carregas mistérios;  

a ele me encosto e te apalpo inteiro  

sentindo a vida penetrar pelos meus poros  

e me afirmar  

humano  

Setembro 1982 
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NOTURNOS  

 

             I  

  

vem  

vem e pousa tua mão  

res-  

ponderei  

com calma  

   

vem  

e pousa-a sem medo  

e não te retires rápido  

pois devagar mas seguro  

res-  

ponderei  

   

             II 

   

oh noite tão longa  

de tormentoso prazer —  

que não me respondes  

não me satisfazes  

mas manténs-me suspenso  
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como inseto, por um fio,  

em tua teia onde não se sabe  

o que é delírio, o que é verdade,  

                        enfim  

   

oh noite tão longa  

que extrais de mim energias  

que em mim desconheço para outro fim  

— e que as manténs assim soltas,  

ou presas,  

quem sabe pra nada  

nesse meio sem fim  

   

oh noite tão longa! por tantos meus dias  

não quisera trocar-te, ainda  

que me tortures  

sem nunca chegar  

   

tão longa noite –  

tão longos dias  

esperam em ti  

seu mar  

 São Paulo 1982 / 1º sem.  
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MULHERES & MULHERES - I  

VISITA FAMILIAR  

   

penetro no bar e me enveneno  

— eu que detesto beber!  

como suportar o horror das casas impecáveis  

com mulheres de todo respeito  

cantando a glória e a total necessidade  

de sofrerem diariamente atormentadas  

   por azulejos e carpês?  

como esquecer o tormento  

dessa vida quadriculada,  

tudo em seu grau de certo e errado  

   — e o medo,  

   o medo que têm do mundo  

e tentam por todo modo te injetar nas veias  

   que aqui te assaltam  

   ali te matam  

   ali te comem  

        a moral! 

 

o mundo é um perigo, e o único lugar seguro  

é ali dentro de suas casas  

ouvindo histórias  
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de parentes & doenças,  

aceitando seus conselhos,  

engolindo leites quentes  

sem sair de seus pés.  

   

aí eu entro no bar e me entupo  

de cerveja, de café.  

detesto beber, só quero ver se esqueço  

que o mundo pode ser tão chato,  

   tão chato, tão chato!!!  

  
Curitiba 1981? 82? 

"Carpê" é como se diz "carpete" no Paraná 
 

 

MULHERES & MULHERES - II  

BOÊMIA  

   

um brinde às mulheres roucas  

— das roucas mas não amargas —  

a quem a cerveja  

não sabe estranha  

por ter sabor igual ao da vida.  

                                um brinde  

às mulheres roucas.  
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      compreender, compreendem  

      que aos homens e humanos  

      aflições já não faltam.  

      aumentá-las, pra quê?     

                             —  um brinde  

às mulheres roucas  

   

      braços largos, colos quentes  

      que não condenam os fracos  

      pois que da vida conhecem  

      o corte  

                              —  um brinde  

às mulheres roucas  

   

um hino às mulheres roucas  

— das roucas mas não amargas,  

das roucas ainda macias  

pois que de amor bem fornidas  

                                —  um hino  

às mulheres roucas!  

   

São Paulo 1982  
A Moema Cardoso, 

poeta & amiga 
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ESCONJURO (A & B)  

   

ah, vão para a puta que os pariu e me deixem ser bobo,  

me deixem pular, saltar feito criança  

cair de cara no chão, me estatelar  

e sair rindo — ou chorando, tanto faz!  

me deixem brincar, jogar, arriscar —  

me deixem ser eu:           um bunda  

pero con mucha alegría!  

estou de saco cheio desse peso todo  

                                  idiota  

que não leva a lugar nenhum.  

   

          (LADAINHA)  
   

amigos  
   

tirai de mim esse peso  

quero ser menino de novo  
   

menino de novo e ainda mais  

— esse peso de mim mo tirai  
   

mais que nunca, mais que sempre  

menino de novo hei de ser  
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que a esse medo aqui-em-mim vença o impulso  

de um salto no ar sem porquê  

   

que a esse medo aqui-em-mim vença o salto  

por mero prazer, sem porquê  

   

que a esse escuro aqui-em-mim vença o riso  

como a aurora desfaz o temor  

   

que a esse frio aqui-em-mim vença a vida  

vibrando por mero querer  

   

                        pai, afasta de mim esse peso,  

                        afastai esse peso de morte 

   

                        pai!  

 

 

  

1981 
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PREFIGURANDO A RESSACA  
   

de que te vale o brilho pisca-pisca  
dessa noite rodopiante e espumosa  
pra amanhã estar de bode  
e um vazio qualquer comer dentro do peito  
bichar a maçã  
cujo lustro ainda engana por aí?  
   

de que te vale essa luz toda  
que por um fusível se apaga  
se a lua tua amiga  
cresceu, e se foi, e nem viste,  
e o sol já te observa do outro lado,  
e amor, que é o que vale, não viste  
não abriste, não trocaste?  
   

ah, o amor!, que não persegues  
— e nisso fazes bem, mas que te custa-  
ria estar atento  
quando te cruza o caminho?  
   

de que te adiantou a ronda  
onde ladraste a vontade  
se agora te calas  
e não ousas fazer um gesto  
a quem te olhou?  

Curitiba 17.12.1981- ao fim da noite  

em que comemorei a impressão do Pra Fora - poemas incompletos 
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5.3 : SOB O SIGNO DE VIRGEM 
  

 

 

   

   oh deus! onde estás  

  que não te encontro?  

(quem diz  

  que recito dramas?  

   nós só estamos brincando  

de se-escondê!)  

   

 

 

 

 

 

1981-82 

"Brincá de se escondê" é como se falava no sul do Paraná  
quando eu era criança, e não "esconde-esconde" 
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• • • 

quando eu olho o fundo escuro  

     e pergunto de mim  

dou c'uma turba de diabos  

     que se torcem de rir.  

se estico os olhos pros altos azuis  

     e pergunto de mim  

diviso uma assembleia de anjos  

     que se babam de rir.  

   

            e aí, que fazer?  

            aderir ao riso?  

            ou, quem sabe, comprar  

            um nariz postiço?  

   

 

 

 

 

Junho 1982 
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PROUD TO BE UTOPIC  
metamorfoses loucas em resposta a um mote careta  

   
O ideal utópico, nas vésperas do apocalipse, é uma forma de loucura. 

(José A. Lemos citado por Laerte Ziggiatti,  
Folha de São Paulo, 25/04/1982)  

   
a loucura, nas vésperas do apocalipse,  

           é uma forma do ideal utópico.  

e o ideal, nas vésperas do apocalipse,  

           é uma forma utópica de loucura.  
   

o apocalipse, nas vésperas do ideal,  

           é uma forma de loucura utópica.  

e o ideal apocalíptico, nas vésperas da loucura,  

           é de certa forma utópico.  
   

a utopia, nas vésperas da loucura,  
           é uma forma ideal de apocalipse.  

e a loucura ideal, nas vésperas da utopia,  

           seria uma forma de apocalipse  

que acabasse com os chatos 

           que insistem em chamar de loucura 

o nosso necessário  

           e lindo 

ideal.  

30.04.1982, com elaborações posteriores 
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DO CAOS QUE VEM  

   

Pois é, quando o caos chegar...  
Colega em conversa, todo natural 

   

 I  

   

de o caos chegar  

já não dizemos se mas quando.  

e quando chegar  

terá chegado.  

   

 II  

   

quando chegar, o caos que vem  

(o próximo,  

que eles vêm como os domingos),  

não vejo estrelas errantes  

nem rochas pingando.  

vejo tempestade  

de pó de siglas moídas  

revoada de gravatas suspendendo os donos  

e cifrões enfiando a esmo seus ferrões,  

como vespas, suicidas.  
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III  
   

quando o caos chegar, é bem provável,  

crianças surgirão como piranhas.  

as de sete anos (pode ser)  

deixarão dentes  

cravados na tua carne.  

   

IV  
   

quando o caos chegar  

"quem quiser salvar sua vida há de perdê-la."  

não fugirei.  

ficarei pra ser caotizado.  

   

planta  

que foge da morte  

não vira  semente  

(barco que leva ao renascer)  

   

quando o caos chegar não fugirei.  

   
 

Piracicaba SP 1982 
Publicado em Folhetim Língua-Viva nº 3, São Paulo, out.-nov. 1982 
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ORAÇÃO HUMILDE E VARIANTE NEM TANTO  

   

         — ...o pão nosso de cada dia dá-nos hoje  

                       e perdoa nossas dívidas...  

   

— o pão-de-ló de farinha dos outros pra toda hora  

entrega-nos em estoque  

e põe fogo no cartório  

onde nossas dívidas estão registradas.  

   

1982 

 
   

• • • 

você já olhou a luz que brilha  

nos olhos daquelas mãos  

que limpam a tua privada?  

   

já?  

não morreu de paixão?  

1982 
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ESTOICISMO EPICURISTA nº 1  
   

pouco a pouco  

aprender a beleza do áspero  

e o prazer do que não é fácil  
   

mastigar as pontas de pão  

não por castigo  

mas como quem descobre prazeres ocultos  

no que outros desprezam  
   

aumentar assim seu campo de prazer  

& universo de ação  

podendo agir no mais seco,  

                                 duro,  

com prazer  
   

— e ver prazer, não pena,  

na ação de que a vida depende:  

o sacri-fício: 

sagrado-  

fazer  

 .  

1982-83 
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ESTOICISMO EPICURISTA nº 2  

   

escancarar portas e fugir do falso  

        como quem foge do diabo  

do espelho enfim penetrado  

        olhar para si, e rir  

        (como do diabo)  

e a si mesmo se entregar  

        em compaixão  

        (num amor  

        capaz de redimir  

        o próprio diabo)  

na fagocitose desse abraço consumir  

        a si mesmo totalmente  

        excretando em gotas sólidas  

        o orgulho e outros detritos  

e emergir de si, do espelho e abraço  

        sem resistir ao consequente levitar  

        nem se espantar da luminosa transparência  

reconquistada  

 

1982-83 
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ESTOICISMO EPICURISTA nº 3  

 

   

de deus, pedir muito:  

riqueza, beleza, elegância, heroísmo  

   

- a riqueza de quem não tem um grão além do justo  

- a beleza dos que não são belos mas seguros  

- a elegância imensa da simplicidade  

- o heroísmo do homem comum, capaz  

de vencer o cotidiano  

   

 

 

 

 

 

 

1982-83 
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ESTUDO QUASE MUSICAL  

 

   

a virtude da calma  

                            da calma  

                                          da calma  

a certeza do passo  

                            do passo  

                                          do passo  

a firmeza do braço  

                            do braço  

                                          do braço  

e o descanso do amor  

 

   

a coragem do quero  

                             do quero  

e a coragem do basta  

                             do basta  

a coragem do posso  

                             do posso  

e a fartura do dou  

                             do dou  
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a besteira que posso  

a tonteira que brinco  

a firmeza que agarro  

e o caminho retomo  

                              retomo  

                                          retomo  

   

a virtude da calma  

                            da calma  

                                          da calma  

e o prêmio do sono  

                            do sono  

                                          do sono  

                                                       — ah! 

quem me dera  

me     dera  

me dera  

..  

.  

 

  

1982  



Seção 5 : EM TRÂNSITO / 5.3 SOB O SIGNO DE VIRGEM 

ÍNDICE DE SEÇÕES 180 ÍNDICE DE POEMAS 

   

 

 

 

A UM JOVEM GAY OBSERVADO EM CURITIBA  

   

tira da voz esse tom de quem se desculpa  

e não terás de que te desculpares  

   

tira da cara esse rito de choro  

e não terás por que chorar  

   

joga no lixo o pudor de ser livre  

pois não ser livre é que é imoral  

   

não só por ti: por todos!  

não só por todos: por ti!  

   

 

1981 
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ENTREATO BRINCANTE 5-6 
Guarapuava / São Paulo - 1982–1984 
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VOCAÇÃO - I  
   

minha vocação é ficar viajando  

entre as províncias de mim  

 

 

 
  

 

 

VOCAÇÃO - II  
   

de tanto mostrar por aí meus versos  

acabaram me convencendo  

que sou poeta.  

                       mas atenção:  

                       louro, pra mim,  

                       se coloca  

é no feijão.  

   

São Paulo 1982  

 



ENTREATO BRINCANTE 5-6 

ÍNDICE DE SEÇÕES 183 ÍNDICE DE POEMAS 

 

 

• • • 

na lama de um buraco da rua de um buraco desta buracocidade  

um corpo de boneca  

esquecido.  

crianças! não percebem a falta? não lhes dói esse fim?  

   

ah guarapuava! que bonecas e lama, buracos e corpos  

aqui é mistura  

demasiado comum.  

     

02.08.1983 

 

 
 

guarapuava.  

buracocracia.  

23.11.1983 
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• • • 

e eis que olhando não vimos em ti,  

                                ó guarapuava,  

beleza alguma.  

mas me apaixono das feias.  

 Guarapuava, abril 1984 

Referência a texto de Isaías  

 
 

essa serra  

esse cerro  

esse monte  

cerro verde cerro azul  

verde pino verde viento  

no hay caballos en los montes  

no hay más barcos en la mar.  

lá pra trás daquele morro  

tem um pé de agapanto;  

na hora agá me espanto (vírgula)  

na hora agá, ponto.  

  

Referências a locais do interior do Paraná  

e a poema de García Lorca  
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• • • 

não entendeu nada, ele,  

não, ele não entendeu nada.  

ele nunca entendeu o nada  

que é coisa para filósofos.  

   

09.06.1984 

 
 

 

O flüssender Bach!    Christus,  

                der ist mein Leben,  

                                 sterben  

                    ist mein Gewinn...  

mas  

e os riachos  

e árvores deste mundo,  

                                    ô pai?!  

   

O nome do compositor Bach significa "riacho, ribeiro, córrego". Trata-se aqui 
da admiração pela fluência da sua música, mas também um questionamento 
das palavras do hino utilizado: “Cristo é a minha vida; morrer é lucro meu”. 
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• • • 

eu já fui torturado  

entre a busca do amor de deus  

            e do amor dos homens  

   

até que entendi  

que deus se revela no gozo  

e é aos homens que amo amando ao deus  

            que pelos homens  

se deixou morrer de amor  

 01.07.1984. A Adélia Prado  

 
 

"marinheiro, marinheiro  

quero ver você no mar —  

eu também sou marinheiro,  

eu também sei governar"  

as causas do meu desgoverno  

só lá deus pode explicar  

quisera estar governado  

pra melhor poder te amar  

23.06.1983 - 4 AM 

Citação de Geraldo Vandré 
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• • • 

bebida bem melhor do que cachaça  

são as lágrimas felizes  

do meu coração:  

toma, irmão, desta bebida  

antes que a outra  

te leve pro chão  

 

Guarapuava 1984  

 

 
 

 

 

VIDA DE BAR  
   

é tudo fantasia, mas...  

difícil ver alguma coisa mais real!  
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RICKLI X RILKE 

 

 
Quem, entre os anjos, se eu gritasse me ouviria?  

Rainer Maria Rilke, Primeira Elegia  
   

 

o amor dos anjos é fácil:  

quem entre os humanos, se eu gritasse, me ouviria?  

 

 

 

 

 

Guarapuava, 1984 
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Seção 6 : FALANDO ALTO PELOS BOTECOS 

Guarapuava / São Paulo 1981-1983 • Curitiba 1986 

  

 

 

 

 

Uma linha de poemas derivada em parte do bom impacto da 

Elegia sobre a Cidade nº 2 (Seção 3), e pelo encorajamento 

dado pela amiga Moema Cardoso ao desenvolvimento de  

poemas apropriados para a apresentação falada.  

Crédito óbvio do título da seção: Chico Buarque!  
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ASSIM FALAVA ZÉ  

assim falava zé, filho de mané, embora pouco 

lhe importando isso, pois todos os humanos de alguém são fi-

lhos, e não lhe interessava distinguir-se das mulheres e ho-

mens todos desse mundo,  

assim falava zé, cheio de tristeza pelo pouco sol 

que agora lhe atingia e de ânsias de uma vez mais voar, acima 

dos obstáculos do corpo da terra, pra melhor vê-la e melhor 

apaixonar-se,  

cheio de vontade de voar para oeste, sobrevoar 

cidades onde — sabia — em cada uma haveria um punhado ou 

pitada ou um só como ele, sempre sonhando vencer o peso do 

mundo que nos agrilhoa o corpo, sonhando-se tão leves que 

pudessem entregar de si até a última fibra  

ao amor da terra e de sua pele belíssima, à po-

tência dos raios do irmão-mais-velho, à dança dos sóis e pla-

netas, ao abraço noturno e interior do céu-matriz ou pai que 

nos unifica,  

e ao amor assim de cada humano, cada um e to-

dos dos humanos, que trazem cada um dentro de si a terra, os 

astros e o céu também dançando, cada-um pequeno-mundo,  
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pois só assim ao se entregar até o seu último te-

rão alguma chance de ganhar-se ou descobrir-se, e de afinar 

sua dança interna com a dança dos mundos de fora,  

o que permitiria um vento morno atravessar suas 

almas trazendo aromas macios e coloridos, algo assim que su-

gerisse mesmo até o que fosse ou que pudesse talvez ser o ser 

feliz.  

   

( ser feliz...                      ser feliiiiz...  

                  — dizia o gato —  

    a senhora já pensou em ser feliz? )  

  

 

 

 

1982  

Texto  concebido como abertura de uma espécie de oratório a ser 
realizado no Quarup Adeus Sete Quedas, evento que foi realizado nos 
últimos dias antes que as águas da represa de Itaipu cobrissem essas 

quedas antes existentes no Rio Paraná  
em Guaíra, na divisa do Brasil com o Paraguai. 

O restante do trabalho não chegou a ser desenvolvido,  
e passei a considerar esta abertura um trabalho em si. 
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                             • 
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POESIA, HEM? QUEM DIRIA!  
   

poesia? poesia, hem? quem diria!  

deus nos livre e guarde!  

   

ser poeta, oh!  

nuvens róseas  

suspiros d'alma  

olhos revirados ao céu ao passar das horas  

que multiplicam as nuances do vazio...  

   

poeta, é? dos delicados, hipocondríacos  

que se deixam afogar no tédio pra não cometer  

a deselegância de se debater?...  

   

poesia, hem? que deus nos livre e guarde  

dessa frescura!  

   

   

eu queria  

é uma poesia de pimenta  

que te queime a boca  

e você engula bem depressa  
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— mas continue pondo fogo nas entranhas  

e te faça uma revolução por dentro;  

que te dê ganas  

de tentar aquele passo absurdo  

     — AQUELE,  

     sabe, que você tanto sonha...  

que te dê impulsos  

de libertino, libertário ou de asceta,  

de monge ou de profeta —  

de tudo o que for teu contrário.  

   

uma poesia que tenha cheiro  

de suco de vida —  

de terra, de vinho, de pão e de mato  

e de polenta frita  

e de lixo e de bosta virando composto,  

e de chão fértil, de mimosa e de alecrim,  

e de mangue, de líquido onde pulula vida nova,  

de corpo e de suor.  

   

uma poesia que te solte aquela veia  

de morder quem tá sentado do teu lado  

e depois sairmos abraçados  

e dançando ao ir chutando do caminho  

pedras, prédios e patrões,  
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relógios e cartões de ponto  

   — e essas caixas de ilusão.  

   

uma poesia que não te dê sossego  

enquanto não tivermos replantado  

as árvores, aquelas  

que hão de dar seu fruto  

por nossa vida,  

e que cortamos todas  

por essa estúpida maçã  

   

uma poesia que seja tão esperta  

que a tal serpente, quando perceba,  

tapeada de volta já tenha cravado  

os dentes no próprio rabo —  

e se mancado  

per omnia saecula saeculorum  

                                               — tchau!  

 

 

 1982  

Elaborado como uma espécie de declaração de princípios  
para minhas apresentações de poesia falada com o  

Movimento Língua-Viva, entre outras 
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DRAMINHA BOCA-DE-AQUÁRIUS  

   
Cold and misty morning, I heard a warning born in the air  

(Emerson, Lake & Palmer / Sinfield)  
   

 

miserável  
manhã fria. água no ar,  
luz pouca. mais quatro horas  
de cidade, esperar  
há quê.  
                                         que fazer?  
                            (cidade, ah cidade,  
sei que essas  tuas esquinas guardam  
tentação!)  
   
miserável  
manhã fria. água no ar.  
mas tenho meus recursos.  
uns trocados, é o preço,  
por uns trocados vem me esquentar.  
   
ah, te quero! ah como me tenta  
teu corpo negro e denso,  
teu doce-amargo sabor!  
                            e teu cheiro!  
fico louco por esse teu cheiro  
como bicho farejando cio!  
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ah, que eu te detesto, que eu sei das tuas manhas,  
sei que meu coração se enfraquece a cada dia  
por depender de ti!  
sei o quanto me aumentas o que é fútil,  
  enches de fagulhas minha cabeça,  
    ensaboas-me a mente, e a fazes lisa,  
                                            indomável —  
  cavalo terrível que não me levas onde quero  
    mas me arrastas no pó  
      esfola contra as pedras minha testa de ariano...  
   
e no entanto eu te quero! não,  
  não me privem!  
depois que eu sinto esse cheiro  
  ninguém vai me segurar —  

café!!!  
                                            café!  

                        café!  
café.  
   
ah, meus amigos macrobióticos  
corretos, naturais, naturalistas  
vegetarianos e crudivoristas  
santos-puros e tudo o mais  
— dou-vos toda a razão!  
já há tempos não como carne,  
não fumo, quando bebo acho chato,  
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me delicio c'os bocados  
desse pão de minuto  
(um minuto  
pra conseguir tirar dentada)  
e odeio doces.  
certo?  
   
                    não!?  
                    ah é!?  falta  
                    falta eliminar o...  
                                 o...  
   
não!  
tudo sim, mas não isso.  
não me peçam que abandone  
tão raro amor!  
   
se um dia me viesse o presidente  
ou aquele imperador, sei lá, ach'que o alexandre,  
e me oferecesse tudo  
no momento  
em que eu mais estivesse chateado,  
eu já sei o que eu respondia  
   
— não quero nada não, seu imperador.  
                  só quero  
um café.  

1981 
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O QUE ENTRA PELA BOCA  

Young men say: you are what you eat — eat well!  
Old men say: you are what you wear — wear well!  
You know what you are, you don't give a damn...  

Banda Genesis  

já conheci  

de todos os tipos de seres comentes —  

e todos viram a luz.  

   

crudívoros, frugívoros,  

granívoros, herbívoros,  

carnívoros, lactívoros,  

macrobióticos e vegetarianos  

vegetativos e microbianos  

& antropófagos, se não me engano — e todos  

acharam a verdade.  

   

uns me provam por A mais B  

que carne, ovos, leite  

— quanto mais melhor.  

outros, por yang menos yin,  

que peixe e legumes cozidos  

— e cuidado com coisas cruas.  

já outros provaram  

— provaram! —  

que o mal provém das panelas  

e a maçã que tentou eva era cozida:  
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batatas cruas resolvem  

metade dos males do mundo —  

e dieta de cítricos  

alcaliniza o sangue, o que resolve  

a outra metade.  

outros, louvando o natural,  

me deram carne de lata.  

— de lata?! — é soja! é saudável!  

coma a vontade, mas... se cuide:  

não vá abrir a lata no sábado  

— ó mistérios e maravilhas!  

e todos viram a luz.  

   

que importa  

o que me vai aqui dentro!  

que importa o que faço pra ti!  

é alcalinizar o sangue. ou não.  

melhor acidificá-lo. ou então  

é claro que esta terrível confusão,  

as dores do mundo todas,  

começaram quando alguém, por descuido,  

atrasou em um dia sua hora de descansar.  

mas de qualquer modo  

não importa o que me vai aqui na alma,  

estará tudo resolvido  

se eu equilibrar isto-e-aquilo  

na hora em que comer assim-assado:  
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que eu seja meio assim balançado  

não tem nenhuma outra razão:  

pois não passo — afinal, é evidente! —  

de variação de um prato de arroz.  

   

que eu deixe logo a ilusão: não tenho pensamentos!  

é o arroz  

que de um modo ou de outro  

circula na minha cabeça. e no fim,  

pra que tantos dramas?   

se amamos ou odiamos, o amor  

(já dizia lin piao xing)  

— o amor nada mais é que o produto  

da correta digestão do arroz.  

   

já conheci, meninos,  

de todos os tipos de seres comentes —  

e TODOS  

foram AQUELES  

que viram a luz.  

 

 

 

 

29.04.1982 
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GEOGRAFIA OLFATIVA  
   

ela vinha toda descuidada, com o descuido  

dos que cuidaram de todos os detalhes —  

e tudo começava por um abraço,  

quando o pescoço  

lembrava uns campos distantes, floridos,  

de alguma era feliz  

— se logo não viesse o perfume  

indelével, onipresente, e indefinivelmente  

químico  

do xampu  
se derramando sobre tudo.  

a testa tinha um perfume nobre, de incenso litúrgico,  

e na boca, o perfume servia  

de sinalização:  

mentol, o da pasta verde,  

ou timol, da pasta vermelha  

(atenção ao sorriso amarelo!)  
   

mas principiávamos caminhada  
por caminhos misteriosos, beirando gargantas,  

rumo a serras inexpugnáveis, onde o cheiro era de rosas,  

e de onde podíamos derivar pra algum caminho lateral,  

que cheirasse a cravo,  

e canela, e pimenta... e logo  

era cebola e alho — oh invencíveis  
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marcas do trabalho!  

mas voltávamos às serras, com a firme intenção de transpô-las  

e investigar os estranhos planaltos além  

— um dia cratera, no outro colina, dependia  

de fatores um tanto externos...  

aí, os perfumes se tornavam  

variados:  

às vezes sofisticados, às vezes  

baratamente baratos;  

com um tom para o oriente,  

com outro, no rumo do ocidente...  
não importava: qualquer que fosse sua origem  

tomavam nome francês: verveine, vetiver,  

bois de santal, patchouli, e outros incensos  

já não tão litúrgicos.  

   

mas seguindo adiante  

rumo às florestas  

com suas encostas e vales,  

aí o perfume  

era comme-il-faut  

 

 

São Paulo 28.04.1982 

Um tanto atípico, trata-se de uma brincadeira escrita especialmente para 

participar, 3 horas mais tarde, do concurso de poesia falada da Revista Escrita 

- e funcionou, embora não com o 1º lugar, como havia sido em 28.11.1981 
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ATÉ QUE ENFIM EU VI O PROGRESSO  

   

quando começaram a trazer os trilhos  

todo mundo se preparou:  

por ali era pra vir um trem  

   carregado de progresso.  

e por muito tempo  

toda a vida e vendas desses matos  

se amontoaram em volta dos trilhos  

   — todo mundo esperando.  

   

mas esse tal de progresso  

deve ser bicho ligeiro,  

e escapou da gaiola:  

quando o trem chegou,  

                      quedele?  

diz'que agora não andava mais de trem  

mas se anunciava  

num tapete de asfalto.  

   

e veio o asfalto, esperança,  

todo mundo às margens, aguardando —  

e então o progresso passou!  

passou. mas tão correndo  
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que ninguém viu.  

(só se sabe onde passou  

pois deixa sempre um rastro  

   de postos de gasolina  

   casas de puta  

   e de cruzes).  

   

então vieram aqueles tratores,  

enormes!, e multidões de tratoristas,  

e diziam: agora o progresso não escapa:  

ergueremos um monte  

                  no meio do rio  

e faremos um mar de progresso!  

   

e assim se fez. mas parece  

que bem depressa mandaram o progresso  

lá pra são paulo, ou um lugar assim  

— desta vez enfiado em fios brilhantes  

pendurados de torre em torre... 

   

mas um dia desses aí, eu vi o progresso:  

é que lá de são paulo inventaram um jeito  

de mandar o progresso de volta voando,  

e daí ele cai numa caixa  
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e a gente pode ficar apreciando  

   o dia inteiro.  

  

esses dias, então, eu vi o progresso  

— e até ouvi o que ele tem a dizer:  

garantiu que lava mais branco  

   — mais branco, impossível —  

depois subiu num estrado  

e ao som de uma canção brega  

empinou a bunda  

e rebolou  

 

 

 

 

 

 

Agosto de 1982  

Junto à esquecida Estação Afonso Camargo,  
próxima ao Rio Bananas, no município de Guarapuava 
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Lembrando de Gil Vicente - I 

DONA EULÁLIA E O COISA RUIM 

   

vinha dona eulália pelo caminho  

quando lhe apareceu  

o diabo.  

— credo em cruz! — diz dona eulália  

e lhe opõe o crucifixo.  

— deixa disso, comadre, (ouve em resposta)  

só vim pra lhe agradecer!  

— agradecer? não é possível!  

e qual seria o porquê?  

— ora, a comadre não sabe  

que ao meu serviço na terra  

presta brilhante ajuda?  

— cruz credo, nem diga isso!  

sou senhora de respeito!  

— não falei? não tou dizendo?  

eu vim pra lhe agradecer  

por tanta gente que a comadre  

me ajuda a fazer sofrer.  

de onde vem a comadre agora?  

— ora essa, da reunião das senhoras.  

— e então, do que é que falavam?  
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— do horror do pecado  

que grassa por esta cidade.  

dissemos à dona fulana  

o quanto seu filho é um safado.  

escondemos da dona maria  

que o seu marido a traía  

(enfim, coitada,  

só demos uma insinuada).  

— houve fato da cidade  

que escapasse sem julgamento?  

— por deus, que saibamos não!  

eu mesma tive um senão:  

disseram que a minha filha  

por aí trocou uns beijos  

e que até a danada disse  

que se amar não era triste!  

ah, estou tão envergonhada!  

— comadre, não há por quê!  

a senhora demonstra bem  

o quanto não gosta de ver  

essas melecas de amor,  

nem nada que afirme que é bom  

viver, senão pra sofrer.  

— sofrendo se salva o mundo!  
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— bem certo! e a comadre agora  

por certo já vai embora  

dar uns tapas na sua filha.  

— ah, seu diabo, isso eu não faço:  

prefiro ficar falando  

que ela está me matando,  

meu coração não resiste.  

prefiro ficar ameaçando  

sem dizer se faço ou não faço  

e só quando já passada (ela pensa)  

estiver a tempestade,  

aí eu desço o meu braço.  

— brilhante, brilhante! e eu não dizia  

que a comadre nos colabora  

co'a mais alta maestria?  

quanto tormento, quanto  

sofrimento do miúdo, do bom,  

do bem piniquento  

me ajuda a deitar no mundo!  

— cruz credo, que eu não devia  

dar trela pra esse malandro.  

desculpe, seu diabo, desculpe  

que agora eu já vou chegando.  

— pois vá, comadre, passar bem,  
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com ódios e muita enxaqueca.  

lhe peço um favor, porém —  

não será muita exigência?  

— um favor, eu posso fazer?  

— por certo. a comadre não tem  

na mão esse crucifixo?  

— pois tenho. eu pensei que servisse  

pra afugentar o inimigo.  

— está certo, comadre, está certo:  

o inimigo ele bem resolve.  

lhe peço que continue  

a mantê-lo com todo cuidado  

firme, seguro,  

muito bem crucificado,  

e não deixe em nenhum momento  

que ele escape, e voltando à vida  

infeste seu coração  

com ideias loucas,  

perigosas — por exemplo...  

de perdão  

  

 

Guarapuava, setembro 1982 
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Lembrando de Gil Vicente - II  

SALVA-NOS, GRITAVA A MULTIDÃO 
  

Hosana, hosana, ó filho de Davi!  
Mateus 21:9  

Hosana quer dizer "salva-nos!"  
Rev. Elias Abrão  

   
— salva-nos, salva-nos! — gritava a multidão —  

caímos num vale escuro  

e não sabemos sair.  

esse vale fede a merda,  

nos afundamos no lodo  

e nos cortamos na pedras,  

em espinhos nos enredamos  

e é sangue o que nos corre da boca. salva-nos!  

água, a beber, sabe podre,  

e o fogo também não é auxílio:  

já não traz luz, só fagulhas,  

estralos e fumaça diabólica  

onde aparecem horríveis  

espectros.  

diabos atendem, quando clamamos por deuses,  

oh salva-nos,  

salva-nos tu que apareceste  

como vindo de outro mundo,  
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cujo rosto revela ainda  

verdade e luz...  

   

— ser salvo desse vale é bem simples,  

veja bem: primeiro,  

deixe passar esse atrás de você.  

assim tudo fica mais fácil.  

— mas como? isso eu não faço.  

esse sujeito não presta,  

nunca tentou me ajudar!  

— não importa, a saída  

nem é mesmo por esse lado;  

veja você como é simples:  

você andava pro lado errado.  

— como, o senhor duvida  

do meu senso de orientação?  

ora, vamos, essa não!  

— bem, assim mesmo é simples:  

eu aqui estou em chão firme.  

olhe e venha atrás de mim.  

— mas senhor, eu não posso andar!  

— como não, estão boas suas pernas.  

— é, mas me sinto cansado!  

— um pouquinho mais, faça uma força,  
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e então você já descansa  

em terreno firme e bom.  

— senhor, senhor, me carregue!  

— por quê? isso  

eu não faço. o que custa  

dar o seu passo  

pra vir até onde eu estou?  

— pois vá embora, que eu não preciso  

desse seu tipo de ajuda!  

os diabos ao menos prometem  

que vêm nos tirar daqui  

em carruagens de ouro!  

querer que eu caminhe, essa é boa!,  

que eu tenha de fazer força!  

— mas, lhe digo, não há outro caminho;  

vem ou não vem comigo?  

— pessoal, olhem só esse estranho,  

o quanto nos insultou:  

quer que eu diga que andei errado,  

que deixe passar à frente  

gente da mais à toa,  

e ainda por cima me diz  

que me esforce pra caminhar!  

ora, disso não precisamos!  
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queremos milagres, milagres e de verdade!  

queremos este buraco  

mudado em palácio brilhante. vamos,  

você pode isso?  

pode ou não pode, diga!  

não fique parado olhando!  

  

                                    pessoal,  

     esse sujeito  

     pensa que está nos tapeando!  

     vamo lá, pessoal, vamo lá,  

         vamos acabar com ele!  

         vamos acabar com ele!  

         vamos acabar com ele!  

  

 

 

1.10.1983 
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BALADA DA TUBA BÊBADA  
   
hoje na frente de casa  
uma tuba passou pendurada  
no braço de um assembleia de deus.  
vinha fazer contraponto  
à alcoólica dança de um tipo  
tentando calçar os chinelos  
no meio da rua.  
sobe o homem na calçada  
— que é a do novo supermercado —  
e vem a tuba — que cantava  
vencendo vem jesus.  
vai o homem  
atrás do supermercado  
às portas do qual hoje estavam  
cem homens atrás de um emprego  
(entre eles, ai,  
ali estava o meu amigo).  
vem a tuba,  
vai o emprego,  
glória, aleluia!,  
as portas estão fechadas —  
mas hoje na capital  
as portas foram abertas  
como se fosse o mercado  
uma lata.  
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na frente do supermercado  
ali estava o meu amigo  
que agora está aqui comigo  
na mesa do bar.  
procurava emprego, o amigo,  
na grande lata fechada —  
glória, glória, aleluia,  
e essa tuba, onde é que estava?  
meus amigos estavam no bar  
numa tarde a mais de impotência,  
ar de seca depois da enchente  
e miasmas recessionais.  
meu amigo veio a este bar  
da frente do supermercado  
atrás do qual na calçada  
dançava um desconhecido  
de volta do bar  
atrás dos chinelos  
atrás do chão que fugia,  
atrás do chão que me foge,  
e essa tuba que passa,  
glória glória aleluia,  
vencendo quem vem?  
    vencendo quem?  
   
no bar todos pensavam  
o que vou fazer em seguida?  
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o supermercado fechado  
tentava só dar entrada  
a um ou outro escolhido.  
ó super, santo mercado,  
por quem é que foste ungido?  
atrás do dito mercado  
caía do chão um amigo  
— como seria seu nome? —  
enquanto passava a tuba  
que apenas havia cantado  
vencendo vem jesus.  
a tuba passava,  
o homem caía,  
meu amigo falava,  
a trombeta soava...  
   
hoje na capital  
a lata foi arrombada.  

 

 

Guarapuava, agosto de 1983. 

Mês inteiro de seca depois de dez meses de chuvas e inundações no Sul, 
país em recessão extrema, dez mil desempregados vagavam pelas ruas 

dessa cidade então com cem mil habitantes, enquanto saques a 
supermercados por gente comum, não organizada,  

começavam a pipocar pelo país e a assustá-lo. 
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COMO SE A PESTE TIVESSE CHEGADO  

   
depois de três dias em retiro no monte  
(que era mesmo ali no meio da cidade)  
voltei a babilônia e fui tomado  
   de um sentimento escuro  
— como se a peste tivesse chegado.  
   
gravadas por toda parte  
palavras diziam horrores  
que eu nem queria saber.  
os homens, esses não falavam.  
                      quando falavam  
era só uma reza sem fim, toda de pedacinhos intercambiáveis,  
sempre os mesmos  
      os mesmos  
os mesmos.  
quem mais falava eram mesmo as máquinas:  
tagarelavam, e em voz tão alta  
que enchiam todo o ar, e cada fresta  
das cabeças, dos corpos. do mundo, e quem sabe  
era por isso que já ninguém se ouvia.  
   
mas cheirar, cheirava, a cidade — feios odores  
                                                       fedores  
de coisa grudenta,  
mistura de restos  
e excrementos da natureza  
— dos quais agora vivemos...  



Seção 6 : FALANDO ALTO PELOS BOTECOS 

ÍNDICE DE SEÇÕES 220 ÍNDICE DE POEMAS 

fui em busca de água,  
     ou vinho.  
ou sombra.  
o meio da quadra era tomado de eflúvios  
— dos que devem viver no interior dos animais  
mas que são soltos virando-se o animal do avesso  
e vendendo os pedaços.                  ali mesmo  
um arauto de lata proclamava os baixos preços  
bondosamente decretado pelos príncipes.  
   
nas esquinas prostitutas ameaçavam tomar um banho de sol.  
   
mas havia um parque.  
e no parque, um menino. 
chorava.  
se recusava a seguir a família  
    — e, quem sabe, a vida,  
    percebendo a encrenca  
    em que se metera a uns dois anos  
    ao consentir em nascer...  
o pai, didático, ensinava ao outro filho  
como trazer o menino:  pela orelha, estou dizendo!  
                       vamos, puxa, arrasta ele,  
             traz logo esse burro,  
pela orelha, estou dizendo!  
   
   
... mas no parque havia árvores.  
           árvores!  
e, ao passar do vento, cantavam.  
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como sempre.  
como sempre cantavam, em sua farfalhíngua,  
cantavam, cantavam...  
cantavam... nênias,  
elegias,  
lamentações  
de jeremias, e outros profetas  
desconhecidos...  
e diziam, dolentes:  
   
         ai,       ai !  
              (ai,       ai!)  
         ai de mim,  
                   ai de nós!  
               (ai de mim,  
                         ai de nós!)  
         ai de mim,  
                   ai de nós!  
                ai de nós  
                         ai de VÓS!  
   
ai,   ai!   (ajudava uma roda de bichos)  
babilônia cai-não-cai  
já caiu e ainda não viu  
foi que caiu no macio  
foi na lama, foi no rio  
e não desatola mais  

ai, ai!  

babilônia cai-não-cai  
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já caiu e ainda não viu  

foi que caiu no macio  

foi na lama, foi no rio  

e não desatola mais  

ai, ai!  

babilônia cai-não-cai  

já caiu e ainda não viu  

foi que caiu no macio  

foi na lama, foi no rio  

e não desatola mais  

foi na lama  

foi no rio  

e  no  rio  borbulha     en-  

                                                  xo-  

                        fre!  
   
então me lembrei da reunião.  
parei de bobagem, corri,  
cheguei, e disse ao patrão:  
— a peste chegou!  
me olhou sério: — é verdade?  
assenti. e ele não.  
levantou, quase inflado, e atirou:  
— e você, só agora é que viu?  
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tanto esforço, tanto, e você  
só agora é que enxerga o nosso trabalho?  
parou,  
e então sorriu  
c a v e i r o s a m e n t e .  
   
escapei pelos morros cobertos  
de paredes, telhados,  
cachorros e crianças chorantes.  
e subia morro após morro  
como o menino que saiu  
à procura do horizonte.  
o da transfiguração, de onde eu partira  
já nem estaria lá, eu sabia.  
onde iria  
pra procurar os meus?  
   
   
continuo.  
nalgum bosque  
ainda não queimado  
ou campo ainda não pulverizado  
um pouco além da bolha de gritos  
que envolve babilônia  
   ali, eu sei  
que vos encontro.  

 
São Paulo, janeiro 1983 

Desenvolvido no Largo 13 de Maio e no Parque Guarapiranga, logo após um 

encontro de agricultura biodinâmica, área com que estava envolvido na época. 
  



Seção 6 : FALANDO ALTO PELOS BOTECOS 

ÍNDICE DE SEÇÕES 224 ÍNDICE DE POEMAS 

• • • 

araucária.  

veneno em tuas crianças.  

clorados. fosforados. carbamatos.  

excipiente:  quantidade suficiente  

para um seio.  

                   que infante resistiria?  

   

araucária,  

a história não é nova:  

machado em teus rebentos.  

pras tuas sementes, fogo.  

    também, por que escolheste, cidade,  

    tal nome de árvore?  

    por que deixaste, árvore,  

    que te fizessem símbolo?  

natureza índia, pré-invasão dos bárbaros...  

    como resistir  

    às forças do metal?  

   

araucária!  

veneno em tuas crianças  

machado em teus rebentos  

    — pétreo brasil, pra que precisas vida?  
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(É O PROGRESSO  
 É O PROGRESSO  
 É O PROGRESSO CHEGANDO) 

clorados, fosforados, carbamatos.  

pros nem nascidos, benzeno  

   — pétreo brasil, pra que precisas miolo?  

(É O PROGRESSO  
 É O PROGRESSO  
 É O PROGRESSO CHEGANDO 
 É O PROGRESSO CHEGANDO) 
   

 

 

 

 

Curitiba 1986  

Dedicado à Petrobrás  

e a todo o Distrito Industrial de Araucária  

(Região Metropolitana de Curitiba) 
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Seção 7 : PASTANDO AS LEAVES OF GRASS 
Guarapuava, 1983 - 1984 
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PASTANDO AS LEAVES OF GRASS  
   

apesar da fumaça de agosto  
o sol pega o trem azul.  
não há nenhuma poesia em educar niños  
num charco causado  
por uma lavadora suja  
em meio a latas  
e pás  
e roupas, sapatos e pedras,  
tudo fora de seu lugar.  
   

chitty babu toca sua vina, mas  
¿contemplar-te quem há-de, ó sol,  
em meio à algaravia dos filhotes?  
   

folhas de grama,  
verde aveia de minhas pobres vacas  
neste chão empastado de água...  
talos de grama,  
¿onde a poesia de mastigar-vos  
deitado ao campo, olhando o céu,  
ao lado de um companheiro?  
whitman!  
¿a grama de que pastaste  
será a mesma que pasto yo?  

Guarapuava, agosto de 1983: mês de seca depois dos dez meses de 
inundações que se seguiram ao fechamento das comportas de Itaipu - período 

passado em uma chácara, praticamente ilhado na lama, com quatro e meia 
pessoas venezuelanas (filho, enteados e companheira grávida). 
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A A.A.O.  

   

¡amigo! ¡cómo te amé!  

como si amara un pájaro y no un hombre  

y pájaro soñaba que eras de verdad, y no vía  

lo cuánto todavía te apretaba el corazón  

el miedo a volar 

   

¡amigo! te he amado de un amor extraño —  

        bello  

pero frío como esta lluvia  

y que olía, y dolía, como las altas gramas  

en la orilla del camino  

que en un sueño de hace mucho  

salía de guarapuava por los bajíos  

perdiéndose entre cañas más y más altas  

   

verde y frío capín mojado  

me toca la piel como un cariño  

                               que corta  

y cuando me acerco  

se dobla y huye a mi contacto  

— pero mi tacto  

                       ¿por qué?  
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corre detrás de ese cariño  

— frío, mojado, cortante, huidizo...  

¡cariño aún!  

   

y al recordar tal cariño se cambian los tiempos,  

y no digo "amé", sino "amo"  

— aunque de lejos,  

aunque ya la rosa se haya mudado para el desierto  

y la geografía como abismo, al fin,  

ya haya llegado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarapuava 08.09.1983  
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NÓS QUE NEM TE INVOCAMOS 

   

senhor deus dos flagelados  

das loucas, dos subnutridos  

de todos que em seu desespero  

te buscam de qualquer modo ridículo...  

não, não serás o mesmo deus  

dos que te buscam cheios de razão  

e de certeza  

de ter-te achado.  

  

senhor ouvinte dos desesperos  

e gritos da raça humana,  

perderás teu tempo com as bem-acabadas orações  

dos acadêmicos da prece  

e burocratas do espírito?  

igrejas, sociedades, com seus homens  

cheios de razões!  

  

perdi a razão, meu mestre.  

perdi a razão e todas as razões.  

argumento  

com os homens, não mais contigo —  
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mas não te trago a arrogância daquela "humildade"  

dos convictos de que estão certos, logo  

deus é por nós.  

  

não, não sei nada,  

e minha humildade é a arrogância  

com que esperneio diante de ti  

sem nobreza  

e em palavrões  

desabotoo a minha dor.  

  

senhor, de que servirás  

aos que já estouram de razões?  

eu te preciso, sim,  

e não eu, mas nós  

que nem te invocamos,  

só levantamos aos céus  

uns olhos e mãos vazios  

sedentos de serem preenchidos  

de algum bálsamo  

 
 

24.07.1983 
Sugerimos ler o trecho sobre religiosidade  

no texto de esclarecimentos no final do livro 
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IMPRESIONES SUDAMERICANAS 1 

CHEGANDO A SÃO PAULO, DE ASUNCIÓN 

 

   

agora me dói esta periferia  

que todos julgam central.  

mais doerá estar no rio  

e mesmo caracas não será consolo.  

 

   

que felicidade,  

estar no coração do continente  

(ainda que eu, bunda-mole,  

   só lhe conheça  

as estradas & aviões).  

paraguai! mato grosso! manaus! não sei dizer  

o que em vocês me move tanto  

—  quem sabe  

seus rios enormes,     

lentos  

por onde flui  

a alma da américa.  
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rio de janeiro — nem ainda entraste!  

são paulo, curitiba, cidades de nascentes  

— sois marginais.      meu coração  

está onde fareja o futuro,  

pra onde vejo correr  

o sangue da terra,  

onde vejo bater  

seu largo,  

vasto  

coração  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro 1983 - em trajeto  

Paraná-Venezuela via Asunción 

para acompanhar o nascimento, dia 27, 

da filha Ana Estrella Libertad 
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IMPRESIONES SUDAMERICANAS 2  

VARIG - LINHAS AÉREAS DE ONDE MESMO?  

   

em duas horas e dez minutos  

pousaremos em manaus.  

cointreau é o que me servem  

após um jantar todo em francês.  

coantrô!  

            enquanto cruzamos o orinoco  

            sobrevoamos tepuys  

            nos derramamos pelos roraimas  

            e amazonas da vida!  

   

lááá...  em baixo  

um menino olha as luzes piscando  

           (donde vem? onde vai? das naus errantes...)  

menino, menino! sabe você  

que existe uma coisa chamada coantrô  

que uma turba de vândalos  

bebe sobre tua cabeça?  

  
Janeiro 1984, em voo Boa Vista-Manaus  

retornando da Venezuela 
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IMPRESIONES SUDAMERICANAS 3  

A TI, Ó FILHA DOS ANDES  

   

 

 

I  

 

como ser alegre em meio às pedras  

quem um dia conheceu as flores?  

ódio e medo regem essas terras  

desde o dia em que apunhalaram o sol.  

   

 

II  

 

do milho a fartura e as canções nos terraços  

e as lãs coloridas brincavam c'o vento.  

pecado foi só não ter conhecido  

que houvesse algum povo que assim não vivesse  
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III  

como ser alegre em meio às pedras  

mesmo tu que nunca as flores viste?  

tão belas as que viu teu avô  

que à tua mãe ensinou a chorar  

por elas.  

que tradição lembrará vossa glória  

se não o pranto?  

chora, sim, desde a quebrada  

fere-nos com teu pranto,  

não pranto de um:  

pranto de montes;  

pranto longo e forte  

que chegue às estrelas —  

e não pares de chorar  

até que as estrelas te ouçam.  

quem sabe se compadeçam  

e voltem a chover sobre ti  

como flores  

e voltem a pôr nos teus lábios  

o riso, e nos pés uma dança  

que não seja de dor.  
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IV  

 

que pelo menos não te morra  

a esperança  

(a mais triste das alegrias)  

e mais não nos cabe dizer  

— pois jamais provaremos  

a extensão da tua dor.  

é no silêncio, portanto,  

que te ouso ofertar  

a flor do meu sonho;  

aceita-a, ó filha dos andes.  

é feita de amor.  

  

 

 

 

 

Guarapuava 10.03.1984  

A expressão “filha de Tal Lugar” não se refere a uma pessoa específica, e 

sim à população e a vida da população que se desenvolveu ali. 
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CANTIGA  

 

amiga, ya tengo que irme  

pues desde allá me han llamado  

desde los campos me llaman  

y no me puedo quedar  

   

que ya quedarme no pueda  

te pido que me lo perdones  

que me permitas que vuelva  

al campo adonde me llaman  

   

amiga, de esos tus ojos  

he de llevar el llamado  

— he de llevar a los campos  

adonde ahora me llaman  

   

cuando en los campos esté  

adonde el silencio me llama  

me llamará silencioso  

el fondo de esos tus ojos  
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y, amiga, yo volveré a verte  

en los campos o en los montes  

(cuando en los montes esté  

la voz del silencio a llamarme)  

   

amiga, ya tengo que irme  

pues desde allá me han llamado  

— que pueda desde tus ojos  

llamarme el silencio que amo.  

 

 

 

 

 

Los Teques, Venezuela  

05.01.1984 
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DESCONVERSAS  

("Eu Disse" nº 1)  

 

   

  eu disse A  

    e você Z  

e eu disse X  

    e você A  

e eu disse VEM  

    e você VAI  

e eu disse VOU  

    e você VEM  

e eu disse VAMOS  

    e você SIM, MAS  

e eu disse O QUÊ?  

    e você O QUÊ?  

             QUE O QUÊ?  

             QUEM PERGUNTOU O QUÊ?  
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aí  

parou tudo.  

olhei.  

você olhou.  

e começamos tudo de novo.  

   

e de novo.  

   

   

e de novo.  

   

   

   

e de novo.  

   

   

   

   

   

   

   

e de novo.  

  
Guarapuava (Bar Samuara) 27.03.1984  

Publicado anteriormente em Limo a Leme Nenhum  
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AFTER THE DAY AFTER  

("Eu Disse" nº 2)  
   

(adagio rubato)  
   
tarde demais.  
   
eu disse  
me abraça  
me toca  
me sente  
que eu te abraço  
te sinto  
te amo  
descubro o eu  
que existe em você  
   
e te disse:  
não fica comigo  
mas também  
não me deixa:  
aumenta  
teu coração  
- que eu aumento  
o meu...  
que venham muitos  
numa dança de roda  
que dois já não bastam -  
que venham mais  
                mais  
                       mais...  
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              que venham todos dançar!  
             que venham todos dançar!  
                             dan  
                               ç  
                               a  
                               r  
                               !  
   
 

   
(comme blues, accelerando)  

   

                     ama!  
  sente!  
   
           quer!  
   
    não sou eu nem você  
   
            nem  
   
             eu  
   
            nem  
   
           você:  
   

ele  
ela  
eles  
nós  
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 eles  
 elas  
 vocês  
 e eu  
  estes  
  esses  
  aqueles  
  também  
   iguais  
   desiguais  
   tantos mais  
   quantos tais  
                vamos nós  
                  numa dança de amor  
           e de vida  
                vamos mais  
                  nessa dança  
             de vida e de amor  
           viver  
             morrer  
               numa dança de amor  
           e de vida  
   
             m  
              o     v  
               r   i  
                r v    
                 e o que mais       
           de amor - e o que mais  
                    - e o que mais  
                     - e o que mais  
                    se podia querer?  
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(tempo primo)  
   
tarde demais.        
   
eu disse  
uma vez  
ninguém  
se moveu.  
na segunda vez  
moveram  
os olhos.  
fui dizer  
a terceira  
mas então  
era tarde demais  
  

 

 

 

 

 
Guarapuava (Bar Samuara) 27.03.1984 

Na sequência de ter assistido o filme  
The Day Ater (O Dia Seguinte) 
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DA CHAMADA NOCHE OSCURA DEL ALMA 

 

 

   

I 

 

caminhamos no escuro.  

como se o deus que nos guiasse  

nos houvesse abandonado.  

não que nos haja, o Divino,  

mas alguém, que como um deus,  

nos dava luz.      falsa  

devia ser  

pois se apagou.  

caminhamos no escuro.  
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II 

 

gostaria de sentir-me poeta  

                     (de novo)  

de sentir que a janela e a porta  

merecem cantares  

(e a bacia  

de lavar pés).  

gostaria de sentir-me profeta  

                     (de novo)  

se não sentisse que neste momento  

até o profetizar é inútil.  

   

passivo, espero a morte, ou  

na melhor hipótese  

amor que a me ajude a esperar.  

se gritar não for inútil  

e agir, ainda, necessário,  

dá-me, ó céu, vontade  

e me mostra o porquê.  
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III 
   

... haced al Niño servicio...  
       Villancico espanhol  

   

nace, oh niño,  

en el corazón mío  

que no tiene luz ni calor  

ni sabe por qué esperar.  

non confundar, domine,  

non confundar...  

livra-me  

de ser perdido pela minha dúvida  

ou salvo pela minha crença  

— pra que não se perca nenhum  

por crer diferente!  

não crença, me salve,  

e sim confiança  

como salva ao afogando  

que nos braços do salva-vidas  

consegue não se debater.  
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menino,  

apenas menino  

é o que eu sou —  

não me mateis  

pedindo-me mais,  

exigindo-me ser  

o que não sou  

                        !  

                             .  

                                   .  

                                          .  

  

 

 

 

 

 

 

Abril 1984 

  



Seção 7 : PASTANDO AS LEAVES OF GRASS 

ÍNDICE DE SEÇÕES 252 ÍNDICE DE POEMAS 

OLHANDO DE LONGE  
   

guarapuava — quem saberá explicar  

por que te amo assim?  

me acostumaste  

a pedra e poeira  

e aos abraços da areia e do mar  

já não me sei entregar.  

por que te amo — quem  

saberá explicar?  
   

com certeza não  

a grande ambição  

nenhuma visão  

dos que mandam em ti.  

com certeza não  

a pouca educação  

o indeciso coração  

dos que amo aí.  

com certeza não...  

com certeza sim!  

indeciso ou não,  

 o querido coração  

   dos que amo em ti.  
Ilha de Paquetá 06.05.1984 
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O QUE MINHA ALMA COZINHA ESCONDIDA DE MIM   
 

há que manter-se forte,   

desperto...   

mas que será   

   que minha alma cozinha   

      escondida de mim?  
   

há que guiar-se claro  

pela luz  

da razão...  

mas que paixões  

   minha alma cozinha  

      escondida de mim?  
   

escondida de mim a minha alma  

planeja entregar-me à paixão.  

cuidado, razão, não nos deixes  

de vez  

naufragar...  
   

mas não sejas também tão chata  

e provemos num mergulho as delícias  

   que essa alma avoada cozinha  

escondida de mim!  

Maio 1984 



Seção 7 : PASTANDO AS LEAVES OF GRASS 

ÍNDICE DE SEÇÕES 254 ÍNDICE DE POEMAS 

• • • 

recomeçaram os ventos  
e minha alma folha  
 r   
   r   
         r   
                o   
                     d             i   
                         o             a   
                            p       
se agita  
e voa  
despenca em lugares  
inesperados  
e voa de novo  
quando começa a querer ficar  
   

vai, vai, alma,  
voa mais alto que as turbulências  
e contempla o mundo!  

   
não!  
não vai.  
não para vê-lo resolvido  
sem altos e baixos  
reduzido  
a  
chato  
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cai, alma,  
cai no vento — espírito  
                  que te sustenta um pouco aquém do abismmm  
                                                                                  m  
                                                                                 o  
                                                                                .  
                                                                                  .  
                                                                                 .  
   
que te leva por entre janelas e portas e hortas e ruas cabeças 
e pés...  
   
vai,  
vai com o vento  
que sempre podes encontrar fogo  
onde te aqueças  
                         — ou queimes, sei lá!  
 
mas vai. o que não quero ver (não há nada mais besta)  
é uma alma tremendo de frio  
  
 
 

 

05.07.1984  
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OUTONO  
   

alma  

por onde seguiremos  

se não mais o peso  

ou calor de um amigo  

nos impele a caminhar?  

alma  

prepara-te pras noites escuras  

em que sozinha comigo  

terás de jogar.  

que jogo preferes, ó alma,  

se nos for dado escolher?  

      dados?  

      damas?  

      cartas?  

      xadrez?  

peões & damas  

do nosso passado!  

ficaram onde?  

ficamos  

        co'as cartas?  

 

Rio, maio 1984 
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• • • 

 

vivemos uma eterna despedida  

já que nada será como está.  

   

ó antigos  

deixai-me buscar os amigos  

         que o tempo é curto.  

(ó amigos  

deixai-me buscar os antigos  

         que o tempo é curto).  

   

haverá o tempo de um beijo  

no instante que precede a partida?  

   

ó amigos, aceitai  

   AGORA  

os beijos deste coração  

que já tem a bater menos uma  

                                    duas  

                                  três  

                               quatro 

                             ... 

10.07.1984 
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BALADA DO PORTO DE SANTA MARIA  

   

ô velho porto  

de santa maria,  

onde foi que'ocê ficou  

debaixo dessas águas,  

velho porto?  

onde foi o menino  

que ali me perguntava  

se o mar era mais largo que o iguaçu?  

onde foram as pedras,  

e as casas, e os peixes,  

e a velha rural  

e aquele estetoscópio  

nas manhãs de inverno?  

ô porto  

de santa maria!  

a cana e o abacaxi  

que com você conheci,  

e a balsa e os balseiros  

e a ponte e os engenheiros  

e as pedras e os pedreiros  

e operários e canários  

e aquela ida no mato,  
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e aquele andar de gato,  

e meu pai onde ficou?  

ô porto, velho porto  

de santa maria! ô velho  

iguaçu  

que te passou  

meu velho rio?  

te alagaram todo, rio meu velho,  

e a minha infância onde ficou  

debaixo dessas águas  

   

 

 

 

 

 

22.07.1984 

Reminiscência das viagens em que acompanhava meu pai que até os 

anos 70 dava assistência médica aos trabalhadores do Departamento  

de Estradas de Rodagem do Paraná nas suas residências e canteiros de 

obras ao longo das estradas de chão. Quando o poema foi escrito o 

"Doutor Otto" era falecido havia dois anos. 
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RESMUNGO MUSICAL  

 

   

                             ô,  

nhápi nhápi nhápi  

nhápi nhápi nhapindá!  

   

não me agarra  

não me amarra  

para de  

me regular  

te prometo  

não me meto  

não te venho  

azucrinar,  

                             ô,  

nhápi nhápi nhápi  

nhápi nhápi nhapindá!  
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eu só queria  

passar esse rio  

beber duma fonte  

que não desaponte  

mas já que não pode  

vê se não me fode  

ou me deixa seguir  

ou me deixa voltar,  

                             ô,  

nhápi nhápi nhápi  

nhápi nhápi nhapindá!    

   

            (e da capo ad libitum qualquer coisa etc. e tal)  

   

 

 

 

 

1984 

Nhapindá é como se chama, na região do Paraná onde cresci,  
um cipozinho espinhento que prende as pessoas pela roupa, ou  

corta a pele, quando se caminha no mato. Provavelmente  

o que outros conhecem por unha de gato. 
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• • • 

apesar de tudo, o amor insiste .  

insiste em bater na minha porta  

mesmo eu pedindo descanso.  

insiste em me mandar comprar abóboras  

de quem planta abacaxi  

e oferecer morangos  

a quem detesta morangos, dizendo:  

"respeito teu gosto, mas... come morango,  

pô!  tu não sabe o que tá perdendo!"  

insiste em chutar quem o julga bonzinho  
e ajudar quem o julga vilão,  

insiste em me fazer pensar besteira,  

dizer besteira,  

escrever besteira sobre ele mesmo  

tentar definir o que não se deixa,  

aparecendo sempre num novo disfarce  

que eu nunca ia imaginar . . .  
   

"chega! não! volte! vá! fique! quero! não quero mais!"  

que bobo, eu! ele devia até  

já ter me esquecido.  

mas apesar de tudo  

o amor insiste  

em insistir.  

20.07.1984 
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• • • 
 

encontrei alguém de mim  

que há muito tempo eu não via  

ao passear num bosque feito  

de velas cruzes e estrelas. 

banquete de guarda-chuvas  

sarapatel para grilos  

saltos de saltamontes  

sangue de beterraba.  

copos de leite, copos de calma,  

copos de lágrima, copos de amor.  

em ecos de um hino antigo  

num bosque de há muito tempo  

mirando para o futuro  

foi assim que aconteceu:  

de súbito, pouco a pouco,  

suave, num sobressalto  

encontrei alguém de mim  

que há muito tempo eu não via. 

 

1984  

Saltamontes é gafanhoto em espanhol, e na época era apelido de  
meu enteado Juan Canache Vargas. Publicado anteriormente  

em Limo a Leme Nenhum. 
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PARA ANA ESTRELLA LIBERTAD  
   

te he así nombrado, hijita,  

para que de hecho seas  

una estrella que apunte  

caminos de libertad.  
   

sabrás, hijita,  

qué oscuro tiempo  

éste en que naciste?  

sabrás lo cuánto temo  

que siquiera haya un futuro  

que tú y tu hermano puedan alegrar  

                                    con su risa?  
   

quizás te hubiera nombrado esperanza  

pero prefiero llamarte certeza:  

en esta tierra o en las estrellas  

seremos libres, hijita mía!  

  

 

Escrito no início de 1984 para a filha nascida em 27.12.1983, pensando 

também no filho nascido em 01.12.1981 (ambos na Venezuela)  

Publicado anteriormente em Limo a Leme Nenhum  
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Seção 8 : INTERLÚDIO CURITIBANO 
1985 - início de 1987 
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• • • 

 

 
 

 

   contra a experiência  
          o experimento:  
      a cada nascimento  
              esperança  
                       (re-  
                cria  
                    n  
                     ç  
                      a)   

                         
   

 

 

 
1984-85  

Publicado anteriormente  
em Limo a Leme Nenhum  
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• • • 

 

não.  

não quero mais poesia nem canção  

                       sobre as manhãs —  

quero vivê-las.  

redescobrir em mim o impulso  

que me leve a vê-las  

         — leve,  

                   a velas  

                 c'o vento.  

nenhuma canção pra fixar  

o que é bonito em movimento.  

   

 

 

 

 

 

Curitiba, julho 1985 
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CANTIGA D'AMOR  
Ah, meu amor, estamos condenados:  
Nós já podemos dizer que somos um.  

Fátima Guedes  
amor,  

estamos exilados de nós mesmos  

por isso ausentes um do outro  

pois parte minha vive em vós.  

sois casa, refúgio,  

mas não vosso,  

sou guarda, escudeiro  

mas não meu.  

como vivermos assim longe  

cada um do seu?  
  

não  

não me possuís  

nem vos possuo  

apenas somos partes um do outro  

motivo, causa, jus -  

pois o que nos coloca em movimento  

é justamente a parte que nos falta  

e há que procurar constantemente  

      — como um santo  

à cruz. 

1985 
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• • • 

o verdadeiro sabor da cidade  

não conhece quem nela trabalha  

mas só quem vaga por ela  

sentindo os cheiros matinais  

    ouvindo as vozes —  

    sorrindo pra moça do café  

    pro rapaz do jornal...  

    pros que passam apressados  

        prum trabalho onde, parados,  

    não terão sabor nenhum...  

   

é só o vagabundo quem vê  

a cidade acontecer.  

   

(dai-me, senhor, um trabalho  

que me permita ser vagabundo!)  

  

Abril 1985 

Os dois últimos versos, registrados aqui em sua forma original, sugeriram 
em 2016-17 um desenvolvimento em quatro versos que ganhou vida 

autônoma e se encontra no Entreato Brincante 11-12 sob o nome 
Da fecundidade do andar por aí  
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CONTRAPUNCTUS BROMELIACEUS 
JANDYRAE KONDERAE  DICATUS 

CUM TITULO LATINO DE BESTA MESMO  
   

 
           I  
   
emcostas habaixo mais doce  
          aber cá,  
              xi!  
              fibrácida  
              vibrátil  
                  arre  
              pio.  
               index  
      cascável  
           em nigma  
           te  tornas  
      pões    zias  
             azias  
       ameácidas  
          ardis.  
          a  
           doçar-te  
    quem há?  
         bah  
         caxis!  
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          II  
   
       tomáiuma poeta  
   curitibana  
    de tamanho  
       bacana  
     queimada  
     em geadas  
 intelectuais.  
      serraia  
    serrabaixo  
 norteacimadentrópicos.  
      deixaia  
    expostaossol.  
      solmais. solmuito.  
      deixaiateques  
               quente  
          adentro  
          afora  
               queime  
          ameace  
      rachar.  
         rache  
         vaze  
        chame  
          a  
           belhas.  
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          aí,  
       tomai a poeta  
    expremai  
          a, mei  
          a, intei  

         ra:  
     não sai  
         mais do-  
    ce e maiscio  
      esseabaca  
               xi?  
   

 

 

 

 

 

 

1985. Dedicado à poeta Jandyra Kondera,  
colega quando participei do Encontrovérsia  
em 1985-86, e a seu "Manifesto Abacaxi" 
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O INIMIGO PÚBLICO N.º 1  

   

E eis que chegou o dia  

temível  

e de sua nave desembarcou  

o alienígena,  

o abominável,  

o inimigo público máximo:  

               o Doutor Solidão. 

   

(COMO CORO DE CAPOEIRA) 

(Eh, mas ele vinha como mestre,  

é como mestre que ele vinha)  

   

Pra não estar na sua presença  

tem até quem se suicide.  

Pra não ouvir a sua voz  

se ligam sons de todo tipo  

— pra não ouvir a voz do algoz, 

pra não ouvir sua voz atroz.  

   

(Eh, mas ele vinha como mestre,  

é como mestre que ele vinha)  

   



Seção 8 : INTERLÚDIO CURITIBANO 

ÍNDICE DE SEÇÕES 275 ÍNDICE DE POEMAS 

Sozinha eu não fico!  

Sozinho não!  

E os monstros que vão vir da escuridão?  

(E os monstros que vão vir do coração?)  

Tudo,   

tudo menos o jugo  

do Dr. Solidão.  

   

(Eh, mas ele vinha como mestre,  

é como mestre que ele vinha)  

   

Prefiro ouvir a voz  

da televisão  

com a luz que arrancam  

do fundo do chão  

mas não vejo o programa  

nem ouço o discurso  

do Dr. Solidão!  

   

(Eh, mas ele vinha como mestre,  

é como mestre que ele vinha...)  

   

 

1985 - Cena brotada de improviso no teatro mental 

   



Seção 8 : INTERLÚDIO CURITIBANO 

ÍNDICE DE SEÇÕES 276 ÍNDICE DE POEMAS 

BOA VISTA, RORAIMA, 30/01/1986  
   

Neste minuto (oportuno?)  
os ais dos homens pararam.  

Leopoldo Scherner  
translúcida manhã  

congelado momento  

só os pássaros mantêm seu movimento  

enquanto por sobre o rio branco  

vejo os princípios da luz.  

   

ainda se ouve a conversa das pombas.  

os motores mal começaram.  

são as poucas horas do dia  

em que os ais dos homens pararam —  

e  

como se outra vez  

            da treva  

             outra vez  

            do abismo  

               através  

            de rebentos de ar,  

                              de luz,  

                              de murmúrios  

                                      arrulhos  
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                                      sussurros,  

                                                   o mundo  

                              re-  

começasse.  

   

   

espraia-te, ó sol, sobre tuas criaturas!  

e em alegria solene  

teu corpo de luz se comungue.  

dentro de instantes recomeçam os homens, e então  

                       ademais  

                    de seus ais  

                     nada mais  

se ouvirá.  

   

 

 

 

 

 

Na data e local do título, ao amanhecer,  
no retorno de uma viagem por terra à Venezuela  
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A QUEM ME PERGUNTOU POR QUE  

NÃO ESCREVO SOBRE JESUS  

   

e de ti, que falarei? e com que nome  

que não haja  

de sangue sido manchado?  

   

roubaram teu nome, meu mestre,  

e como escrever-te um poema  

                               de pura luz? 

   

 

 

 

1985-86 
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• • • 

 

 

 

   

AVE         MATERIA  

MATER    FORMOSA  

SPIRITUS     TECUM  

DE VESTRO AMORE  

NASCIMUR!  

   

 

 

Maio 1986 

Salve, ó matéria, 
oh mãe formosa. 

o espírito é contigo: 
do vosso amor 

somos nascidos! 
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ADEUS AO PIANO  
   

Senhor Rei, olha esta mão,  
olha esta mão de menino:  
acreditas, Senhor Rei,  
que ela não seja capaz  
de tocar,  
e bem tocar, e tocar bem  
as oitavas afinadas  
de um corpo? 

(Rilke via Leopoldo Scherner)  
   

das oitavas das cordas  

          de cobre e aço  

 às oitavas dos corpos  

         de carne e osso  

   

                   —  perdi?  

   

 

 

Abril-maio 1986 

Nessa época havia retomado meus estudos formais de música depois de 

nove anos, e havia iniciado também um estágio em afinação em uma 
fábrica de pianos, lidando diretamente com "as cordas de cobre e aço". 

No entanto acabei deixando de lado tanto o estágio quanto esses estudos, 

e dando continuidade a um relacionamento iniciado na fábrica. 
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O QUE A MENTE FAZ QUANDO QUER POETAR  

SEM TER SOBRE O QUÊ 
   

no fim de tarde passado  

encontrei pelo caminho  

um licor, um alpiste, uma empada  

um tomate e quatro pepinos.  
   

nas barcas dos cataventos  

certa coisa anoitecia  

e voltava sempre por cima  

das coisas que um dia eu vi.  
   

que coisas eram, senhores  

(de novo que vos pregunto?)  

sei lá, sabeis, sabereis,  

nem quem sois sabeis ou sei!  

apenas atiro certo  

no embalo em que me embarquei  

mas não pergunteis por quê  

— por quê, ora! por queis.  

Abril ou maio de 1986.  
Na terceira estrofe é "pregunto" mesmo,  

forma antiga comum e ainda ativa por aí! 
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A YUKIO MISHIMA  

 

   

 

eu tinha treze anos e não soube de nada.  

também, que nos deixavam saber  

os pátrios generais, ciosos  

de bons costumes?  

inútil, tua dor irmã  

já conhecia.  

de dentro.  

   

não seria uma flecha tupi  

que faria a este chão aceitável  

uma carne luso-helvética.  

tua espada busquei no arado,  

na enxada o suor que me liberte  

das palavras.  

meu povo não tem alma a resgatar. tem de pari-la.  

e sangue é flor. suor é que é semente.  
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mas julgar-te não ouso.  

sangue ou suor  

                     no chão  

sejam Sol  

vencendo  

o dragão!  

que os deuses, irmão,  

não te ouçam  

– e te ousem  

                    ofertar  

c  o  m  p a i x ã o  

   

  

 

19.10.1986 
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REVISITANDO NARCISO  

   

Cansado de mirar-se em água, fria,  

apaixonado e entanto assim sozinho  

Narciso olha aos céus por um instante  

e lança aos deuses seu pedido ardente:  

   

Que dessem eles forma, a sua imagem,  

humana, que na Terra caminhasse,  

ouvisse, visse, e mesmo acariciasse,  

lhe fosse enfim caliente companhia.  

   

Ó deuses tão cruéis e tão bondosos!  

Que irônica resposta a tal pedido!  

Concedem a Narciso o ser amado  

   

e trata de abraçá-lo e não consegue:  

suas mãos apenas mãos e dedos tocam,  

seu gesto, apenas gesto igual responde:  

   

                          descobre a solidão acompanhada.  

  
28.12.1986 

No modelo de um soneto italiano, só que sem rima 
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PRIMEIRA LIÇÃO DE TEORIA MUSICAL  

   

fala de mim — te dou espaço.  

há tempo pra saber o que passaste.  

fala de mim, quero saber  

o quanto nesse tempo em mim pensaste.  

fa-  

    la  

       de  

           mim.  

   

falaste!  

acabou-se a escuridão. com essas linhas  

trouxeste a luz de volta. com essas linhas  

o frio de até há instantes se dispersa. co'essas linhas  

                              meu  

                                     sol  

                                          se  

                                               re-  

                                                    faz!  

 
17.01.1987 

Obrigado ao meu pai, que inventou a brincadeira mnemônica:  
notas dos espaços: fa la do mi;  notas das linhas: mi sol si re fa. 
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NOITE   

 

vem  

e faze-me esquecer que este mundo  

é canseira e enfado  

que a lavação de pratos não termina  

pelas horas ao redor da terra  

que em toda tarde há pernas esgotadas  

de tentar trazer do chão o trigo sempre novo  

que exige sem cessar este quem sabe dispensável corpo...  
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vem  

e faze que este corpo  

de exigência e dores  

este corpo de peso e de limites  

este corpo prisão e prisioneiro  

— que este corpo  

               pague  

    sua existência  

devolvendo-me em prazer o que me cobra em alimento  

   rompendo  

   as amarras do cansaço  

      borbulhando  

      as fontes da alegria  

      —  jorrando-me esta alma  

                 livre nos espaços  

                                             — vem!  

                      e faz-me crer  

                   por um instante  

                                          que vale  

   

 

19.01.1987 
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nuvens se amontanham  

flutuam embranquecidas  

pela lua velhíssima  

que indiferente aos mosquitos  

e naves que piscam vermelhos  

continua subindo, e subindo as seivas  

do cio.  

   

       lua que subindo me viste  

       lua, descendo me vês  

   

e as naves? e o amor? e a paixão?  

e a música das máquinas  

um dia esperança em marcha  

hoje zumbido ameaça?  

o país tem nó nas tripas  

outro aperta na garganta.  

o mundo parece cansado   

da demora em virar cinzas  

(tão seguro que é fênix...)  
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       lua que subindo me viste  

       lua, descendo me vês  

   

sobe a velhíssima lua  

e minhas paixões, deslumbradas,  

decolam, por entre as montanhas do céu.  

contornam, voam, revoam,  

retornam e sobrevoam,  

buscam onde se atirar.  

   

       lua que subindo me viste  

       lua, descendo me vês  

   

olho o chão: nenhuma pista.  

   

 

 

 

 

14.01.1987 
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     no meu travesseiro  

depois de uma viagem  

procuro estalagem  

encontro teu cheiro.  

     meu coração salta  

de encontro a teu peito  

— ó encontro perfeito  

do pleno co'a falta!  

     pressinto tuas partes,  

tua pele, teus pelos,  

alegro-me em vê-los,  

senti-los, tocar-te...  

     mas vai-se ligeiro  

o estúpido engano:  

num corpo de pano,  

da alma — nem cheiro!  

   

 

 

Curitiba 17.02.1987 
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Entreato brincante 8-9: 

HAIKOIDES & OUTRAS MIUDEZAS 

Curitiba 1985 - início de 1987 
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CONTRAPONTO 

(a Helena Kolody)  
   

No círculo esotérico  
dos novíssimos  

múmia não tem vez.  
(H.K., em Poesia Mínima)  

   
no círculo esotérico  

dos (velhos ou novos) (como um rio) profundos,  

que as novíssimas múmias  

não tenham vez  

   

1986 - Enviado por carta à poeta,  

que disse ter se divertido muitíssimo 

 
   

  

qual das realidades é a real?  qual  

dentre as imagens  

                            a original?  

e sobretudo:  

entre todos  

                  — qual de mins sou eu?  

Jul.-ago. 1985 
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HOMENAGEM  

   

nenhuma cultura:  

inteligência  

pura.  

    

Curitiba 24.04.1985 

A M.J.M. 

 

 
 

 

 

   

queria agora alguma coisa apaixonada  

como um beijo em tua boca desdentada  

   

 

Abr. 1985 
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corre hoje, corre hoje, moço  

sorte grande  

corre hoje, moço,  

amanhã talvez sem pernas  

   

Rio 13.02.1985 

 
   

 

ANTI-ZEN  

   

"eu queria tanto!"  

   inútil. que tem  

a ordem do mundo com isso?  

   

e no entanto  

que força há de mover  

   esta perna dormente?  

   

Curitiba 07.08.1985 
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de ver navios  

a ver novelas  

   — ó porto igual!  

   

   

Elaborado mentalmente na noite de 4 ou 5 dezembro de 1985,  

entre um posto de gasolina no Triângulo Mineiro e outro  
em Mato Grosso, numa kombi no rumo da Venezuela 

 

 
 

  

a solteirona e a viúva  

                evitam pensar em homens.  

quando lembram de prostitutas  

disparam:  

- infelizes!  

em seguida  

suspiram.  

 

 Curitiba. 1985? 



ENTREATO BRINCANTE 8-9: HAIKOIDES E OUTRAS MIUDEZAS 

ÍNDICE DE SEÇÕES 296 ÍNDICE DE POEMAS 

 

• • • 

anoitece sobre curitiba.  

luzes pipilam  

      cintilam  

      pistilam  

pra nunca mais.  

(que quer dizer isso?  

    lá importa!  

quero entender  

jamais).  

Curitiba 30.04.1985 

 

 
 
 

capital  

sociedade anônima.  

no interior o coração  

& companhia  

   

Dourados MS, 04.10.1986 
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e se a glória do paraíso não passar  

de apoteose de escola de samba?  

   

imagino dante entrando no céu:  

aqui, um coro de arcanjos;  

ali, uma ala de baianas  

    —  os paetês faíscam!  

   

e se o kitsch for, afinal,  

o estado final do universo?  

   

 

 

 

Véspera de Natal de 86. Não se entenda como crítica ao samba em si,  
que amo e considero poderosíssimo, mas não por isso escondo achar  

que no visual os desfiles muitas vezes descambam para o chamado Kitsch. 
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BANCANDO PAI & MÃE  

   

minha pequena horda de bárbaros  

faz lá no quarto suas barbaridades  

   

eu, todo sala  

insisto em sonhar temas clássicos  

                 — e até conto sílabas!  

   

desiste, enéas, vai-te embora, narciso.  

dentro de instantes invadem:  

                               comida!  comida!  

 
 Curitiba 1986 

 
 

  

hei, menina, pare!,  

que eu quero te conhecer:  

me rouba  

me arrouba  

me empresta  

uma vontade de viver  
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ALGUÉM ME JURA QUE FOI O LEMINSKI  

QUE DISSE; EU JURO QUE NÃO TENHO  

A MENOR LEMBRANÇA DE TER LIDO 

   

I  

   

se sou poeta? vide versos.  

  

II  

   

a via das dúvidas tem duplo sentido.  

 

 

 
 

 

 

  

sonhava que a vida fosse cheia de flores 

— de girassóis, de rosas, de lírios! 
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PERIGO EXTREMO  

   

sábado vamo lá em casa ficar de cara?  

curtir uma  

de lucidez rara?  

 

   

 
 

 

   

(BATENDO PALMAS) 

   

a língua portuguesa  

já entrou na menopausa:  

não tem mais regras!  

não tem mais regras!  
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você conhece a Rose Feijão?  

 não?!  

a mulher do Povo Brasileiro!  

 

 

 
 

 

 

um bule de café  

florido  

numa casa do interior  

florida  

   

   

floriscidade.  
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ser  

ser  

ser  

como um rio  

como um rio  

ser  

ser  

ser  

   

   

 
 

 

BALÃO  

   

quantas gerações de corpos  

espremidos em óleo a milênios  

pra sustentar tua serenidade  

um momento  

no céu?  
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"o sexo é de fato lindo"  

dizia o monge, sereno,  

observando o jardim 

 

 

 
 

 

entardece.  

lua e vênus no céu.  

teu corpo sorri. 

 

 

 
 

 

finalmente verão!  

igual que às uvas  

te beijo.  
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ser vencedor, pra quê?  

se já contemplei até  

a sombra dos grãos de pó!  

 

 

 

 Guarapuava, 1986: subindo a pé a Serra do Jordão  

por estrada de terra, ao pôr do sol, com o amigo Juan Bonetti,  
enquanto o mundo assistia a um jogo da Copa 

   

 
 

 

 

ler rapidamente o jornal  

de ontem  

antes que seja amanhã  

 

1987? 
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Seção 9 : POEZOO - ou ESPELHO ANIMAL 
Botucatu / viagens / Curitiba / Guarapuava – 1982-1991 

 

 

 
 

 

 

 
como podes ser meu amigo, rapaz, 

     se nem te espantas c'o mistério  
da existência dos animais? 
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ser feliz ...                     ser feliiiiz ... 

— dizia o gato — 

a senhora já pensou em ser feliz?  

  

    

 

 

 

 

 

 

   

1982. Extraído  
de Assim falava Zé  

(Seção 6)  
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SEIS ANOS  

   

 

sentado  

na  pedra  

o sol  

na cabeça  

  cóó, cóc cóc cóc cóc cóc cóc cóóóó ...  

o  tempo  

parado  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Guarapuava 01.05.1982  
Descrição de uma memória real  
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é, pingo, meu cão,  

eu sei como é.  

eu sei como é quando me olhas  

     e pedes mais    mais     mais  .  .  .  

     mas nem sabes   

do quê.  

 

   

é, pingo, assim é a vida,  

entenderás quanto te entendo?  

ainda não classificaram nosso instinto  

de apenas querer estar bem,  

e não sós,  

que não é nenhuma sede material,  

ou fome, ou ímpeto de reprodução.  

não, nada disso. sabes  

que nada mais podes ganhar  

que já não tenhas tido  

e ainda assim me olhas, pedes  

                       — fica comigo!  
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ê, cão, cão, no quê é  

que somos diferentes?  

estar juntos, apenas! nem buscamos  

o que excita, mas o que acalme. não mais  

que dormir nuns braços, e um pouco menos  

medo da vida, 

e pressentir o fim  

deste longo isolamento  

na prisão dos corpos/caixas  

que impedem que conhecer-se  

seja fusão das almas  

 

   

ê, pingo, mas não desistes! pingo,  

    a vida é triste, nela  

    não acharás  

o que procuras,  

perfeito demais. paciência,  

pingo, aceita  

pelo que queres  

leitinho quente  

e umas bolachas  

e dá-te por satisfeito  
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que te afago a cabeça  

e concedo o, para um cão, privilégio raro  

de ouvires "boa noite."  

aceita, pingo, aceita, e te satisfaças:  

não é o que tu anseias, porém  

mais não te será dado  

— inútil uivares.  

  

  

pingo, pingo,  

eh, cão — seremos todos cães?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarapuava 14.09.1982  
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ahí están los peces  

haciendo sus diligencias:  

arriba, abajo, abajo, arriba, no paran  

jamás.  

   

que habrá tanto que hacer  

en ese pequeño acuario?  

mira. para. vuelve. ¿qué hay? ¿qué pasó?  

   

margulla un pececito en la fuente de burbujas  

que lo lanzan agua arriba hasta el aire,  

y de ahí sale nadando, renovado:  

                    ¡cuánta emoción!  

   

qué pequeño es el acuario, pero  

jamás se ha oído hablar de algún pez  

que se haya dejado ahogar  

   en el tedio.  

   

Los Teques, Venezuela, Dez. 1983  
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NÊNIA AO INÚTIL QUATI NO ASFALTO  

 

choro-te, inútil quati no asfalto.  

que vieste, de teu verde mundo,  

fazer no negro deserto?  

tivesses a prudência dos cães  

ou a malícia dos gatos  

— inda assim te espreitava o perigo.  

                                                      a ti,  

quati,  

quando iria poupar  

o entusiasmo cego das máquinas?  

                  choro,  

quati,  

tua morte inútil  

cercada  

de morte  

onde nenhum verme ousaria chegar  

                                     comungar  

puxar teu corpo  

de volta  

pra dança,  

quati.  
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                tris-  

           te  

    qua-  

ti  

que não  

fecundará sua terra,  

eu choro  

tua morte  

ao quadrado  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los Teques, Venezuela, 30.12.1983 

Publicado em Lime a Leme Nenhum  
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olhando as estrelas escuto sonetos  

e olhando as pedras, sonatas.  

solenes aberturas nos pinheiros  

e alegres xotes nas abobras em flor.  

ao olhar dos cães, emoções,  

à carícia dos gatos, canções,  

ao passar dos carneiros, das vacas,  

                    me-  

              di-  

         ta-  

ções.  

  

mas quando toco num instante  

por apenas um instante  

com minha testa a testa de quem amo — aí eu ouço  

sinfonias.  

num instante,  

inteiras,  

sinfonias.  

  

1984. Aviso ao chatos porventura de passagem:  
ABOBRA é forma dicionarizada! (Vide Houaiss) 
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ESPELHO ANIMAL  

   

com que delicadeza a vaca  

   levantou sua pata  

      e num leve gesto  

         desferiu seu tremendo coice!  

                                                       ah  

                                  vaca, oh vaca,  

                                espelho meu!  

   

  

 

 

 

 

 

09.02.1984 
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no verão os bichos saem das tocas  

se aventuram pelo mundo  

e se apaixonam.  

no inverno dormirão — e sua vida  

pode depender apenas  

do calor de sua companhia.  

apaixonar-se é fácil. difícil  

é atravessar o outono sem que a paixão  

                       caia  

 

                                        co'as folhas  

   

 

 

 
16.03.1984 

Publicado em Lime a Leme Nenhum  
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te quero um trompete  

soando sobre o mundo.  

   

levar-te às costas é honra  

se apenas me ouvires  

histórias do antigo amo  

                  quixote.  

   

uns se acompanham de cordas,  

outros, de tambores e flautas.  

também os amo — mas espero  

som de trompete sereno e forte  

que faça um cavalo voar  

   

 

 

05-10.07.1984 

A imagem das cordas, tambores e flautas é inspirada nos salmos. 
Publicado em Lime a Leme Nenhum  
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CHAMEM O VETERINÁRIO  

   
Berro pelo aterro, pelo desterro  

(...) Sou o seu bezerro gritando mamãe...  
Caetano Veloso  

   

meu amor empedrou-se no peito  

como em vaca esquecida na ordenha.  

não pretendo seguir como ovelha  

pra abismo ou pra matadouro.  

na madrugada uivo teus nomes  

— só me respondem cachorros  

nascidos debaixo do assoalho.  

me deixasses apenas  

ejacular em teus ombros  

o sal de meus olhos  

   

 

 
15.07.1984 

Publicado em Lime a Leme Nenhum 
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o que pouca gente sabe é que ferdinando  

— o touro que amava as flores e detestava brigar —  

ruminando ramalhetes conquistava  

qualquer vaca ou qualquer boi das redondezas  

— e que os touros mais valentes fugiam  

temerosos de sua má companhia.  

   

foi aliás no tempo de ferdinando  

que os bovinos ganharam chifres  

 

 

   

 
 

Guarapuava 1984 
Publicado em Lime a Leme Nenhum 
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SEU REVERENDO  

   

É, eu sei, seu Reverendo,  

que os passarinhos não fumam  

nem bebem, mas voam de puro vôo,  

                         se embriagam  

                               de luz           

É, eu sei, e acho lindo.  

Mas eu não sou, seu Reverendo,  

     um passarinho.  

Quem fala quando eu falo  

é justamente a gaiola.  

   

Nasci em terra de gaiolas,  

gaiolas foram meus pais, gaiolas  

amigos.  

Tudo me ensinou a ser gaiola.  

Mas pressinto em mim um passarinho  

 e se eu o soltar  

   quem sabe eu consiga me mudar pro seu corpo,  

      deixar pra traz a vida de gaiola...  

   

Se eu fosse passarinho, Reverendo,  

eu não fumava  
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nem bebia  

nem nada assim.  

Se às vezes me amorteço  

isso é amortecer a gaiola  

pra que ela, descuidada,  

deixe voar o pássaro.  

   

Nego, eu sei, minha herança de gaiola - onde se viu?  

        Gaiola libertando passarinho, onde se viu?  

Quem sabe seja subversiva entre as gaiolas,  

por crer menos no projeto-gaiola  

que no projeto-passarinho.  

Se é isso, eu sei, minha escolha é suicida.  

   

Não. Suicida não. É apressada.  

Apenas adianta um fim inevitável.  

O futuro, eu sei, é dos passarinhos;  

das gaiolas se perderá memória.  

   

Quando eu for, seu Reverendo, um passarinho!  

 

   

22.11.1984 

Guarapuava? 
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COMO OVELHAS SEMPRE AMAMOS  
   
como ovelhas sempre amamos  
perdidos nas nossas lãs  
de lanolina encharcados...  
   
suspeita o carneiro  
através de tanto pelego  
o corpinho nu que se esconde  
                                            atrás?  
e descobrirá mais além  
nessa caixa de ossos  
uma alminha vivendo vidinha  
num mundinho interior  
                                       qualquer?  
e como, se descoberta,  
essa alminha vivendo vidinha  
em seu mundo lá  
viverá?                 
                                           (verá?)  
loura ou morena?  
nua ou vestida?  
diferente ou igual  
a esta aqui  
                                             será?  
   

1984, no longo inverno  
de Guarapuava. Pra Consuelo. 
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não me olhe assim como se fosse um bicho  

nem como se o bicho fosse eu.  

sei que se ficar o bicho come, mas...  

pra que correr,  

                        se o bicho já comeu?  

   

Curitiba 1986  

 

 
 

 

uma formiga trôpega e silenciosa  

no meu lençol esta manhã  

tentava não me acordar.  

   inútil, formiga amiga!  

já estava desperto há tempo  

pelo estrondo de uma ausência  

   

Curitiba 1986 
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um pássaro cantou de madrugada. que poeta  

disse isso antes de mim?  

   

que importa! é outra madrugada!  

e o pássaro não pergunta  

se outro já cantou assim  

 

 

   

 

 

Curitiba  
17-18.09.1985 
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ó grande Inominável, se te importas  

co'as dores de teus insetos,  

se teu amor nos banha a cada um  

como a grãos na praia e não na rocha —  

                        então alegra-nos  

por tantos dias  

quantos nos afligiste,  

              põe  

nos nossos lábios um canto  

que não seja de dor.  

   

a alegria, natanael, a alegria,  

não necessariamente o prazer!  

alegria como de inseto que dança em Sua luz  

sem medida o momento/movimento,  

sem medo o perder-se, dissolver-se  

pra se ganhar, refeito  

                                — árvore  

que penetra terra e céus  

porque seu grão morreu.  

   
Campinas 16.05.1987  

Pro mano José Octaviano Oliveira (1958-1991),  

à sombra e luz de Hilda Hilst, André Gide, Salmos e Alan Watts  
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eu ainda mal miava quando me arrancaram de minha mãe  

e meus irmãos.  

estava com eles em pleno jogo, nem deixaram  

terminar, nem uma lambida  

ou afago de despedida.  

nem um olhar.  

   

me levaram pra um lugar a ser joguete de bichos grandes,  

nenhum como eu. quando quero dormir me bolem,  

me torcem, carregam, com carinho até,  

mas pouco jeito.  

e assim como vêm se cansam e vão,  

e não lhes importa a hora que estou triste,  

quero carinho ou me vem — ainda —  

vontade de saltar, brincar, gozar.  

senhores do tempo me jogam  

— vai caçar no mato! — pra esse mato seco  

onde nem caça se acha,  

nem companheiros, que são, enfim,  

a graça de todo esporte.  
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bicho chato, por que mia assim o tempo todo?,  

ainda perguntam,  

como se não soubessem o que dói viver  

sem quem lhe seja companhia, igual ou parecido,  

e ainda ter que represar no coração a pena toda  

sem  

um  

mio  

   

 

 

 

 

 

 

 

Botucatu, 1987  

Com imenso remorso por ter arrogantemente sacrificado  
um tão doce bichinho à minha inexperiência de então 
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quando passo pelas estradas  

vou cumprimentando os cachorros.  

gatos também, às vezes.  

cavalos não, nem vacas.  

respeito-os, sim, admiro-os,  

mas somos de outro clã.  

quando lhes dirijo a palavra mal disfarçam  

o muxoxo e a ironia.  

 

 

 

 

 

Outubro 1987 
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uma vida inteira presa à terra.  

mais que ninguém, lidando dia a dia com seus grãos.  

de repente, essas asas:  

mais que ninguém, leves, aéreas, de sonho!  

ah, o delírio do primeiro voo!  

pernilongos e pardais  

mal disfarçam o riso.  

já ouviram falar de chamas?  

de bicos de pássaros? de gotas brilhantes  

que aderem para sempre as lindas asas  

num vaso sanitário?  

   

 

 

 

 

24.10.1987 
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POEZOO: EPÍLOGO 

   Nos dias em que havia uma abelha morta sobre a pia, 

levantou-se Miau, o Gato, do sítio que ocupava nas bandas do 

ocidente e passou a fustigar os Gafanhotos que desde a última 

lua haviam penetrado na região da Casa do Pão, assim chamada 

porque há muito se deixara um pedaço de pão sobre a mesa.  

   Ora, quando o corpo da abelha já começava a perder suas 

feições levantou-se Zé, filho de Mané, por ordem do senhor, e 

removeu a abelha da pia que desde há tempos ocupava, e deu 

início a um novo tempo. Este, porém, não foi respeitado por 

Miau, o Gato, pois que os Gafanhotos igualmente ignoravam as 

ordens do senhor e continuavam a viver segundo a 

concupiscência de suas verdes carnes.  

   Então se enfureceu o senhor sobremaneira e ordenou que a 

Casa do Pão fosse derribada. Diante disso terminou Zé de 

rasgar suas vestes, prostrou-se ao chão e, rastejando entre os 

vermes,  implorou ao senhor que abrandasse o seu coração.  
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   E eis que o senhor enviou uma aranha, a qual desenrolou sua 

teia sobre a porta do banheiro, e o senhor disse: enquanto 

durar a teia ora estendida por sobre a porta do banheiro, se 

estenderá um Novo Tempo de Caça aos Gafanhotos, e não 

mais punirei quem lhes der caça, pois eis que Eu declarei este 

tempo o Segundo Tempo de Caça aos Gafanhotos, e minha 

palavra será vossa lei.  

   E, enquanto durou a teia, Miau, o Gato, caçou, e toda sua tribo, 

e juntos caçaram e se refestelaram, e já os Gafanhotos 

escasseavam quando o senhor enviou o Sabiá, que deu início a um 

outro tempo, de cujos fatos darei conta porém no Livro Quinto.  

   

 

 

 
Botucatu 28.10.1991 

De mudança para São Paulo  
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ENTREATO BRINCANTE 9-10 

Botucatu / Alemanha / São Paulo – 1988-1993 
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disse,  

por dizer,  

como  todos,  

"de amarga chega a vida."  

e ele  

"pois pra mim  

a vida parece dooce,  

  dooooce..."  

e eu,  

para  mim,  

espantado,  

"como  é  

que ele consegue?,  

oh  inveja!"  

vivia  

a custa dos outros  

- que simples! -  

e eu  

como é  

que não via?  

   

1988? 
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se tens em tuas mãos algum anjo pequeno  

e nele encontras umas penas  

de pavão ou de colibri,  

de passarinho exibicionista —  

perdoa-lhe, ah  

perdoa-lhe os detalhes.  

pior seria se encontrasses  

  — e é bem mais fácil —  

penas de gavião  

ou de urubu  

 Botucatu 1990. 

Pro amigo Zé Otaviano Oliveira. 
 

 
 

 

DRAMA ADOLESCENTE  

eu queria tanto ser tudo mas mamãe não deixa 

 

Botucatu 18.01.1989, para o amigo Leandro Mello.  
Não chega a ser ironia: sabemos que esse drama é real! 
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EM GUARDANAPO ALEMÃO  

   

wie lange bis zur Reife  

wie schnell bis zum Verkommen 

  

Witten, Alemanha, no Alte Post. 

Para o amigo Christoph, em 24.03.1991 

Uma tradução possível seria: 

pra amadurecer, 
quanta demora. 

para apodrecer, é na hora 

 

 
 

   

não existe "primeiro"  

nem "depois"  

— ter de digerir o trigo  

pra depois provar arroz.  

entre gregos e troianos  

quero os dois!  

   

Witten-an-der-Ruhr, 15.06.1991 
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EINE KLEINE  

PETITE-BOURGEOISE MUSIK  

   

allegro  

ritenuto.  

grave  

leggero.  

vivace  

moderato.  

tutto tutto  

ma non troppo...  

   

B A S T A A A A A ! ! !  

 

   

   

São Paulo, fevereiro de 1992. 

O título é uma paródia da famosa peça de Mozart, Eine kleine Nachtmusik 
('uma pequena música noturna'), substituindo-se o 'noturna' por 

'pequeno burguesa', o que é um tom bastante específico  
dentro da chamada classe média...  

  



ENTREATO BRINCANTE 9-10 

ÍNDICE DE SEÇÕES 338 ÍNDICE DE POEMAS 

PAROLES  

   

estou farto de café e de palavras.  

quero passear na beira de um rio  

mas tenho que ganhar a vida.  

      paroles, paroles, paroles!  

olhos curtos e uma bunda quadrada.  

   

Botucatu 1989? 90? 
Referência a canção em francês 

sucesso na década de 1960 

 
 

   

às vezes  

até saio da cama atraído  

pela ideia de agir.  

   

na porta me aguarda um jornal:  

 — inútil. tudo é inútil.  

         (e nem tente ser útil  

que o desprezo será maior).  

 

São Paulo 1992 



ENTREATO BRINCANTE 9-10 

ÍNDICE DE SEÇÕES 339 ÍNDICE DE POEMAS 
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mandei meu currículo ao mundo:  

    “explicador de tudo  

    (sem similar no mercado)  

    ao seu dispor” 

   

estranho que o mundo não ligue de volta:  

“era VOCÊ  

quem eu esperava tanto!”  

   

só pode ser que o mundo é muito desorganizado  

e perdeu meu telefone.  
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de doce  

não é muito que eu preciso:  

pro resto da vida  

um par de jabuticabas  

   

29.11.1991 

 

 
 

 

quando é que me dás o prazer  

  de aparecer?  

quando é que me dás o gosto  

  de ver teu rosto?  

e quando me dás a alegria  

  (mas eu não presto!)  

    de qualquer dia  

      te ver o resto?  

   

1992 
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tenho andado meio pra baixo  

por puro medo de cair  

   

 Abr. 1992 

 

 
 

 

 

LADO SUL  

   

nos campos do tietê  

às vezes ainda me sinto  

um marginal pinheiro  

   

 

Mar. 1992 
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IDEICIDA 

   

teve uma ideia  

ou uma ideia teve você?  

não corra o risco,  

use o ideicida:  

basta apertar  

o botão da tevê.  

   

SP 02.10.1993 

com Samuel Fonseca 

 
 

COM LICENÇA (POÉTICA)  

   

estou apenas perguntando nada.  

por razão nenhuma.  

ou por todas as razões.  

pela razão bastante  

de ser.  

ou não ser.  

(eis!)  

1993 
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Seção 10 :   

ENTRE MURALHAS E ANSEIOS DE HORIZONTES 

Botucatu / Alemanha / São Paulo – 1987-2001 

- mesma época da Seção 11, com ângulo diferente - 
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NO CEMITÉRIO DOS RICKLI  
   

passou  

a grama do jardim que plantamos  

e as casas que construímos  
já deram lugar a outras.  

nossas obras, nesta terra,  

pouco mais que o corpo duram  

e até os nomes  

o vento logo carrega.  

não veremos o fim dessas árvores  

mas elas também cairão,  

e os rios, cedo ou tarde  

não estarão onde os conhecemos  

e a própria terra, enfim,  

será refundida  

no coração de deus.  
   

mas a palavra  

que habitou em nós,  

essa não morre.  

a palavra  

que ergueu a terra em troncos, folhas,  

lhe deu asas coloridas pelos matos  
e cores perfumadas, saborosas  

e que fez correrem os rios  

e as nuvens nos contemplarem...  
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a palavra estava aí  

desde sempre,  

e em seu coração nos recebe  

em seu mundo-palavra,  

a brincar em seus rios,  

voar com seus pássaros,  

desfrutar de suas árvores  

e flores,  

todos feitos em sua substância eterna —  

como nós, meu pai,  

pequenas letras  

enviadas a brincar  

no pó deste mundo.  

   

bendita seja a palavra  

que já no fundo do pó  

nos concede maravilha e beleza —  

e bendita seja no eterno  

onde, enfim, de verdade  

ser-  

emos  

   

!  

   

Turvo (PR), 10.07.1989 



Seção 10 : ENTRE MURALHAS E ANSEIOS DE HORIZONTES 

ÍNDICE DE SEÇÕES 346 ÍNDICE DE POEMAS 

 

 
• • • 

 

de repente o silêncio se torna agudo.  

deixa de ser o amplo macio que apoia a alma  

     em seu cantar interno.  

penetra a alma e a extrai  

a vácuo.  

traz a atenção para o que não há;  

pra todos os que não estão.  

   

o excessivo no silêncio  

é a excessiva presença de si.  

violino sem arco  

caixa sem fósforo  

chuva  

caindo eternamente na ausência de chão  

   

 

 

Botucatu  21.03.1987 
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Depois vocês vêm e dizem:  

   

— não fomos nós que não ouvimos,  

não fomos nós que o metemos no fogo,  

                                na cruz, na fome.  

eles, aquele tempo, eram brutos.  

nós, você vê, estamos aqui  

    com flores e velas e hinos  

         diante do nome dEle.  

   

e agora  

pare de dar palpite  

de achar que enxerga mais que os outros  

                                  o errado e o certo;  

o que tinha de ser dito Ele já disse  

e cale a boca  

que ainda temos madeira  

   

Witten-an-der-Ruhr, Alemanha, 17.06.1991 
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                                      BACK TO SAMPA  

   

   me recebe em tua cidade  

          amigo mário,  

    em tua cidade de versos  

       brotados de pedras suadas  

                    e do espírito  

                          soprando  

                        insistente  

              por entre o pó  

                       

   

 

 

 

28.11.1991, logo após mudança de Botucatu para São Paulo 

Trata-se aqui de Mário de Andrade,  
considerado especialmente como poeta, contista  

e ativista cultural paulistano por excelência, bem como o  
literato brasileiro de que o autor se sente mais próximo. 
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e eis que se havendo cumprido os dias  

os olhos se nos abriram  

e vimos  

naquele que nossos pés  

há muito tempo pisavam  

a tonitruante beleza  

do Filho do Homem.  

e em ousando  

nossos olhos passar pelos seus  

não vimos neles  

ódio nenhum.  

sim,  

neles não vimos  

— ó castigo cruel! —  

ódio nenhum.  

   

 

15.01.1992    
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VÓS FILHOS E NETOS DA ÁFRICA  

   

estátuas, que pelas ruas  

a cada instante confronto —  

   

vossa beleza me queima.  

me esfola os olhos e a alma.  

   

queimasse (ah!) de minha pele  

a branca herança dos crimes  

   

e digno me tornasse  

de um dia ser abraçado  

   

por vossa doçura de bronze  

por vossa dureza de mel!  

   

 

São Paulo 13-20.01.1992  
Última revisão em 2016  
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AO MONTE MÉRU!  
   

as pedras,  
as pedras de lá  
onde a primeira chispa  
tocou o chão  
   

ao pé  
ao pé da montanha  
voltar  
   

entregar a semidecomposta carne  
dos milênios vagando nas chuvas  
fugindo aos olhos do pai  
   

perdoareis? é convosco.  
já nem há mais sangue  
a derramar.  
   

voltar, simplesmente,  
ao teu colo, mãe,  
a teu pedregoso colo  
e ao calor daquele olhar  
adormecer.  
   

à vossa mercê.  
tudo entregue.  
à vossa total mercê.  

21.03.1992  
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• • • 

 

a hora em que eu for chamado,  

não, não me detenhais.  

não tenteis amarrar-me ao corpo  

chamando a isso "salvar."  

   

     terei tido meu lote  

     de erros e acertos  

     e co'a beleza do mundo  

     não deixei de me espantar  

   

não, não luteis com o anjo, quando talvez  

de verdade nem me queirais.  

a hora em que eu for chamado  

deixai-me seguir,  

deixai-me  

   

 

São Paulo 

 março-abril 1992  
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CURITIBA, 1960 E POUCO 

Rua Augusto Stellfeld 868 

Ligeira inversão térmica  
   

manhã maravilhosa! traz no ar a concentração exata  

de fumaça de diesel  

pra me trazer de volta  

os cascos sobre o granito  

   (orvalhado):  

                     — ver...durê-rô!  

                       ver...durê-rô!  

o ônibus Bigorrilho roncando rua acima  

— com sua terrível borboleta,  

liquidificador de gente —  

novela no radinho encapado em couro preto  

— transístor! os mistérios do mundo civilizado! —  

armário no corredor cheirando a Canela Urso  

panela de pressão  — fi-ji! fi-ji! fi-ji! —  

que um dia estourou e grudou brócolis no teto  

e a Vó Zica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá,  

   miúda, ágil, eterna.  
   

cuidado, ambientalistas! não limpem demais o ar!  

não acabem com esta doce poluição  

da minha memória!  
1993  
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To see a World in a Grain of Sand  
And a Heaven in a Wild Flower  

Hold Infinity in the palm of your hand  
And Eternity in an hour.  

William Blake  

 

 

a infância é o exílio das decisões  

sobre a matéria,  

a impotência diante das coisas da Terra —  

e é só em espírito que, crianças,  

viajamos por sóis e planetas  

criamos e descriamos reinos  

por mero querer.  

   

crescendo, trocamos a mobilidade do espírito  

pelo mundo da Terra.  

que permanece imóvel.  

eu quero — mas como chegar lá?  

se chego: como me manter?  

a idade adulta é o exílio  

de todas as decisões.  
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( — mas não! — disse o velho —  

podemos ainda!  

podemos sim escolher nova infância  

     e vermos  

o mundo que se oferece  

no grão de areia  

que encontramos no chão da prisão! )  

   

 

 

 

 

Curitiba jan. 1993 
SP jun. 1993  
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é perigoso, meu pai,  

tudo é perigoso!  

tudo neste mundo é perigoso.  

    a curva e a reta  

    o arco e a seta  

    e principalmente  

o gozo.  

 

  é perigoso, meu pai,  

tudo é perigoso!  

tudo neste mundo é perigoso!  

    o pão, o leite  

    o leito, a alta  

    mas principalmente  

a falta.  

   

 

 

 

São Paulo 1993. Saindo do Centro Cultural Monte Azul  
e entrando na Ponte Transamérica pela Marginal Pinheiros 
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TRANSVERSUM MYSTERIUM 

lentissimo con svolgimento 

   

buzina.  

ronco.  

ronco e buzina.  

cinco metros,  

cinco minutos.  

mais cinco metros,  

seis.  

suor.  

ventilador sopra quente,  

pó nos meus olhos,  

só.  

buzina.  

buzina e ronco.  

fumaça  

e pó.  

   

preso. há quanto tempo  

espero chegar essa esquina?  

não que seja saída! saída pro olhar, talvez.  

ou marco:  

desta passei. quantas mais?  
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esquina.  

aí vem,   

a esquina.  

aí vem...  

chegou.  

cruzo o leito de outra rua. mais uma.  

e quantas mais?  

cruzo o leito. cruzo...     

empaco.  

meio da rua,  

empaco.  

uma rua a mais,  

uma  

a mais.  

mais.  

   

      mas...  

   

que rua é essa, afinal, que eu não me lembro?  

não,  

não é uma a mais.  

tem cheiro de chão, cor de terra  

— aqui, onde só por cima de asfalto anda o pó!  

e tem barrancos  
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verdes, capim quicuio,  

e subindo o barranco, cêrcas,  

daquelas que não cercam nada,  

uns arames soltos, pretos,  

decorando mourões carcomidos,  

belos de velhice —  

uma cêrca não cêrca,  

só detalhe-tradição de paisagem,  

uma cêrca que convida a entrar  

e só.  

   

e não só:  

e bananeiras. e moitas  

de cana em flor.  

e buritis! e butiás,  

daqueles  

que só lá onde um dia eu menino,  

só lá pareciam existir.  

butiás  

guavirovas  

jarivás.  

nessa rua,  

da avenida de cada dia,  
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transversal que (como?)  

eu nunca vi!  

não, agora não, barco ligeiro! tu que esperaste  

encalhado o dia inteiro — deixai  

que eu beba essa livre selvagem poesia, deixai!...  

...que me atinja esse pólen no vento,  

esse lírio do brejo,  

essa flor de mamão!  

     

vem!, me diz a brisa. vem!,  

e vou.  

e vou, alado, janela afora, e barranco acima, vou!  

é aqui! é aqui, finalmente!  

é aqui. passado o barranco  

lá estará, num declive suave,  

o colo da Terra, dizendo  

chegaste, enfim! aqui  

não fazíamos outra coisa, além  

de esperar por ti.  

vem!  

   

no capim fofo e seguro  

trilhas sem conta conduzem  

aonde se quer;  
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uma bordeja uma casa  

tão leve e florida  

que nem fere o morro.  

dentro e em volta  

avós de todos os tempos conversam,   

servem-se de licor com sequilhos,  

ou tomam chimarrão  

junto à chapa de ferro  

onde estalam e cheiram pinhões.  

comentam das coisas da vida  

de todos os tempos da terra  

sem nunca enjoar.  

quando nos veem, se alegram:  

bom ver você!  

abraçam, beijam,  

não pedem relatório nenhum.  

oferecem, quem sabe,  

um pedaço de goiabada,  

ou doce de pera em caixa:  

venha quando quiser!  

e só acenam, despreocupados  

quando a porta de trás   

nos ordena passear no pomar.  
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(o pomar não tem fim, eles sabem, mas  

tanto faz).  

   

no pomar a areia quente  

intensa nos beija os pés —  

e nos afaga, ofegante,  

assim que soltamos  

nosso corpo no chão.  

e brincamos.  

brincamos de carrinho e castelos  

e cidades  

como deviam ser, pequenininhas,  

brincamos  

no chão.  

aí estou,  

e aí estão meus filhos;  

brincamos juntos,    

enquanto no ar  

perfumes de lima e limão  

brincam de pegador.  

   

então vem  

a mãe dos meus filhos,  
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e chama  

a mim e ao meu companheiro,  

oferece bebida agridoce   

e nos deita em seu colo, um de lá, um de cá.  

suas mãos  

unem as nossas cabeças  

pesquisando a raiz dos cabelos,  

e diz  

como é bom e agradável  

viverem unidos os irmãos!  

meu amigo lhe beija a fronte, me beija os olhos,  

e segue:  

é como óleo precioso, é como o orvalho dos montes, e aqui  

ordena o Amor sua bênção  

e a vida  

para sempre.  

   

nossos filhos nos tomam as mãos, e nos levam  

por entre ovelhas que ninguém mata  

(são só flores brancas no pasto)  

pelo caminho de casa.  

amigos aguardam tocando  

instrumentos de todo tipo  
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em volta de uma mesa simples  

e farta.  

berimbau, agogô,  

tamborim, e então  

um coro de muitas vozes  

que exclama 

fiat pax in virtute tua  

et abundantia in turribus tuis,   

que haja paz nos teus domínios  

e abundância nas tuas torres.  

minha boca se abre, e responde  

por meus irmãos e amigos  

pronunciarei a paz deste lugar!  

e o coro, de volta  

sendo a morada do Amor nosso Deus  

eu buscarei o seu bem.     Gló-  

                                        ri-  

                                        a!...  

   

mas...  

que trompete foi esse  

que ousou desafinar?  

que trompete foi esse logo atrás de mim?  
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mas que trompete ou...  

buzina?  

   

buzina.  

buzina  

fumaça  

e ronco.  

o trânsito andou diante de mim. dez metros.  

e eu, como ousei ficar!?  

anda, filho da puta!  

buzina.  

e a rua...  

rua não há, nem nada. meus filhos, eis que ouço  

ronco.  

buzina.  

e pó.  

 

Em recuperação de imagens um dia compartilhadas com o primo Marcelo 
Brunetti - in memoriam. Dedicado também a Helena Kolody, com quem 
foi compartilhado. Idealizado em 1993; escrito em 28.07.1994. Anteriormen-

te denominado Lento. As  referências incluem a canção Transversal do Tem-
po (letra de Aldir Blanc) e diversos salmos. Apesar de altamente considerado 
pelo autor, este  poema foi mantido fora de circulação devido a uma dificul-
dade de ajuste entre sua concepção de vida e os termos de algumas das 
citações bíblicas, até que recentemente encontrou-se uma solução justificá-
vel em termos da própria Bíblia, mais precisamente por 1 João 4:16. 
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ATIVO & ATENTO - forma I 

 

 

 

 

                at ivo  

              & at ento  

                at ento  

              & at ivo  

                       

     ágil como o v ento  

 vibrando de tão v ivo  

                       

                at ivo  

              & at ento  

                at ento  

              & at ivo  

  

  

 

 

1994. Nas duas formas, dedicado a Wagner Oliveira,  
aluno & amigo nº 1 em São Paulo.  
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ATIVO & ATENTO - forma II 

                          at  
                            ivo  
                        & at  
                               ento  
                          at  
                               ento  
                        & at  
                            ivo  
               ágil como o   v  
                               ento  
           vibrando de tão   v  
                            ivo  
                          at  
                            ivo  
  s                     & at  
    s                          ento  
      s                   at  
        s                      ento  
          s             & at  
            s               ivo  
              s              
                s            
                  s          
                    s        
                      s      
                        s    
                          s i m  
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SALMO EM SAMPAULILÔNIA  

 

“SUPER FLUMINA BABYLONIS”  
(Salmo 136/137, trecho)  

Inclinados sobre os rios de Babilônia  
nos assentávamos e chorávamos  

lembrando de nossa terra.  
Nos salgueiros que ali existem  
pendurávamos nossas harpas.  
Os que nos levaram escravos  

nos pediam canções!  
Os que nos raptaram  

pediam de nós alegria, dizendo:  
Cantem! Cantem-nos  

 algum canto lá de Sião!  
Mas como poderíamos cantar  

 um canto do nosso Deus  
em uma terra estrangeira?  

 (De um poeta hebreu exilado na cidade de  

Babilônia por volta de 600 anos antes de Cristo)  

   

junto às margens do Pinheiros  

onde não se encontra assento  

eu caminho de olhos secos:  

até a memória nos roubas,  
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senhora das torres quadradas,  

daqueles por quem  

nos cabe chorar.  

 

nos jardins que suspendeste  

por entre muralhas de espelhos  

ando em busca dos salgueiros  

— mas já não se anda com harpas,  

e onde era mesmo a minha terra  

cujas canções não cantar?  

 

futuros, alhures, outroras  

em ti não são mais que unicórnios,  

pégasos, sereias mudas:  

nada existe, em ti, senão tu,  

momento infinito,  

sem glória, porém,  

pois presente és só tu — e nós,  

nós cascas de grilos  

sugados de aranha,  

em tuas teias que vibram  

dia e noi-  

te,  igual.  

 



Seção 10 : ENTRE MURALHAS E ANSEIOS DE HORIZONTES 

ÍNDICE DE SEÇÕES 370 ÍNDICE DE POEMAS 

 

quisera  

(quisera!...)  

cantar, como um dia  

– em qual  

das tuas en-  

carnações? –  

cantar com um timbre tão forte  

que perfurasse teus muros  

e acendesse em algum de teus filhos  

a lembrança  

de duvidar de ti.  

libera,  

libera minha alma,  

ó senhora das torres de vidro,  

pra que eu possa de novo  

sonhar algum reino de luz  

   

 

Centro Empresarial de São Paulo (Jardim São Luiz),  1995-96 
Versão portuguesa do trecho de salmo hebreu:  

RR, com base em várias traduções. 
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ENTRE PORTOS E CORRENTEZAS 

   

I  

coisas bonitas, coisas queridas,  

cadê?  

o rio ‘stá correndo  

e o quadro que eu via na margem  

parece ficar pequeno, ameaça  

esconder seus detalhes aos olhos  

– e eu,  

e eu que por três anos  

me refugiei neste porto  

estremeço –  

pois o mundo é grande  

e excitante  

mas também depois é igual,  

 igual  

e cansativo  

e nada excita tanto quanto as pequenas belezas  

de um mesmo porto,  

ainda mais se esse foi  

por primeira vez  

um porto  

feliz.  
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II  

roda, roda que giras!  

tudo está aí, todos  

estão.   por que  

é que tudo parece distante,  

irreal?  

por que essa impressão de que  

a qualquer momento  

todos meus companheiros terão saltado do barco  

– sem brigas, seduzidos apenas  

por um cheiro de terra nova,  

 e eu, e eu  

preso ao barco por sê-lo eu mesmo,  

num instante a corrente terá me levado  

– talvez com outros marinheiros ou náufragos  

saltando pra dentro  

os quais, cedo ou tarde,  

terei que ter prazer (ou dor) em conhecer, mas...  

mas não! que amados como estes não houve  

em nenhum percurso nem porto  

e se eu quero marinheiros no barco,  

ah!, que fossem, meu Deus!,  

os deste porto  

feliz.  
24.08.1996 
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• • • 

 

ah eu quero ir pra lá,  

pra terra de grandes paisagens,  

grandes ideias  

flores misteriosas  

amores enxutos  

e imensos  

como um jatobá.  

   

20.09.1996 

 
 

... minha cor de lama...  
Gil Marçal, 1996  

   

tua cor de lama  

igual à do primeiro homem  

feito do pó da terra  

e do cuspe  

e do sopro e da luz  

do rosto de Deus  

1996 
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que eu pudesse,  

em certos dias ao menos  

ver mais uma vez a vida fluir  

– as nuvens passarem,  

o sol brilhar, ou não,  

a lua crescer e minguar,  

o mar descer e subir  

como se não dependesse de mim...  

   

como se não dependesse de mim  

ter ainda um colchão e um cobertor  

depois de ver a lua,  

ter uma xícara de café cheiroso  

quando o dia vem,  

repor a corda do violão  

quando arrebentar,  

cobrir o custo de me deslocar com meu amigo  

até a beira do mar.  

   

ah, por que fomos inventar um mundo todo nosso,  

com gostos nossos  

que só nós podemos manter?  

  



Seção 10 : ENTRE MURALHAS E ANSEIOS DE HORIZONTES 

ÍNDICE DE SEÇÕES 375 ÍNDICE DE POEMAS 

pudessem me bastar um dia  

o pão das árvores  

o calor do sol  

a música dos bambus,  

pudesse rolar e dormir na grama  

sem medo nem dor,  

pudesse uma vez que fosse abrir os lábios  

com a certeza da doçura do teu seio  

ó grande, ó sagrada, ó infinita — ó grande e eterna  

Mãe.  

   

mas teu colo, Mãe,  

onde ficou?  

quem te disse, Mãe,  

que eu cresci,  

que crescemos  

e não precisamos mais, oh Mãe,  

do teu peito, teu calor, das tuas mãos  

— que não precisamos mais  

de Ti  

para Viver?  

 

São Paulo, 
abril de 2001 
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QUANDO EU SOMOS UM 

   

Eu  

estava lá na beira do rio.  

Eu mostrei a aquele menino as pedras  

e as formas redondas dos troncos  

e as tendas  

e os homens e mulheres ativos na beira do rio.  

Eu mostrei a beleza do mundo  

e o tempo passando nas águas do rio,  

mostrei o que foi  

e o que pode vir a ser.  

Eu lhe mostrei a escolha,  

o poder de também remar  

e participar no rumo,  

sem deixar  

de respeitar a correnteza.  

   

E Eu disse: podemos ser Um,  

como Eu e Tudo somos Um,  

e isso  

para que Todos sejam Um,  

como Eu e Você e a Grande Mãe-e-Pai já somos Um.  

Você poderá Brincar-de-Não-Ser-Um sempre que quiser,  
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pode ser um entre muitos,  

pode ser muitos em um...  

Mas é só sendo Um que você pode ser Tudo,  

e Eu convido você a ser Um.  

   

Eu disse,  

e fiquei olhando  

o corpo do menino crescer rapidamente,  

firmar-se, envelhecer,  

junto ao tempo e às águas que passam  

e à cachoeira e às minhas palavras, que persistem,  

como nesse velho o rio, e as pedras, e as tendas,  

e as palavras, e o menino  

ainda existem  

   

e sempre que Queremos  

somos Um.  

 

 

28.08.2001  

A Helena Kolody (II) 

Diferente da Seção 11, onde "o menino" é um jovem a que o poeta se 
dirige, "o menino" aqui se refere ao próprio poeta no decorrer da sua 

vida, enquanto o sujeito lírico (Eu, com maiúscula) é o que,  
real ou suposto, se costuma chamar de "eu superior". 
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águas passadas não param de mover  

os moinhos da memória  

— de onde correias e engrenagens  

não param de mandar  

empuxos e contra-empuxos  

às molas do nosso agir  

   

 

 

 

 

 

Set. 1996 
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Baixada Santista / São Paulo – 1995-2006 
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aguarde, por favor  

– me diz a jovem secretária –,  

eu estou fora de sistema  

         fora de  

                            tema  

         fora de sis-  

         fora de sis-  

         fora de sis- 

         fora de si  

São Paulo  

08.03.1995 

 
 

DOS AUTOENGANOS 
  

sinceramente 

a em si mesma 

sincera mente 

a si mesma, 

sincera, mente  

   
Anotações sem data, admitidas  

nesta seção na condição de refugiadas 
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tenho andado  

sem ti, mental  

. . . 

 
 

 

meu deus, que eu não seja  

pedaço de bosta boiando no rio,  

empestando-o ainda mais...  

faz de mim um pedaço de bosta  

que vire arroz  

que vire leite, que vire mel  

                      que vire flor...  

   

1995-96 

 
   

DAS RUAS DE SAMPA  

   

com chuva não  

com sol, ação  
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AULAS DE INCONFORMÁTICA  

 

 

somos uns coitados.  

Mas não somos quaisquer coitados! 

somos uns coitados gloriosos...  

   

Abril 1996 

 
 

essa coisa faltando  

será no estômago,  

será na alma?  

   

 22.08.1996 

 
 

DOS ERROS QUE ACERTAM 

ainda resta a espernaça! 

07.03.1997 
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e a partir do século XV  

o mundo foi sendo dominado   

por europeidos  

 

   

26.07.2002 

(se para alguém não está claro:  
referência aos canhões) 

 

 
  

in  

   te  

      lec  

           tu  

              alma  

   

 

 
10.02.1997 

(“intelec” pode ser interpretado como  
“entende”, ou “lê por dentro”, e 'tu' como 'tua') 
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AH, ESSES CONCRETISMOS...  
   

pode vir  

de mala e cuia  

de mala e cui 

de mala e cu  

07.03.1997 

 
   

EMOÇÕES PTOLOMAICAS 

   

círculos dentro de círculos,  

esferas dentro de esferas.  

o universo é uma grande cebola.  

por isso me faz chorar.  

 26.07.2002 

 
 

por que quando eu grito “Amor!”  

me responde sempre o Silêncio?  

   

Maio 2005 
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ai minhas finânsias!  

 26.07.2002 

 
   

CRENTE DE TERNO  

   

que aquele homem descalço  

tenha morrido na cruz  

pra te pôr no pescoço essa forca...  

– nisso eu não posso crer!  

Praia Grande SP,  
março 2005 

 
 

– olhe, que coisa mais linda!  

– o quê? não estou vendo nada.  

– ali, ali, no canteiro!  

– ah, é apenas o sol poente  

batendo de lado nas folhas...  

– apenas? mas é um hino de glória!  

você por acaso  

é surdo dos olhos?  

 Praia Grande SP, 12.06.2005 
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ao cair na xícara o café cantou! –  

e cantou uma cantiga de faroeste.  

será meu deus, que é o meu amor  

me chamando lá do interior?  

 Praia Grande SP 

15.06.2005 

 
     

também havia jovens naquele tempo: 

eu era um deles.  

Praia Grande SP 

13.06.2005 

 
  

IMPESSOA, ou  

A VIRTUDE DA BUROCRACIA  

   

lá onde a alma é pequena  

vida não vale nada  

direitos se tornam pena  

Praia Grande SP 

13.06.2005 
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um povo antigo qualquer  

passou por mim  

e garantiu que, não,  

não haverá começo antes do fim  

 

não que seja o fim 

que a galera estima  

mas fique aí sim  

pela rima  

 

 Praia Grande SP 

24.08.2005 

 
 

 

e as palavras que apaguei  

e não vou lembrar  

ainda existirão  

em algum lugar?  

 

 Praia Grande SP 

19.11.2005 
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a natureza é bela  

mas por demais cruel  

às vezes me sinto um urso  

que nunca mais comeu mel...  

18.11.2006 

 

 

 

VENTOS DA LIBERDADE  

   

cabelos do oriente  

fustigaram meu rosto  

ao passar do trem  

   

2006. Para quem conhece São Paulo... 

   

 
 

este mundo é mesmo um paraíso —  

para as moscas.  

 07.05.2006 
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mais um cachorro vai embora  

e me faz chorar de saudade  

de um gato  

 

 

22.11.2007 

 

 
 

 

neste berçário em que mais uma vez 

                                 sozinho nasço  

tenho sede de beleza e de emoção 

   

 

Santos 27.10.2007 

(das tais 'novas fases de vida'...) 
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COMO QUEM NÃO QUER NADA 

VARIAÇÃO I 

 

 

 

 

  como quem não quer nada  

quem não quer nada  

não quer nada  

quer nada  

nada  

e  

nada  

quer nada  

não quer nada  

quem não quer nada  

como quem não quer nada  

    

 

 

 

 

Santos 19.12.2006 
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COMO QUEM NÃO QUER NADA 

VARIAÇÕES II e III 

 
como quem não quer nada  

quem não quer nada  

não quer nada  

quer nada  

nada  

e  

nada  

quer nada  

não quer nada  

quem não quer nada  

como quem não quer nada  

como quem não quer nada  

quem não quer nada  

não quer nada  

quer nada  

nada  

e  

nada  

quer nada  

não quer nada  

quem não quer nada  

como quem não quer nada  
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Seção 11:  
CONSTELAÇÕES QUE GIRAM NO ESPAÇO 
São Paulo / Baixada Santista - 1987-2007 

Mesma época da Seção 10, com ângulo diferente 
 
 

 
 

Quando nós nos apoiamos 

um no outro, Senhor Rei, 

tu, no jovem, eu, no velho, 

nós somos constelações 

que giram, giram no espaço... 

Rainer Maria Rilke em  

Davi cantando diante de Saul  
recriado por Leopoldo Scherner  

 
Nos tempos atuais é bom deixar claro que nesta seção a palavra “menino” 

se refere sempre a jovem na entrada da maioridade, o que os gregos 
chamavam "ephebo", que significa precisamente "acima de adolescente". 
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• • • 

   

se tivesse que escolher  

entre ser poeta  

movido a solidão  

ou ser feliz  

movido a companhia...  

perdão, velha amiga,  

mas abriria mão de ti,  

poesia.  

se tivesse que escolher  

— ou se pudesse.  

   

 

 

 

Botucatu 1987-89 
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qual foi o tremor da tua voz  

ao dizer "te amo"?  

foi de quem ao dizer percebeu  

que acabava de mentir?  

foi da pressão da emoção  

rachando a embalagem verbal?  

ou tua voz não tremeu, e, frio,  

nem amas nem desamas?  

   

 

 

 

Botucatu 1987-89  
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• • • 

 

khayam me diz: "respeito o amante  

que geme de felicidade;  

detesto o hipócrita que murmura orações."  

gemidos,  

gemidos de amante!  

acaso não murmuramos por eles  

nas orações mais sinceras?  

   

 

 

 

 

Botucatu 1987-89  
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MAIS PRA BOLERO QUE PRA HAIKAI  

   

espero sim que venhas  

que me atendas  

que me entendas  

que não rias de meus versos  

andarem mais pra bolero  

que pra haikai  

(como escrever enxuto  

se o sentimento transborda?)  

   

não rias.  

não, ri sim.  

ri, e faze-me rir.  

não te importes  

se a alguém pareça ridículo.  

se é ridículo ser feliz,  

então sofreremos, de estetas?  

   

 

Botucatu 22.04.1987 
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DE DESERTOS E OÁSIS 

I  

por quanto tempo ainda  

vagar no deserto?  

oásis, tão breves,  

já nem consolam.  

a sede se entranhou nas minhas fibras  

e me seca a vontade do passo.  

nem uma noite mais  

dormir na areia  

sem a certeza  

do verde em frente.  

   

vales  

ó vales férteis  

para prover a um homem  

a noite, o dia,  a vida!  

sei que existis! por que  

de meu caminho escapais?  

nem uma noite mais  

dormir na areia  

sem a certeza  

do jorro das fontes pra sempre.  
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II 

  

oásis, não,  

mas vale verdejante  

   

cacimba, não,  

mas rio inesgotável  

   

não uma noite  

mas vida adentro  

   

te  quero  

te espero  

   

sim  

   

!  

   

 

 

 

São Paulo 13.01.1992   
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• • • 

e se tuas mãos me deslizassem peito abaixo  

enquanto meu desejo se alevanta  

e me ancorassem  

a ti  

– gêmeas colunas,  

mistérios gêmeos –  

então de mim se estenderiam  

asas de infinito  

e ao, das alturas, contemplar teu peito aberto  

em mergulho de águia eu te romperia  

o invólucro  

e dentro em teu coração explodiria  

repousado  

enfim  

em ti  

em mim  

.  

   

sustenta-me, ah!  

sustenta meu voo  

e eu te farei  

voar  

.  
1995 
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falaste de um vinho suave.  

 vem  

e prova a suavidade  

de minhas mãos, de meus lábios,  

meu abraço –  

 vem  

e diz-me depois  

se é preciso vinho  

para uma embriaguez  

feliz.  

   

 

 

 

 

1996 
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Todo mundo tem um quintal. É o quintal da infância. 
Mais cedo ou mais tarde ele reaparece.  

Manoel de Barros, Livro Sobre Nada   

   

quero te encontrar  

no quintal da tua infância.  

quero a terra úmida e alguma laranjeira  

se inclinando gentil sobre nós  

ao tomar no colo o menininho desconfiado,  

a cabecinha observadora  

o coração hesitante...  

queria fazer com que risse  

e de repente confiasse  

e soltasse o corpo  

no meu peito, meu abraço...  

e que de repente fosse hoje  

e ele grande, e ele belo,  

homem inteiro  

e menino sempre,  

soubesse poder estar ali  

e aceitar  

ser amado 
1996  
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• • • 

meu coração não ’stá em mim. como posso  
estar em paz?  
corações sacerdotes um dia  
arrancavam e ofereciam  
ao sol.  eu, aqui,  
pareço ter arrancado o meu próprio  
pra colocá-lo diante  
de um menino solar.  
não está certo, eu sei, mas  
que fazer?,  
se é seu brilho o que tem espantado  
o frio que me trava os ossos?  
e no entanto estou doente,  
trêmulo, e ossos  
ainda mais travados,  
pois meu próprio sol não está em mim  
– enamorado de outro sol!  
ah, como então hei de aquecer  
aos tantos  
que confiaram em mim?  
haverá como retomar meu coração  
sem que se vá aquele sol  
que lhe tem feito companhia?  

 

1996  
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ah como eu te agradeço, amigo,  
por ter feito em mim reviver  

a poesia!  
   

 

ouve, menino, a poesia  

que na tua carne se oculta –  

ouve-a e nunca duvides  

de sua sagrada nobreza.  

deixa falar, menino,  

a música do teu corpo!  

canta, sim, canta a música  

da alma, da mente, do espírito –  

mas não cales a sinfonia  

que no desvão das tuas fibras  

ansiosa-gloriosa aguarda.  

(ouve, menino,  

e vem!)  

   

 

 
1996  
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ENTRE AS BEGÔNIAS E AS AGONIAS 
 

entre as begônias 
e as agonias  

tu já não sonhas  

como soías.  

eram vergonhas  

as alegrias?  

eram medonhas  

ou covardias?  

davam insônias,  

pneumonias?  

não, não me imponhas  

melancolias  

nem enfadonhas  

monotonias  

noites tristonhas  

horas tão frias...  

entre as begônias  

e as agonias,  

vê se me sonhas  

mais harmonias!  

 

1997  
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 • • • 

¿ouviste, ¡ai coração!,  

ouviste o portão gemer?  

¿até quando viverás na penumbra  

da presença apenas incerta  

da luz do rosto que amas?  

 

1997  

 

 
 

   
quanto mais te conheço 
menos te sei: 
mais e mais te me tornas 
um quase eu: 
um universo 
em que estou dentro demais 
pra que pudesse entender 

  

 

1998  
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 • • • 

beijo a flor dos teus lábios  

como beijo a flor da tua bunda,  

formas todas  

da maior nobreza  

como também os arcos  

das catedrais dos teus pés  

e o talo que sobe, robusto,  

em busca do meu calor  

   

 

 

 

 

 

 

1997  
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 • • • 

Quanto mais me calo, mais  

te amo  

estou dizendo –  

e mais desejo  

tua ilusória entrega:  

sem entrega  

e no entanto assim entregue,  

intensa,  

e, sem paixão embora,  

apaixonada mais  

que a de apaixonados tantos.  

não, não te chamarei,  

pois, se importuno,  

não seria amor condigno.  

então me calarei,  

e assim calando  

é que te chamo –  

pois quanto mais me calo  

mais te amo.  

1997 
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oh mendigo, eu,  

de teu amor  

me tenho feito,  

e sem querer saber  

se indigno,  

ao teu lado me vejo  

feito um cão  

a espera do desejo  

que um dia te brote  

ou dos farelos que acaso  

caiam da mesa tua – oh  

mendigo,  

eu,  

oh mendigo,  

eu,  

ho men  

digo  

eu  

!  

   

1997 
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ah coração,  

por que calaste?  

por que te endureceste, se ainda há pouco  

derramavas-te em doçura?  

ah coração,  

não temas  

que te amarem te escravize  

– pois nunca serás livre, coração,  

mais  

que quando amado  

e nunca serás inteiro  

senão quando fores metade.  

semeia-te, coração:  

sê meu!  

sê meio  

e serás inteiro  

teu  

.  

 

1998 
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EXERCÍCIO DE MATEMÁTICA: 

substitua adequadamente o “x”  

   

todos os vultos  

que vejo e caminham  

na noite  

se chamam  

“X”  

tudo o que espia  

me olha e  

nem sabe  

se chama  

“X”  

tudo o que rosna,  

resmunga, despreza-  

me empata  

mas fica  

se chama  

“X”  

tudo o que inspira,  

liberta, refresca  

e nem liga  

se chama  

“X”  
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quase tudo o que espero  

e virá mas não sei  

com que nome  

se chama  

“X”  

ah,  

com que nome virás  

com que cara virás  

com que corpo, que alma,  

palavras e planos  

e mãos e lombos e flancos  

e partes e pés  

e artes e dores e deuses e graças ?  

não sei o teu nome, ó vindouro,  

porém pelo menos  

em parte daquilo  

que és, que vais ser,  

em boa parte, em enorme  

em imensa, em gigan-, gigan-  

tíssima parte  

te chamas  

“X”!  

   

1998 
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• • • 

 

em migalhas que caem  

da boca de quem amo  

encontro mais prazer que em banquetes  

nas mesas dos que só estimo  

   

1998 

 

 
 

   

o calor do meu amigo me consola  

como sol  

que me dá ânimo ao corpo  

e vontade de viver  

   

a chuva do meu amigo me abençoa  

e fecunda minha alma  

gerando em mim  

o desejo de criar  

1998  
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espelho, espelho meu!  

acaso existe alguém  

mais amoroso do que eu?  

vem, toca minha testa  

amassa minha boca  

prossegue pelo peito  

como eu — espelho,  

espelho meu! —  

                  acaso existe alguém  

                  mais desejoso do que eu?  

avança com o joelho,  

pressiona com o ventre  

faz força no meu sexo  

com o teu!  Ah . . . . .  

espelho, espelho meu!  

acaso existe alguém  

que tem mais gozo  

do que eu?  

   

SP 2001 
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• • • 

 

amar é viver fora da realidade  

amar é se iludir  

de que se pode viver de ilusão  

amar é deixar  

que subam na sua cabeça  

amar é se deixar fazer de idiota  

amar é me engana que eu gosto  

amar é ser burro  

   

bem-aventurados os burros  

porque deles é o reino do amor!  

   

 

 

 

 

 

Praia Grande SP, 2005  
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pedaço  

de minha alma  

quando te reverei?  

por que te puseram longe —  

tão longe quanto nem sei?  

cavalos ao léu  

labirintos no céu  

de casa qual é o caminho  

se em todo ponto me vejo sozinho?  

   

pedaço  

da minha alma  

onde te encontrarei?  

se a noite não tem luzeiro  

e no céu não acho o cruzeiro  

como te buscarei?  
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pedaço  

da minha carne  

quando te abraçarei?  

desfaça-se o véu  

— sem causa sou réu! —  

te possa, me possas ver  

— mas como reconhecer  

tua face entre as faces todas  

 das estrelas?  

   

 

 

 

 

 

 

 

Praia Grande SP 25.02.2005 
Última revisão: 2017 

Pode-se ver como retomada do tema  
da Cantiga d'Amigo da Seção 2 , de 1978 
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São Paulo / Curitiba / Vitória - 2008-2012 
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TABACARIA VERSÃO RALF  

  

NÃO SOU NADA. Nunca fui nada.  

Parece que é lei  

que eu não possa querer ser nada.  

Mas... à parte isso,  

tenho em mim todos os sonhos do mundo. 

  

 2008, janeiro 

Tabacaria: óbvia variação do início do poema homônimo  
de Fernando Pessoa (como Álvaro de Campos) 

 

 

 
 

 

precisamos de Deus? ou  

precisamos de Eus?  

 

  

05.08.2008 
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• • • 

 

neste mundo  

me interessei por tudo o que é lixo  

neste mundo  

por tudo o que  

neste mundo  

é tido por marginal ou baixo  

neste mundo  

não tenho tido lá muito sucesso  

neste mundo  

não consigo ver importância  

neste mundo  

em nada do que levam mais a sério  

neste mundo  

   

 

 

 2009 
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• • • 

Desculpem, mas o que eu direi é  

FODAM-SE  

   

2008, abril. 

   

 

 
 

 

Que o dia em que eu for embora  

que algo reste de mim e  

(sem sofrer embora!)  

assombre para sempre a vossa burrice  

e só deixe em paz  

quem se dispuser a despertar.  

   

Início de 2009 
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• • • 

 

vou  

e volto  

vou  

e volto  

revoo ?  

revolto ?  

   

 
 

 

 PARFUMS DE TERRE  

   

¡ véte, hiver !  

¡ vou te ver !  

afundar  

-me em capins  

de cheiro agreste  

   

 Setembro 2010, viagem à Bahia marcada. 

1º verso:  

"vai-te, inverno", juntando espanhol e francês.  
Jogo com o nome do capim e perfume vetiver. 
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ACADEM(BAH)IA 

[namorando a bahia I] 

   

conhecimento & ginga  

reflexão & tesão  

para que casamento  

mais feliz?  

   

24.09.2008, contraponto a 'USP revisitada'.  

Retomado em 2010, quando passei 40 dias em Salvador  
tentando emplacar um projeto na UFBA. 

 
 

 

NAMORANDO A BAHIA II  

   

ainda hei de dar aos meus ossos  

a alegria  

de poderem envelhecer alegremente  

na Bahia  

 

Curitiba 05.11.2011,  

antes do concurso que me trouxe ao ES 
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MARCHINHA DE CARNAVAL  

   

A televisão matou a janela?  

Pra... mim não!  

Pra... mim não!  

Pela janela eu continuo olhando, 

e a tevê  

faz trinta anos que eu não olho nela!  

   

SP 12.08.2010. 1º verso:  

título de artigo de Regina Arnab. 

 
  

MORRO SÃO JOSÉ, 2012  

   

que tempos!  

a cada manga que cai  

no telhado vizinho 

um sobressalto:  

   

mais um corpo no morro?  

 

Vitória, 05.11.2012 
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DA FECUNDIDADE DO ANDAR POR AÍ 

  

senhores, senhoras, concedam 

que o meu andar seja fecundo: 

entendam que eu mais trabalho 

quanto mais sou vagabundo  

 

 

 

 

 
 
 

Transformação do final original de O verdadeiro  
sabor da cidade (Curitiba 1985; seção 8)  

operada em Vitória, 2016-17  
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DECLARAÇÃO DE PRECIPÍCIOS  

   

. . . .                             . . . .  

.                             .  

.                             .  

.                             .  

.                             .  

.                             .  

.                             .  

.                             .  

.                             .  

.                             .  

.                             .  

   

 

 
09.04.2012 

Uma brincadeira com a palavra "princípios"...  
caso seja necessário explicar 
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Seção 12: 

UM TEMPO AINDA SEM NOME 

Baixada Santista / São Paulo / Curitiba / Vitória, 2005-2022 
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HIC HOC  
   

 

 

Eu não peço  

que manipulem o destino,  

eu peço apenas  

boa-vontade geral  

no mundo da terra e do astral  

pra tudo se ajeitar com mais beleza.  

   

A quem interessa o caos?  

Somente aos carrapatos.  

E se a minha mente não alcança  

o porquê da sua existência  

nem por isso o comichão  

me permite paciência  

e é por isso que eu olho o infinito  

e grito:  

clemência!  
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E sem esperar que retorne o eco  

do centro, do fundo ou quem sabe  

do fim do fim do infinito  

de novo e de novo eu grito  

ao infinito infinitamente  

eu grito  

   

até que o infinito quem sabe  

se preencha de clemência  

— se dele, se nossa, nem conta,  

o que conta  

é que acabe a sobrevivência  

— que acabe a sobrevivência  

e comece enfim  

— enfim por primeira vez —  

que comece  

a VIDA  

 

  

 
Praia Grande SP 01.03.2005. 

Um experimento em pequena escala, possivelmente a expandir. 
O título é trocadilho entre Hip Hop e as palavras latinas para  

'isto, aqui' e 'por causa disso'. 
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Tempos de absoluta depuração – I 

PARECE QUE ESTÁ TUDO PODRE E QUERO DIZER “DESISTO”  

   

Parece que está tudo podre e quero dizer “desisto”.  

   

Culpa de ninguém, só do tempo.  

   

Melhor deixar tudo e começar do zero?  

   

Mas quem enterrará o decomposto,  

porá fogo no seco?  

Seguirei por aí  

mais um construtor de ruínas?  

   

E quanto a recomeçar... sem escudeiro ou par  

é perda de tempo pegar na espada  

(ou esquadro, martelo, enxada).  

Que resta?  

   

Se encolher no meio  

da ruína em formação  

esperando a graça  

do desabamento ou incêndio em breve?  
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(Ou algum galope  

desses que escuto ao longe  

virá no rumo daqui  

que não pra passar ao largo?)  

   

(Como se eu não soubesse  

que não restou cavaleiro  

que não se chame Godot!)  

   

(Ou valerá apostar  

que de tudo mesmo resta um pouco,  

até do bem?) 

  

 

 

 
 

 
 
 

 Praia Grande SP 31.03.2006 
Título da série de quatro poemas inspirado em 

 Carlos Drummond de Andrade, Os ombros suportam o mundo.  
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Tempos de absoluta depuração – II 

GRÃO CAVALEIRO DA SAGRADA ORDEM DOS DESORDENADOS 

   

 

 

 

Grão Cavaleiro da Sagrada Ordem  

dos Desordenados  

em cidades muradas meu coração não se encaixa  

e chácaras cercadas não dão campo a seu galope  

ébrio de se escancarar  

pra ver as coisas como são.  

   

Rebelde? Bobagem!  

Rebelde se é frente a um padrão  

– e quem diz  

que é padrão ser prisioneiro?  

Rebeldes são aqueles que atentarem  

contra o padrão maior,  

que é ser Si Mesmo o seu padrão!  

   

 

 

 

 



Seção 12 : UM TEMPO AINDA SEM NOME 

ÍNDICE DE SEÇÕES 435 ÍNDICE DE POEMAS 

 

 

 

Bárbaro,  

a esses castigarei brutalmente:  

lançarei seus arreios na fogueira  

condenando-os a chocante liberdade  

sem rótulos nas rotas nem roteiros nas mãos.  

 

Vinde,  

vinde tentar me tosquiar,  

e saireis aturdidos  

com vossas próprias lãs!  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Praia Grande SP 03.06.2006 
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Tempos de absoluta depuração – III 

DE VOLTA  

  

 

 

 

vinde, vinde comigo  

que eu vos darei  

desamparo  

   

podereis ver onde o sol nasce  

por vós mesmos  

porque eu não vos estarei discursando  

quando o sol nascer  

   

que vos ofereço?  

perda:  

nada restará da segurança  

que os painéis pintados vos concedem  

   

compartilho generosamente convosco  

o horizonte limpo  
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mas se quiserdes  

um pouco  

descansar  

os olhos  

tenho comigo enxadas  

 

no chão seco há sementes  

e ao nosso suor  

podemos ajuntar uns pingos  

aqui do Nilo  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santos 18.09.2006 
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Tempos de absoluta depuração – IV 

DEUS ME MANDOU TENTAR VIVER SEM DEUS 
   

 

 

Deus me mandou tentar viver sem Deus.  

Sem nada do que nos acostumamos a pensar como sendo Deus,  

e como sendo o que Deus pede de nós.  
 

Ele me disse:  

se Eu existo, e Sou o que Eu Sou,  

Eu estarei em você sem você se preocupar com isso.  

Apenas viva buscando ser bom  

porque é bom  

e não porque isso tenha o carimbo “de Deus”.  
   

e não fique tentando me abranger com a sua consciência  

pois isso seria garantia de que você terminaria guiado  

por uma imagem menor de mim  

que não é o que Eu Sou.  

 

Se você me ama mesmo  

apenas me deixe estar em você  

como a água está no peixe  

(em volta, e dentro, e dentro, e em volta)  
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e esqueça os nomes que me dão.  

Ocupe-se em ser quem você é  

enfrentando as situações que estiverem diante de você  

sem delirar que o rio secaria  

se você não dissesse o tempo todo  

                                             “ó Água, ó Água, ó Água!”  

   

Se você me ama mesmo,  

veja se CALA meu nome  

e os discursos sobre minha existência e importância —  

pois não há nada mais insuportável  

que um bando de peixes que não param de falar.  

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Santos 02.06.2007 rev. 2008 

Título da série de quatro poemas inspirado em 

 Carlos Drummond de Andrade, Os ombros suportam o mundo.  
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A CHAVE DE TUDO 

(um mantram) 

 

   

que toda Sabedoria 

se entregue ao Amor 

e ao Amor Sábio se entregue 

todo Poder 

 

 

 

 

 

Santos 2007 
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• • • 

 

 

Não me venha com esse papo de me ensinar a pescar.  

Essa não é minha profissão e nem pretendo  

que um dia venha a ser.  

Ademais, não estou pedindo que você me doe esse peixe,  

estou pedindo apenas que me entregue alguns do que pescou  

em troca das redes que fiz, das varas que preparei,  

das trilhas que abri no mato até o rio  

para você brincar de pescar  

 

 

 

 

   

Maio 2005 

Última revisão: 2022 
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• • • 

Bom dia, Coisa!  
Pensa que eu não sei  

que você me espia?  

Que você também  

quer falar comigo  

enquanto eu olho aqui  

para o meu umbigo?  

   

Bom dia, Coisa! Parece  

que só resta você!  

Humanos já mal se olham,  

sempre têm o que fazer! —  

e os bichos — tão meus iguais! —  

seguido me cansam  

de tão animais!  

   

Bom dia, Coisa, bom dia...  

mas fique aí no lugar!  

Cada dia mais viva, mais móvel...  

pra mim, o que vai restar?  

 

Praia Grande SP 2005 
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VOCÊ TROCOU O NOSSO AMOR POR UM AUMENTO  
    

pois é, amor, eu sei  

é o aluguel, é a mãe, o irmão doente,  

é a prestação, é o pão, é sei lá o quê  

eu sei que quem trabalha  

vive sempre no tormento  

mas assim já é demais:  

você trocou o nosso amor  

 por um aumento  

   

pois é, amor, eu sei  

você tentou, quem não deixou foi o gerente  

de repente tão bonzinho com você  

e eu te esperando sempre  

paciente feito um jumento —  

mas agora, meu bem, foi demais:  

você trocou  

 o nosso amor por um aumento  

   

 

29.02.2008  

PENSADO COMO UM SAMBA 
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PROPOSTA 

 

te quero companheiro de aventuras! 

 

mas se te pretendes  

resposta final e suficiente 

a todos os anseios meus – 

que aventura restaria no universo a perseguir?  
 

ver novos lugares, novas tardes, novos grãos de areia?  

mas que podem eles, quando cada humano,  

cada um, 

é em si um universo inteiro? 

cada um com seus pássaros, seus grãos de areia, 

seus pores de sol?  
   

te quero um companheiro investigador de universos! e depois – 

depois, cansados e ricos do que vimos e provamos, 

cada um na sua expedição, 

cairmos rindo nos braços um do outro 

e em puro gozo 

compartilhar o MAIS que nos tornamos  

(... tanto enquanto DOIS 

como enquanto o UM que também somos)  
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vai, vai para o mundo, meu amor, e vive mais!   

  

mas volta! pra que eu também possa viver mais 

em ti,  

e em mim, 

e em-ti-em-mim-e-em-mim-em-ti!  
   

vai, vai, meu amor!  

e vem!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos 15.01.2007 
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SOMOS TODOS ÍNDIOS  

   

Índios!  

Índios?...  

Sim, índios!  

Somos todos!  

Todos índios! 

SOMOS TODOS ÍNDIOS!  

   

Somos todos índios:  

você diz que não,  

mas tá na cara,  

tá na pele, tá nas formas,  

tá no olho da titia, no cabelo da vovó,  

no meu olho, seu nariz...  

   

Somos todos índios!  

Tá no apelo da cachoeira,  

da vida pra fora das portas,  

na partilha com os amigos  

no desprezo por quem acumula —  
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tá na generosidade  

que nem pensa no amanhã  

— guardar? pra quê?  

guardar pra quê,  

se afinal É TUDO NOSSO?  

   

Somos todos índios:  

feitos do pó vermelho desta terra,  

águas destes rios nas nossas veias,  

fibra destas matas nestas fibras  

o jeito manso da capivara  

escondendo coração indomável  

de onça —  

   

Somos todos índios:  

está na vitória secreta  

da alma que finge obediência  

mas que por dentro ri  

e continua, indomada,  

fiel a si...  

   

Somos TODOS índios:  

índios de América e índios de África,  

índios da Ásia, das ilhas, das matas do mundo  
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— até índios da Europa  

até eles, pisados por 3 mil anos  

de uma colonização esquecida...  

   

SOMOS TODOS ÍNDIOS!  

SOMOS TODOS ÍNDIOS!  

 

 

E VOCÊ, BORBA GATO,  

você que no dia-a-dia  

também falava tupi ...  

mas chamou moços de Portugal  

pra casar co'as suas filhas  

— você e sua raça  

foi quem quis nos fazer esquecer!  

   

SOMOS TODOS ÍNDIOS!  

SOMOS TODOS ÍNDIOS!  

   

Raça de Borba Gato,  

traidora da sua própria indianidade,  

seu progresso  
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não é  

o que escolhemos  

seu bom-senso nos parece loucura  

seu bem-estar nos parece tortura,  

suas boas intenções, maldade,  

seus bons modos, falsidade,  

sua justiça, violência pura...  

   

(SOMOS TODOS ÍNDIOS!)  

   

Raça de Borba Gato,  

traidora da sua própria indianidade,  

não, não tamos aqui pra sustentar seu lindo almoço  

que custa o mesmo que dois meses  

do trabalho de um dos nossos —  

enquanto comentam a incompetência do governo  

em reduzir as injustiças nacionais...  

   

(SOMOS TODOS ÍNDIOS!)  

   

Raça de Borba Gato,  

traidora de sua própria indianidade,  

que fez do Anhembi rio de veneno,  
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do Jurubatuba uma cloaca,  

do ar puro de Piratininga  

uma meleca de cortar com faca  

   

Raça de Borba Gato,  

traidora de sua própria indianidade,  

vocês  

já gastaram suas chances —  

agora tá na hora  

de também jogarem fora  

o mito idiota  

de que nasceram pra mandar  
   

— eu não sou conduzido, diz você:  

muito bem,  

muito bem, nós também não!  
   

mas aí me diz também — eu que conduzo!  

ah, é, meu bem? conduz a quem?  

só se for (como gostam tanto de dizer  

em Portugal)  

só se for  

a puta que o pariu  
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(com perdão das companheiras  

que se viram na labuta sexual).  
   

Raça de Borba Gato,  

traidora da sua própria indianidade  

— tá na hora de parar  

de querer bancar cacique  

quando ninguém te elegeu  

   

tá na hora de assumir  

que é mais um índio  

que nem os outros,  

   

e de pegar trabalho  

que nem os outros,  

   

arroz, feijão e macaxeira  

que nem os outros,  

   

de conduzir  

só a si mesmo — e olha lá:  

na maior atenção aos outros  

pra não trombar.  
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Manuel de Borba Gato, mameluco renegado,  

escuta a voz de todo mundo:  

tá na hora de largar esse trabuco,  

e dividir o mando  

com todo mundo!  

   

Manuel de Borba Gato, mameluco renegado:  

rabo entre as pernas, bandeirante!  

— pois chegou a hora de você  

assumir...  

   

ou SUMIR!  

   

SOMOS TODOS ÍNDIOS  

SOMOS TODOS ÍNDIOS  

SOMOS TODOS ÍNDIOS  

SOMOS TODOS ÍNDIOS  

...  

 

 

Um texto original apresentado no evento  
Julgamento Popular de Borba Gato  

em Santo Amaro, São Paulo, em 19.04.2008 
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USP REVISITADA  
   

oh lugar  

insípido e inodoro  

insulso e insensível  

celebração tediosíssima  

da imensa importância do nada  

(o nada disfarçado de existente  

à custa de cobrir-se  

com mil títulos...)  
   

oh lugar sem alma sem alma  

e sem alma  

túmulo aberto e sem nem mortos  

que alguma graça lhe emprestem,  

oh suprema pista falsa  

do que fosse alguma realização do espírito  

na terra brasilis —  
   

que feliz,  

que feliz me vejo agora  

de me ver, de te ver,  

e me ver fora!  

   
06.08.2008,  

com ajustes até 2015 
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THE DEPRESSION BLUES  

 

minta pra mim, se for preciso  

sim, pode fingir que me gosta  

mas não me deixe sem uma palavra  

dia sim dia não, pelo menos  

que me dê a impressão que no mundo  

pra alguém ainda faço diferença  

— I mean: pessoal, Babe,  

oh yeah,  

diferença pessoal  

 

minta pra mim, se for preciso  

pra não faltar força no braço  

e eu não largar essa corda  

até estar seguro na margem.  

e você, então de perto, quem sabe  

descubra que de fato me gosta  

— I mean, pessoalmente, Babe,  

oh yeah,  

de um modo pessoal  
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se conseguir me arrancar da voragem  

e firmar meus pés nessa margem  

é bom que volte a verdade:  

mesmo se me deixar  

você ao mentir terá dado  

amor de verdade, Babe,  

oh yeah,  

amor de verdade  

 

e aí, depois disso tudo,  

quem sabe, Babe,  

quem sabe?  

quem sabe, você...  

até babe!  

  

 

 

2010 

São Paulo 
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• • • 

 
ninguém sabe por onde tenho andado.  
o mundo já não interessa a ninguém.  

   

cada nuvem de mosquitos com sua própria delícia...  

se algures há flit, e daí?  

   

no entanto não labuto em desespero  

esperança tem mais força que razão  

   

  

 

 

 

 

São Paulo, 

dez. 2009 
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CURITIBA BY NIGHT REVISITADA 

  

tanto tempo, tão outra te tornaste e  

tão a mesma, charmórbida curitiba!  

mostrem-me um homem  

que não seja desengonçado  

e eu lhes mostrarei que é de fora...  

                                       mas após  

certo teor e certa hora  

todos os pardos são gatos  

mesmo se todos, ou quase todos  

(e os vermelhos, amarelos, os rosados,  

os azuis)  

ao mesmo tempo cães — e como haver-se  

em meio a tanta vida animal?  

   

despierta, mi bien, despierta,  

mira que ya amaneció,  

desgruda-te dessa mesa  

e vamos pra casa dormir!  

  

05-09.01.2011 
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O DESTINO NA VIRADA DA PEIXEIRA  
   

de sol  

a sol  

o menino  

não vê o sol  
   

como se fosse  

o natural  

o velho perpetua os ritos  

do escravizar  
   

o universo  

arma:  

dez centavos  

um chiclete  

um sussurro  

– ainda sabes?  

– ainda sabes quem és?  
   

o velho  

rosna  

– se dobra!  
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o velho  

ruge  

– se dobra!  

a mão  

se levanta  

– se dobra!  

recai  

na garganta  

– se dobra!  

o universo  

em alarme 

grita  

– ainda sabes?  

– ainda sabes quem és?  

   

no braço  

o músculo  

escuta.  

arranca  

do velho  

a faca. 

levanta-a...  

– AINDA SABES QUEM ÉS?  
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no velho 

pescoço 

a faca incide 

de costas.  

penetra  

na carne  

somente a lição.  
   

em silêncio  

o universo  

ressoa  

— ainda sabe...  

  ainda sabe... 

  ainda sabe  

  quem é...  
— o caminho  

– está aberto...  

– o caminho  

– ainda é seu...  

           és·eu...  
           és·um·Eu 

  

 
Baseado num relato do amigo V.S.S., da Bahia, a quem se dedica. 

Esboçado durante um concerto da  Camerata Antiqua de Curitiba  na 

Capela Santa Maria, em 21.08.2010. Última revisão em Vitória, 23.12.2015. 
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QUALQUER RUMO EM QUE EU PEDALE 

 

Qualquer rumo em que eu pedale 

o vento sempre vira contra. 

Não faz mal (penso comigo), 

vou morrer de pernas fortes. 

Mas... pensando ainda melhor: 

pra que perna após a morte? 

  

Então por favor não me venha 

com elogios à labuta: 

pernas e coração 

fortalecidos em luta 

merecem companhia melhor 

que a dos vermes, seu f.... .. .... ! 

  

 

 

 

 

 

Vitória, Praça do Papa, 24.02.2012 
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DOUTOR GRAMATICULINO, SUA ESPOSA... E ESTE QUE VOS FALA 

Não é querendo lhe ofender, 
Dr. Gramaticulino Normoso, 
mas essa senhora, 
que lhe acompanha em terninhos discretos 
nas cerimônias soníferas 
a que o senhor a arrasta com suas gravatas francesas... 
  

... essa senhora, da qual nunca extrais 
mais que uns inexpressivos aiais, 
eu bem que conheço ela 
um tantinho outra, 
nas madrugadas. 
  

Sim, pois quando a gente se tromba 
pelos butecos e becos, e se encoxa 
no elevador pras estrelas 
de um quartinho apertado... 
ah, como ela se contorce 
sob os meus dedos, minha língua, 
que num minuto inventam dez regras 
para abolir no instante seguinte 
trocadas por outras dez 
– tampouco feitas pra durar 
mais que até a próxima explosão 
de prazer 
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E como uiva delícias, 
sua senhora Dona Língua Portuguesa 
nessas noites em que nos entredevoramos 
com tesão 
– e amor! 
Ah, eu confesso: 
até tenho dó 
do senhor, que nem desconfia 
do que essa mulher é capaz! 
  
Coitado... se soubesse mexer as cadeiras 
para além desse um-dois, um-dois 
que o pau do jesuíta  
e o do general 
lhe ensinaram... 
Mas faz cem anos que o convidam pra folia, 
e o senhor, nada de relaxar! 
  

Pois fique, então, com a sua pose... 
mas alforrie essa eXposa gostosa 
– que ao seu lado ela já nem pousa 
mas na minha boca 
ela goza. 
  

 
Idealizado em São Paulo em 1996. Escrito em Curitiba em 18.05.2011. 

Revisto em Vitória em 05.11.2015, no "Dia Nacional da Língua Portuguesa". 
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TEMPOS DE CONTROLE DAS MASSAS 
  

controle das massas? 

acho ótima ideia! 

comprei um espaguete esses dias  

que veio cheio de caruncho! 

  

ah, não é isso? já sei: 

o senhor fala de moderar 

a ingestão de carboidratos! 
  

também não? 

o senhor diz 

MASSAS HUMANAS? que horror!  

quer dizer que o canibalismo 

foi liberado e industrializado?! 
  

AINDA não? 

o senhor diz que quer dizer 

AS MULTIDÕES? 

que estranho! será possível que  

da distância que o senhor olha 

as multidões se pareçam com  

MASSAS? 
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que cômico! pois aqui, 

dentro das multidões, 

elas parecem pessoas...  

pessoas muitas, pessoas juntas, mas 

PESSOAS,  

assim com cabeça,  

duas pernas, dois braços, 

sentimentos, planos, amores 

quase igual ao senhor. 
  

por que eu disse QUASE, 

o senhor quer saber? 

por nada, não — só porque, 

além da cabeça, das pernas, 

dos braços e sentimentos, 

dos planos e amores, igual ao senhor, 

as pessoas da multidão 

parecem ter um pouquinho mais  

de PERCEPÇÃO! 

  

 

 

Vitória / Vila Velha, em 31.10.2016.  
Idealizado atravessando as “Cinco Pontes” num triciclo. 
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NATAL 2015 

  

Os homens de bens louvam Maria não ter abortado 

Ter deixado o moleque nascer mesmo no aperto 

Pra então ele crescer e se mostrar inconformado 

E aí haver desculpas pra fazer morrer. 

  

E é assim que ele só salva porque morto: 

já pensaram quantos mais iam morrer 

se não fosse esse lembrete em toda parte 

do que acontece a quem desafia o poder? 

  

A MANJEDOURA E A CRUZ SÃO O MESMO PAU. 

 

 

 
24-25.12.2015  

Com não pouca inspiração em Heinrich Heine 
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VT x NT em H.G.M x F.E.A  
 

Honra? Glória? Majestade? 

Tudo infantilidade. 

Dizem que até o tal Deus 

já entendeu 

que nada tem valor 

senão o amor 

— coisa que (ai!) 

não se pode  

cobrar nem impor 

mas no máximo tentar 

ser exemplo 

— na esperança que pegue e se espalhe, 

e até retorne, quem sabe... 
 

Se for assim, então, 

até Deus não passa  

de Amor Esperançoso — o que  

qualquer psiquiatra chamará de  

obsessão,  

se com fé persiste. 
 

Que dó, que dó, mas  

que dó de tal Deus 

se é mesmo assim,  

enfim, 

que tudo existe! 
 

2017 
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• • • 

 
ai!  

a tal da próstata 

quando apóstata 

é uma bóstata 

 

2017 

 

 
 

 

a 

cara 

é  

a- 

penas 

a  

más- 

cara 

mais 

cara 

 

2018 
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• • • 

 
VIM 

VI 

VIX 

VÍXI 

 

      ! 
 

2017 

 

 
 

 

 

 

ins 

tantan 

e' a mente 

 

 

 
2018 
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• • • 

 
Há um tempo para tudo debaixo do sol: 

tempo de ser duro, 

tempo de salgar, 

tempo de arder 

— e há um tempo em que se pode 

deixar-se ser doce  

como se é 

 

 

 

 

 

 

 
17.12.2017 

Ao amigo Paulo Carvalho 
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• • • 

 
depois da tempestade, a bonança 

depois de tanta estrada, a chegança 

depois do preparo, a festança 

depois do aquecimento, a dança 

depois do envolvimento, a trança 

— e, a partir de certo tanto,  

a morrença 

que depois de tanto tanto 

isso cansa 

 

 

 

 

 

 
Véspera de Natal 

2017, rev. 2019 
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PARA NÃO NAUFRAGAR 

 

que a vida banal 

não seja banal 

que cada sentimento  

rescenda 

que cada entendimento 

transcenda 

que cada pequena ação 

represente 

      ente 

  ente 

 

SER! 

 

 
 
 

2017 
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CONSELHO A UM PAÍS MESTIÇO COMO EU 

 

não há  nobreza alguma  na dominação: 

honra 

o sangue “derrotado” que há em ti. 

 
É ELE QUEM MERECE. 

 

 

 

 

 

 

 

2012 
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• • • 
 

Não! Eu não fui quem firmou 

pacto nenhum com Mefisto; 

o direito eu devia ter 

de dizer “Fica, és tão belo!” 

ao Instante que eu bem quiser. 

 

E digo — ah, como digo! 

e no entanto nenhum fica... 

Terá Fausto, então, 

firmado o infausto pacto 

por todos nós? 
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Mas com quê procuração? 

Minha não foi – e não desisto 

de olhar bem nos olhos 

deste ou daquele instante 

e dizer “Fica! Fica!” 

– como talvez Laocoonte 

tentando salvar Troia 

só para ser devorado 

pelas serpentes do mar... 

 

E os instantes belos, eu sei, 

continuarão a fugir 

— mas não sem o meu protesto! 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória, 18.12.2019 
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A NAVE E A TEMPESTADE 

 

no aposento precário  

em que provisoriamente nos refugiamos  

do incêndio que assolou nosso mundo,  

   

aos poucos nos chegam falas  

lançadas de um alaúde 

no espaço, há quinhentos anos,  

   

nos tomam nos braços e embalam  

— e de repente o quarto é uma nave 

que atravessa indiferente a tempestade  

   

e no embalo nossas peles se encontram  

e pedem socorro uma à outra,  

   

negociam centímetro a centímetro  

o apoio que damos ao outro  

com força sempre crescente...  
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até que SOMOS a nave  

e a música, e a própria tempestade,  

   

e, quando vemos, está cantando em nós 

a Vida,  

   

assegurando  

que já estava aqui antes de tudo  

e que haja o que houver  

continuará:  

   

avante, avante, marinheiros,  

não há força  

que possa nos parar! 

  

 

 

Vitória, 23-24.11.2016 

ESTE É O POEMA Nº 328  
DESTA PUBLICAÇÃO 
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UM POUCO DE PROSA SOBRE ESTE INVENTÁRIO 

Ao completar 60 anos, em 2017, constatei que tinha registrados 

322 poemas que considerei publicáveis, mas que somente 73 desses 

já haviam recebido algum tipo de publicação – 38 em mídia impressa 

e 35 em mídia virtual, inteirando não mais que 22,7% do conjunto. 

Decidi então fazer uma grande publicação virtual, dividida em 17 

seções, que chamei de Trajeto – poemas quase completos; mas esta 

permaneceu inefetiva por eu não ter conseguido produzir, nem 

encontrar quem produzisse, uma formatação satisfatória em HTML. 

Por isso, no ano em que completei 65 resolvi refazer totalmente 

a publicação, desta vez em PDF e incluindo uns poucos novos poemas, 

inteirando 328. E, considerando que os primeiros poemas que desejei 

incluir foram escritos com 15 anos, mudei o nome para simplesmente 

50 anos de poesia. 

Os poemas que já haviam sido publicados o tinham sido, primei-

ramente, sob o título Pra Fora — poemas incompletos, mais ou 

menos ao mesmo tempo em que nascia meu primeiro filho de carne 

e osso, o músico Gunnar Vargas. Tal título foi uma espécie de grito 

de guerra da parte de alguém que, por trás da verbalidade exacer-

bada, é introvertido quase ao ponto do autismo — e o subtítulo uma 

declaração de que (1) o volume não continha todos os versos que eu 

já havia escrito; (2) eu ainda esperava vir a escrever muitos mais e 

(3) cada texto em si nunca chega a me parecer satisfatoriamente 

concluído, sempre me parece passível de aperfeiçoamento. 
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Depois do Pra Fora, quase nada da minha escrevinhação poética 

tinha sido publicado: só uns poucos trabalhos no Folhetim Língua-Viva 

(depois Revista; mais informações adiante), alguns na antologia 

Limo a Leme Nenhum, com o grupo Encontrovérsia (idem), uma ou 

outra coisa em publicações não especializadas, tudo nos anos 80 — e 

mais alguns em suporte virtual desde o fim dos anos 90. 

Não é que eu tenha querido esconder uma produção em cujo va-

lor público não nego que sempre acreditei: é que existe um prazer 

imenso em escrever, mas prazer nenhum na luta para publicar — e os 

resultados de tentar fazer a obra circular impressa são geralmente 

muito decepcionantes. Por isso, bendita internet: nossas publicações 

deixam de ocupar espaço e de pesar no bolso, ficam à disposição de 

todos... e vê quem quer.  

RECURSO A OUTRAS LÍNGUAS: PEDANTISMO OU DIVERSÃO?  

Sempre lidei com espírito de curiosidade e diversão com as di-

ferentes línguas, bem como os diferentes registros de linguagem 

dentro do próprio conjunto brasilês-português. Tive bem pouco es-

tudo formal de línguas na vida, aprendi mais foi fuçando os livros de 

escola da geração anterior — inclusive os de latim —, e mais tarde 

nas bibliotecas públicas, intercambiando descobertas em cartas de 

suas quarenta páginas com o amigo que hoje assina Zé do Rock e 

vive como escritor na Alemanha. Transitar de uma língua para outra 

foi sempre pra nós um ato de molecagem, não de erudição.   
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No meio disso, o italiano surge como uma caso particular: foi a 

primeira língua em que se codificou a teoria musical ocidental, e 

continua sendo uma espécie língua internacional de músicos e 

estudantes de música. Quase tudo que aparece de italiano aqui são 

jogos com expressões técnicas de música, que estudei por uns bons 

anos da minha vida.  

Por outro lado, incorporei "por osmose" os verbos na  segunda 

pessoa original da língua portuguesa, inclusive a do plural (vós...), 

que no Brasil de hoje costuma ser desafiadora até para pós-

graduados. Incorporei-a nas infinitas leituras da Bíblia que tive que 

fazer e acompanhar desde muito cedo numa família que era quase 

uma denominação religiosa em si — e ainda acho esteticamente  

ricas as possibilidades que o "vós" oferece ao artesão das palavras, 

apesar de me sentir culpado (sim!) por sua baixa comunicabilidade 

com os jovens — isso já na época em que eu era um deles! Me con-

sola pensar que Mao Zedong tinha vergonha de gostar de escrever 

poesia ao estilo clássico chinês, já que propunha uma revolução 

cultural — mas pelo que sei nunca chegou a abandonar tal vício!  
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PRESENÇA DE TOM E/OU TEMAS RELIGIOSOS OU MÍSTICOS  

Este não é o lugar para um tratado filosófico nem teológico, 

mas... tendo em vista uma boa parte do material poético apresenta-

do, preciso deixar claro que mais ou menos desde 2006 defendo sem 

titubear que um humanismo ético, filosófico e cultural aprofun-

dado é melhor para nós humanos que qualquer tipo de religião. 

Goethe, sem dúvida um membro do círculo dos maiores gênios da 

humanidade, escreveu que quem tem ciência e tem arte já tem reli-

gião — e eu me atrevo a tentar aperfeiçoar essa ideia: quem tem co-

nhecimento, arte e comunidade (ou fraternidade) já tem tudo de 

bom que uma religião poderia oferecer.  

Por isso tenho certa preocupação com os escritos anteriores a 

2006: tenho receio que possam ser usados em apoio a posições 

religiosas ou alegadamente esotéricas que hoje não defendo 

(atualmente vejo estas últimas como uma forma complexificada de 

religião, mas ainda religião). Deixo claro, portanto: mesmo naqueles 

tempos, quando eu dizia "Deus", "Senhor", "céus", "poderes 

superiores" e coisas assim, eu me referia a ter como eixo de 

referência a Equidade (efetiva Justiça), o Amor e a Cooperação 

— e, em contrapartida, chamava e ainda continuo chamando de 

"mal" o contrário da equidade, à iniquidade: o desejo  e/ou ação de 

dominar a capacidade de decisão e a força de trabalho do(a)  

irmã(o) humano(a), sub-humanizando-a(o) como bicho ou máquina 

para sobre-humanizar-se como um deus.  

  



UM POUCO SOBRE ESTE INVENTÁRIO 

ÍNDICE DE SEÇÕES 482 ÍNDICE DE POEMAS 

Apenas que antes eu imaginava esses princípios como algo ex-

terno à humanidade, e o Bem como algo sobre-humano a que deví-

amos obedecer porque não tínhamos nada de bom de nós mesmos 

(o que é, em resumo, a doutrina calvinista em meio à qual passei a 

infância e adolescência). Hoje eu entendo que, pelo contrário, o 

Bem é uma possibilidade nossa, e nem temos evidência de que exis-

ta consistentemente fora da noosfera humana. Somos nós, gente 

humana, que temos o potencial de tornarmos a existência menos 

cruel, e não há a quem obedecer nesse sentido senão às nossas pró-

prias consciências, desde que unidas ao nosso potencial de amor.  

Como disse poética-profeticamente o músico Lenine: "a galáxia 

está em guerra, paz só existe na Terra, a paz começou aqui". 

Ainda não é assim, mas ASSIM SEJA! Esse desejo é a motivação por 

trás de cada linha registrada ao longo deste inventário.  

Abraços poéticos!   

Vitória, 15 de abril de 2017 

Revisto de abril a setembro de 2022 
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EM RECONHECIMENTO E GRATIDÃO 

Entre as pessoas com quem cheguei a conviver com 

regularidade por algum tempo, sinto que devo creditar como 

decisivas para a formação e desenvolvimento do que possa ser 

chamado de capacidade poética em mim: meu pai Otto Rickli e 

minha mãe Aymêe Correia Rickli; as primas Lucena Brunetti e 

Maria Alice Pedotti. Já fora do âmbito familiar, Francisco Souto Neto 

(mencionado na Seção 0); José Octaviano Oliveira (in memoriam) 

que foi o primeiro amigo a dizer “por que você não publica?”. A mãe 

de meus filhos, Consuelo Vargas Prato, venezuelana, com quem 

convivi por um tempo limitado (1979-1986) — suficiente porém para 

me impregnar para sempre de tantos versos em espanhol... 

Moema Cardoso (in memoriam), que me levou ao circuito da poesia 

falada de São Paulo em 1992-93, e me convidou a constituir junto 

com ela e Tarceu Pinto o Movimento Língua-Viva, onde publicamos 

primeiro em folhetos e depois em formato de revista... e em 

Curitiba o então Grupo Encontro, depois ENCONTROVÉRSIA, onde 

trabalhávamos quinzenalmente de modo sistemático sobre os textos 

uns dos outros, grupo constituído por, entre outros, Edival Perrini, 

Jandyra Kondera, Luiz Alberto Pena Kuchenbecker, Luiz Carlos 

Cabanas, e nosso decano Tio Léo (Prof. Leopoldo Scherner, da 

PUC-PR, in memoriam), com quem  publicamos a coletânea Limo a 

leme nenhum.  

Paro por aqui com a certeza de estar cometendo injustiças, e 

espero poder corrigi-las com o tempo! 
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ÍNDICE ALFABÉTICO  

(TÍTULOS E PRIMEIRAS LINHAS) 

Obs.: 
MAIÚSCULAS NEGRITO: TÍTULOS DE SEÇÕES 
VERSALETE:   . . TÍTULOS DE POEMAS 
minúsculas:  . . primeiras linhas de poemas 

 
a / cara / é / a- / penas 468 

A A.A.O. 230 

A CHAVE DE TUDO (UM MANTRAM) 440 

a hora em que eu for chamado 352 

a infância é o exílio das decisões / sobre a matéria  354 

a língua portuguesa / já entrou na menopausa 300 

a loucura, nas vésperas do apocalipse  171 

A NASCENTE DESTRUÍDA (Seção 0)  5 

a natureza é bela / mas por demais cruel 388 

A NAVE E A TEMPESTADE 476 

à noite, a essa hora 143 

A QUEM ME PERGUNTOU POR QUE NÃO ESCREVO SOBRE JESUS 278 

a solteirona e a viúva  295 

A televisão matou a janela? 425 

a ti, cidade, confiei minha vida (APC)  116 

A TI, Ó FILHA DOS ANDES 237 

A UM JOVEM GAY OBSERVADO EM CURITIBA 180 

A UMA SERRA 146 

a via das dúvidas 299 

a virtude da calma / da calma / da calma 178 
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A YUKIO MISHIMA 282 

ABRINDO ASAS (Seção 2) 35 

ACADEM(BAH)IA 424 

ADEUS AO PIANO 280 

admirou-se-se / o velho ga-to-to 58 

AFTER THE DAY AFTER   244 

agora me dói esta periferia 234 

aguarde, por favor 380 

águas passadas não param de mover 378 

ah coração, por que calaste? 410 

ah eu quero ir pra lá 373 

ah, / planaltos planetas / platinas 68 

ah, aqueles olhos, negros de perder-se! 66 

AH, ESSES CONCRETISMOS 384 

ah, vão para a puta que os pariu e me deixem ser bobo 165 

ahí están los peces / haciendo sus diligencias 311 

ai minhas finânsias 385 

ai! / fere, velho brahms 62 

ai! a tal da próstata 468 

ai, minha ilha, que te quero verde 52 

ainda hei de dar aos meus ossos / a alegria 424 

ainda resta a espernaça 382 

alguém disse que franceses são gatos 61 

ALGUÉM ME JURA QUE FOI O LEMINSKI QUE DISSE 299 

allegro / ritenuto 337 

alma / por onde seguiremos  256 

amar é viver fora da realidade 415 
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amiga, ya tengo que irme 240 

amigo ¡cómo te amé!  230 

amigos / são como ventos 38 

amigos / tirai de mim esse peso 165 

amor, / estamos exilados de nós mesmos 269 

anoitece sobre Curitiba. luzes pipilam 296 

ANTI-ZEN 294 

ao cair na xícara o café cantou 386 

AO MONTE MÉRU 351 

AOS DEZOITO (AVISTANDO O DESERTO) 24 

apesar da fumaça de agosto  229 

apesar de tudo, o amor insiste 262 

araucária. veneno em tuas crianças  224 

as pedras de lá, onde a primeira chispa tocou o chão 351 

as troianas / passaram 11 

às vezes até saio da cama atraído pela ideia de agir 338 

ASSIM FALAVA ZÉ 190 

ATÉ QUE ENFIM EU VI O PROGRESSO 204 

ATIVO & ATENTO 366 

AULAS DE INCONFORMÁTICA 382 

ave materia / mater formosa  279  

BACK TO SAMPA 348 

BALADA DA TUBA BÊBADA 215 

BALADA DO PORTO DE SANTA MARIA 258 

BALÃO  302 

BANCANDO PAI & MÃE  298 

BATENDO PALMAS 300 
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BBC RADIO 3 62 

bebida bem melhor do que cachaça  187 

beijo a flor dos teus lábios 407 

belo está o céu / desta tristíssima cidade  50 

BEM-AVENTURADOS OS BURROS 417 

BOA VISTA, RORAIMA, 30/01/1986 276 

BOCA DA NOITE  143 

BOÊMIA  163 

Bom dia, Coisa! 442 

BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO 147  

buracocracia 183 

buzina / ronco / ronco e buzina 357 

cabelos do oriente 388 

caminhamos no escuro 248 

cansado de mirar-se em água, fria 284 

CANTIGA D’AMIGO 40 

CANTIGA D’AMOR 269 

CANTIGA 240 

capital / sociedade anônima  296 

CHAMEM O VETERINÁRIO 318 

CHEGANDO A SÃO PAULO, DE ASUNCIÓN 234 

chora, ó filha do Brooklin 81 

choro-te, inútil quati no asfalto 312 

círculos dentro de círculos 384 

coisas bonitas, coisas queridas, cadê? 371 

COLD AND MISTY MORNING (Seção 1) 7 

com chuva não 381 
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COM LICENÇA (POÉTICA) 342 

com que delicadeza a vaca / levantou sua pata 315 

COMO OVELHAS SEMPRE AMAMOS 322 

como podes ser meu amigo, rapaz 305 

COMO QUEM NÃO QUER NADA  390 

COMO SE A PESTE TIVESSE CHEGADO 219 

como ser alegre em meio às pedras  237 

como toda cidade grande, são paulo freneticamente pensa 142 

COMO VENTO DESFAZENDO O SUFOCO  69 

COMUNHÃO CAIPIRA (MINIATURA ETÍLICA) 57 

conhecimento & ginga 424 

CONSELHO A UM PAÍS MESTIÇO COMO EU  473 

CONSTELAÇÕES QUE GIRAM NO ESPAÇO (Seção 11) 393 

CONTEMPLAÇÃO DE UMA GARÇONETE ÁRABE 66 

contra a experiência, o experimento  267 

CONTRAPONTO  (A HELENA KOLODY) 292 

CONTRAPUNCTUS BROMELIACEUS JANDYRAE KONDERAE DICATUS 271 

controle das massas? 464 

cóó, cóc cóc cóc cóc cóc cóc cóóóó  307 

CORO (APC) 106 

corre hoje, corre hoje, moço  294 

CRENTE DE TERNO 385 

cuidado, seu moço, não entre no pasto 46 

CURITIBA BY NIGHT REVISITADA 457 

CURITIBA, 1960 E POUCO 353 

CURITIBA, NOITE 68 

DA CHAMADA NOCHE OSCURA DEL ALMA 248 
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DA FECUNDIDADE DO ANDAR POR AÍ 426 

DAS DUVIDOSAS VIRTUDES DE CERTAS ERVAS  64 

das muralhas de troia lançado 10 

das oitavas das cordas / de cobre e aço 280 

DAS POSSÍVEIS LAMENTAÇÕES FUTURAS DE ALGUM JEREMIAS PRESENTE 81 

DAS RUAS DE SAMPA 381 

DE DESERTOS E OÁSIS 398 

de deus, pedir muito 177 

de doce, não é muito que eu preciso 340 

DE FILMES E PLATEIAS  11 

de o caos chegar / já não dizemos se 172 

DE PASSIONE CIVITATIS (Seção 4) 89 

de que te vale o brilho pisca-pisca 167 

de repente o silêncio se torna agudo 346 

de sol / a sol 458 

de tanto por aí mostrar meus versos  182 

de tudo resta um pouco 69 

de umas gotas de cachaça...  57 

de ver navios / a ver novelas  295 

DE VOLTA 436 

DECLARAÇÃO DE PRECIPÍCIOS  427 

DEFININDO A AMIZADE  38 

depois da tempestade 471 

depois de três dias em retiro no monte 219 

Depois vocês vêm e dizem: não fomos nós  347 

DESCI AO CORAÇÃO DA CIDADE (mote e glosas) 152 

DESCONVERSAS 242 
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Desculpem, mas o que eu direi é 422 

desdobra-te, europa 62 

DESPERTAR DE UM DOM QU(P)IXOTE 14 

Deus me mandou tentar viver sem Deus 438 

devolvam a minha terra / de luas e passarinhos 57 

dez milhões 142 

DIRETRIZ ENCONTRADA 88 

DISCURSO (APC) 112 

disse, por dizer, como todos  334 

DIVERTIMENTO BARROCO  18 

DO CAOS QUE VEM 172 

DONA EULÁLIA E O COISA RUIM  207 

DOS AUTOENGANOS 380 

DOS ERROS QUE ACERTAM 382 

DOUTOR GRAMATICULINO, SUA ESPOSA... E ESTE QUE VOS FALA 462 

DRAMA ADOLESCENTE   335 

DRAMINHA BOCA-DE-AQUÁRIUS 196 

DUETO INVOLUNTÁRIO(APC)  99 

e a partir do século XV 383 

e as palavras que apaguei / e não vou lembrar 387 

é de pura alegria esse prazer 159 

e de ti que falarei? e com que nome? 278 

E eis que chegou o dia / temível 274 

e eis que olhando não vimos em ti 184 

e eis que se havendo cumprido os dias 349 

é natural: / o tempo, passando 157 

é perigoso, meu pai, / tudo é perigoso 356 



ÍNDICE ALFABÉTICO DE TÍTULOS E PRIMEIRAS LINHAS 

ÍNDICE DE SEÇÕES 491 ÍNDICE DE POEMAS 

e se a glória do paraíso não passar de  297 

e se tuas mãos me deslizassem peito abaixo 400 

é tudo fantasia, mas... 187 

é tudo uma questão de vale escuro 154 

e vós, protoburguesitos 144 

é, pingo, meu cão 308 

EINE KLEINE PETITE-BOURGEOISE MUSIK 337 

ela não sabia / que eu estava ali 28 

ela vinha toda descuidada 202 

em cada guardanapo um beijo 145 

em duas horas e dez minutos pousaremos  236 

EM GUARAPUAVA COMO EM SÃO PAULO 154 

EM GUARDANAPO ALEMÃO 336 

em migalhas que caem / da boca de quem amo 413 

EM SOCIEDADE  144 

EM TRÂNSITO (Seção 5) 141 

em tua noite neônica procuro 147 

emcostas habaixo mais doce 271 

EMOÇÕES PTOLOMAICAS 384 

encontrei alguém de mim / que há muito tempo eu não via 263 

entardece. / lua e vênus no céu 303 

ENTRE ARTISTAS 143 

ENTRE AS BEGÔNIAS E AS AGONIAS 405 

ENTRE MURALHAS E ANSEIOS DE HORIZONTES (Seção 10) 343 

ENTRE PORTOS E CORRENTEZAS 371 

ENTREATO BRINCANTE 10-11 379 

ENTREATO BRINCANTE 11-12 419 
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ENTREATO BRINCANTE 5-6  181 

ENTREATO BRINCANTE 8-9:  
 HAIKOIDES E OUTRAS MIUDEZAS 291 

ENTREATO BRINCANTE 9-10 333 

ESCALA NOTURNA 155 

escancarar portas e fugir do falso 176 

ESCONJURO (A & B) 165 

escuro / preto / meu lírio dos campos 12 

ESPELHO ANIMAL 315 

espelho, espelho meu! 414 

espero sim que venhas 397 

essa coisa faltando 382 

essa serra / esse cerro / esse monte  184 

ESSE BICHO NO MEU PEITO I 72 

ESSE BICHO NO MEU PEITO II 73 

estátuas, que pelas ruas 350 

este mundo é mesmo um paraíso 388 

ESTOICISMO EPICURISTA Nº 1 175 

ESTOICISMO EPICURISTA Nº 2 176 

ESTOICISMO EPICURISTA Nº 3 177 

estou apenas perguntando nada 342 

estou farto de café e de palavras 338 

estou sozinho e sem a paz da solidão 39 

estranha dor, a de hoje, nova mesmo 24 

ESTUDO QUASE MUSICAL 178 

Eu / estava lá na beira do rio  376 

eu ainda mal miava quando me arrancaram de minha mãe 326 
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eu disse A / e você Z 242 

EU DISSE Nº 1 242 

EU DISSE Nº 2 244 

eu já fui torturado / entre a busca do amor 186 

eu não peço / que manipulem o destino 430 

eu queria tanto ser tudo mas mamãe 335 

eu queria tanto! 294 

eu sei que os passarinhos não fumam 320 

eu tinha treze anos e não soube de nada 282 

EUROPEIDOS 383 

EXERCÍCIO DE MATEMÁTICA 411 

fala de mim – te dou espaço  285 

FALANDO ALTO PELOS BOTECOS (Seção 6) 189 

falaste de um vinho suave. vem 401 

FARELOS 1979  57 

FARELOS INGLESES 61 

faz-te forte, coração 56 

finalmente verão! 303 

GEOGRAFIA OLFATIVA 202 

gostaria de sentir-me poeta de novo  249 

Grão cavaleiro da sagrada ordem dos desordenados 434 

Guarapuava – quem saberá explicar 252 

há pássaros e sol. da liberdade... 14 

há que manter-se forte, / desperto 253 

há um tempo para tudo debaixo do sol 470 

hei, menina, pare! 298 

HIC HOC 430 
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HINO (APC) 138 

hoje na frente de casa / uma tuba passou 215 

HOMENAGEM 293 

Honra? Glória? Majestade?  467 

houve aquele caipira que foi pra cidade 63 

IDEICIDA 342 

ILHA DE VERA CRUZ 52 

IMPESSOA, OU A VIRTUDE DA BUROCRACIA 386 

IMPRESIONES SUDAMERICANAS 1 234 

IMPRESIONES SUDAMERICANAS 2 236 

IMPRESIONES SUDAMERICANAS 3 237 

in te lec tu alma 383 

Índios!  446 

ins / tantan / é a mente 469 

INTERLÚDIO CURITIBANO (Seção 8) 265 

INTERMÉDIO (EVOCAÇÕES PELO CORO) (APC)  108 

INTRODUZIONE ED ALLEGRO, MA INTERROTO  28 

já conheci / de todos os tipos de seres comentes 199 

Jerusalém, Jerusalém! / quantas vezes (APC) 112 

junto às margens do Pinheiros 368 

khayam me diz: respeito o amante 396 

KITCHENETTE BOURGEOISE 144 

lá onde a alma é pequena 386 

LADO SUL 341 

LEMBRANDO DE GIL VICENTE - I 207 

LEMBRANDO DE GIL VICENTE - II 211 

ler rapidamente o jornal / de ontem  304 
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lua que subindo me viste 288 

madrugada. um posto 155 

mágica tarde, de contemplação e de abandono! 42 

MAIS PRA BOLERO QUE PRA HAIKAI  397 

mais um cachorro vai embora 389 

mana, maninha 144 

mandei meu currículo ao mundo 339 

manhã maravilhosa! traz no ar 353 

MARCHINHA DE CARNAVAL 425 

marginal pinheiro 341 

marinheiro, marinheiro 186 

me recebe em tua cidade, / amigo Mário 348 

meu amor empedrou-se no peito / como em vaca esquecida 318 

meu coração e mente, digam 15 

meu coração não ‘stá em mim 403 

meu deus, que eu não seja 381 

minha pequena horda de bárbaros 298 

minha vocação é ficar viajando 182 

minta pra mim, se for preciso 454 

miserável / manhã fria 196 

MODA DE VERÃO 151 

MODAS DE VERÃO Nº 1 149 

MODAS DE VERÃO Nº 2 150 

MODAS DE VERÃO Nº 3 151 

MORRO SÃO JOSÉ, 2012 425 

MULHERES E MULHERES I 162 

MULHERES E MULHERES II 163 
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mundo / mundo interminável  (APC)  93 

NA ESTRADA PARA ALÉM DOS SONHOS  68 

na lama de um buraco da rua de um buraco 183 

na padaria, azulejos solares 147 

nace, oh niño, em el corazón mio 250 

NAMORANDO A BAHIA I  424 

NAMORANDO A BAHIA I I 424 

não é querendo lhe ofender, Dr. Gramaticulino Normoso 462 

não entendeu nada, ele 185 

não existe “primeiro” nem “depois” 336 

não há nobreza alguma na dominação 473 

não me olhe assim como se fosse um bicho 323 

Não me venha com esse papo de me ensinar a pescar 441 

não sou nada. nunca fui nada. 420 

Não! Eu não fui quem firmou / pacto nenhum  474 

não. / não queríamos / lutar 88 

não. não quero mais poesia nem canção 268 

NATAL 2015 466 

NEGRA ROSA AZUL DOS CAMPOS 12 

nenhuma cultura 293 

NENIA AO INÚTIL QUATI NO ASFALTO 312 

neste berçário em que mais uma vez 389 

neste mundo / me interessei por tudo o que é lixo 421 

ninguém sabe por onde tenho andado 456 

no aposento precário / em que provisoriamente 476 

NO CEMITÉRIO DOS RICKLI 344 

no círculo esotérico dos (velhos ou novos) 292 
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no fim de tarde passado / encontrei pelo caminho  281 

no meu travesseiro / depois de uma viagem 290 

no verão os bichos saem das tocas  316 

NOITE 286 

nos campos do tietê... 341 

nos dias em que havia uma abelha morta sobre a pia 330 

NÓS QUE NEM TE INVOCAMOS 232 

NOTURNOS 160 

nuvens se amontanham 288 

o amor dos anjos é fácil 188 

ó antigos / deixai-me buscar os amigos 257 

O AUTO DA PAIXÃO DA CIDADE (APC -Seção 4) 89 

o calor do meu amigo me consola 413 

O DESTINO NA VIRADA DA PEIXEIRA 458 

ó estrada longínqua 40 

O flüssender Bach! 185 

ó grande Inominável, se te importas com teus insetos 325 

O INIMIGO PÚBLICO Nº 1 274 

ô nhapi nhapi nhapi nhapi nhapi nhapindá 260 

o pão-de-ló de farinha dos outros pra toda hora 174 

O QUE A MENTE FAZ QUANDO QUER POETAR SEM TER SOBRE O QUE 281 

O QUE ENTRA PELA BOCA 199 

O QUE MINHA ALMA COZINHA ESCONDIDA DE MIM 253 

o que pouca gente sabe é que ferdinando / o touro...  319 

o sexo é de fato lindo  303 

o sobe e desce dos dias 44 

ô velho porto / de santa maria 258 
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o verdadeiro sabor da cidade 270 

O VOS OMNES 26 

oásis, não, / mas vale verdejante 399 

oh deus! onde estás 169 

oh lugar / insípido e inodoro  453 

oh mendigo, eu 409 

oh noite tão longa 160 

olhando as estrelas escuto sonetos  314 

OLHANDO DE LONGE 252 

olhe que coisa mais linda 385 

ORAÇÃO HUMILDE E VARIANTE NEM TANTO 174 

Os homens de bens louvam Maria não ter abortado 466 

OUTONO 256 

OUTRO BAR 147 

ouve, menino, a poesia / que na tua carne se oculta 404 

ouviste, ¡ai, coração!  406 

palmeira triste / de ponta grossa 48 

PARA ANA ESTRELLA LIBERTAD  264 

PARA NÃO NAUFRAGAR  472 

Parece que está tudo podre e quero dizer “desisto” 432 

PARFUMS DE TERRE 423 

PAROLES 338 

passou / a grama do jardim que plantamos  344 

PASTANDO AS LEAVES OF GRASS  229 

PASTANDO AS LEAVES OF GRASS (Seção 7) 227 

pedaço / de minha alma 416 

penetro no bar e me enveneno 162 
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PERIGO DE VIDA 46 

PERIGO EXTREMO 300 

pode vir / de mala e cuia 384 

POESIA, HEM? QUEM DIRIA 193 

POEZOO – OU ESPELHO ANIMAL (Seção 9) 305 

POEZOO: EPÍLOGO 330 

pois é, amor, eu sei 443 

POR CIDADES E NOITES (Subseção 5.2) 149 

por onde começar a dizer / o que nem devia ser dito 84 

por quanto tempo ainda / vagar no deserto? 398 

por que quando eu grito “amor” 384 

pouco a pouco / aprender a beleza do áspero 175 

pra amadurecer, quanta demora 336 

precisamos de Deus? 420 

PREFIGURANDO A RESSACA 167 

PRELÚDIO (APC) 93 

PRIMEIRA LIÇÃO DE TEORIA MUSICAL 285 

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O RIO E SEU CAMINHO 36 

PRIMEIRAS IMPRESSÕES PAULISTANAS (Subseção 5.1) 142 

PROPOSTA 444 

PROUD TO BE UTOPIC 171 

pululação de calcárias / quadradas bolhas 146 

quadro hiper-realista em cores chapadas 156 

qual das realidades é a real?  292 

qual foi o tremor da tua voz 395 

QUALQUER RUMO EM QUE EU PEDALE  461 

quando a morte eu vejo no horizonte (APC)  138 
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quando caetano  & gil estavam na ilha 61 

quando começaram a trazer os trilhos 204 

quando deus inventou a cidade e seus confortos (APC) 106 

quando é que me dás o prazer / de aparecer? 340 

quando eu olho o fundo escuro / e pergunto de mim 170 

QUANDO EU SOMOS UM 376 

quando o homem veio das estrelas (APC)  108 

quando passo pelas estradas vou cumprimentando os cachorros  328 

quantas gerações de corpos  302 

Quanto mais me calo, mais / te amo  408 

quanto mais te conheço / menos te sei 406 

QUASE CANDENTE 151 

que a vida banal / não seja banal 472 

que aquele homem descalço  385 

que eu pudesse, / em certos dias ao menos 374 

Que o dia em que eu for embora 422 

que tempos! a cada manga que cai 425 

que toda Sabedoria / se entregue ao Amor 440 

queria agora alguma coisa apaixonada  293 

quero quero quero...  58 

quero te encontrar / no quintal da tua infância 402 

questão vital: / com que cachorros 63 

QUODLIBET (APC) 116 

RECITATIVO E ÁRIA (APC)  95 

recomeçaram os ventos 254 

RE-CRIANÇA 267 

RESMUNGO MUSICAL  260 
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REVISITANDO NARCISO  284 

RICKLI X RILKE 188 

rumo aos céus, destemeroso 64 

sábado vamo lá em casa ficar de cara? 300 

SÁBADOS CURITIBANOS 9 

sábados são estranhos dias 9 

saí de um filme de Fellini 68 

SALMO EM SAMPAULILÔNIA 368 

SALVA-NOS, GRITAVA A MULTIDÃO 211 

se o rio se quisesse manter indivíduo 36 

se sou poeta?  299 

se tens em tuas mãos algum anjo pequeno  335 

se tivesse que escolher / entre ser poeta 394 

secaram-se-me as lágrimas 41 

SEGUNDA ELEGIA DE GUARAPUAVA 50 

SEIS ANOS 307 
senhor deus dos flagelados 232 

senhoras, senhores, concedam 426 

señor mío, qui a mí rencontras 18 

ser / como um rio 302 

ser feliiiiz, dizia o gato 306 

ser humano não é, como ser bicho (APC)  95 

ser vencedor, pra quê?  304 

SEU REVERENDO 320 

sinceramente  380 

SOB O SIGNO DE VIRGEM (Subseção 5.3) 169 

solitários / todos 143 
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SOMOS TODOS ÍNDIOS  446 

somos uns coitados 382 

sonhava que a vida fosse cheia de flores 299 

sonho / feito em matéria 79 

SURDO DOS OLHOS 385 

TABACARIA VERSÃO RALF 420 

também havia jovens naquele tempo 386 

tanto tempo, tão outra te tornaste e  457 

tarde demais // eu disse / me abraça 244 

te he así nombrado, hijita 264 

te quero companheiro de aventuras!  444 

te quero um trompete / soando sobre o mundo 317 

TEMPOS DE ABSOLUTA DEPURAÇÃO – I  432 

TEMPOS DE ABSOLUTA DEPURAÇÃO – II 434 

TEMPOS DE ABSOLUTA DEPURAÇÃO – III 436 

TEMPOS DE ABSOLUTA DEPURAÇÃO – IV 438 

TEMPOS DE CONTROLE DE MASSAS  464 

TEMPUS FUGIT  68 

tenho andado meio pra baixo 341 

tenho andado sem ti  381 

teve uma ideia? 342 

THE DEPRESSION BLUES 454 

tira da voz esse tom de quem se desculpa 180 

toda minha vida é a terra (APC) 99 

todos os vultos / que vejo e caminham 411 

translúcida manhã / congelado momento 276 

TRANSVERSUM MYSTERIUM 357 
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TRÊS ELEGIAS SOBRE A CIDADE I 79 

TRÊS ELEGIAS SOBRE A CIDADE II 81 

TRÊS ELEGIAS SOBRE A CIDADE III 84 

trindade das madrugadas 145 

TROVA BESTA DE GUARDANAPO 145 

tua cor de lama 373 

um brinde às mulheres roucas 163 

um bule de café / florido 301 

um pássaro cantou de madrugada  324 

um povo antigo qualquer 387 

um soluço 145 

UM TEMPO AINDA SEM NOME (Seção 12) 429 

UM TEMPO LÁ PARA ENTENDER O AQUI (Seção 3) 59 

uma canseira das coisas 73 

uma formiga trôpega e silenciosa 323 

uma vida inteira presa à terra  329 

USP REVISITADA 453 

V.T. X N.T. EM H.G.M. X F.E.A. COM-PAIXÃO 467 

VARIAÇÕES EM TORNO DE UMA PALMEIRA 48 

VARIG – LINHAS AÉREAS DE ONDE MESMO? 236 

vem / e faze-me esquecer que este mundo  286 

vem / vem e pousa tua mão 160 

VENTOS DA LIBERDADE  388 

vete, hiver 423 

viajo pra esquecer  54 

VIDA DE BAR 187 

vim / vi / vix / víxi 469 
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vinde, vinde comigo 436 

vinha dona eulália pelo caminho 207 

VISITA FAMILIAR 162 

vivemos uma eterna despedida 257 

VOCAÇÃO I E II  182 

você conhece a rose feijão?  301 

VOCÊ DIZ QUE BEBE PRA ESQUECER. JÁ EU... 54 

você já olhou a luz que brilha / nos olhos daquelas mãos 174 

VOCÊ TROCOU O NOSSO AMOR POR UM AUMENTO 443 

VÓS FILHOS E NETOS DA ÁFRICA 350 

vós todos, que passais pelos caminhos! 26 

vou / e volto 423 

vou sair pra procurar as castanheiras 158 

wie lange bis zur Reife 336 

ZEN? 58 
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