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1 NTROD U(: A. O 

A presente edi(M da Obra Poética de Jorge de Lima, em
bora compreendendo todos os seus poemas, seja em versos me
trificados, seja em versos livres, incluindo os poemas em prosa 
e apresentando pela primeira vez numerosas poesías inéditas ou 
dispersas em revistas e jornais hoje inacessíveis - niio passa 
de um fragmento. Nao abrange a personalidade artística toda 
de Jorge de Lima. 

Jorge de Lima é poeta; mas niio é só poeta. E' roman
cista: e ninguém compreenderá devidamente o caminho que 
percorreu o juvenil autor parnasiano dos u XIV Alexandrinos" 
para chegar a poesia folclórica dos u Poemas Escolhidos" e, 
depois, a poesía religiosa da uTúnica Inconsútil", sem ter feiw 
o confronto entre u Calunga", romance regional e social, e 
u O Anjo", romance surrealista, do mesmo autor: evolu(ao es
tilística que também se refl~te na obra poética de Jorge de 
Lima mas que só se revela cmnpletamente nos seus romances, 
dos quais cer'tos trechos podiam ser incluidos, sem quebra da 
homogeneidade, no volume u Poenw.s Negros". 

O próprio Jorge de Lima fez muito para esclarecer esses 
múltiplos aspectos, através dos seus ensaios e de uma vasta 
atividade jornalística. C ontribuiu, especialmente, nos u Dois En-
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saios" para fixar sua atitude e1n tace do modernism.o brasileir(} 
e em face da moderna literatura do sub-consciente. Quando as 
palavras já nií.o pareciam capazes de expri1'J1,ir tudo o que pre

tendeu dizer~ recorreu ao rectllYso da fotomontagem~ no volume 
II A PinttllYa em PanicoJJ~ preludiando deste modo suas ativi

dades pictóricas; mas a obra~ já vasta~ do pintor Jorge de Li1na~ 
apreciada pelos críticos das artes pMsticas~ escapa ti competen
cia da crítica literária~ assim como esta~ mantendo-se cuidado
samente afastada de considera(óes de orden1, pessoal~ nao se 
pode 1nanifestar a respeito da attta(ao do médico Jorge de Lima, 
intimamente ligada aMs ti sua personalidade humana. 

E~ fenómeno de muitos aspectos e muitas facetas~ portanto, 
o poeta~ ron14ncista~ ensaista~ pintor - (( Esse Jorge de Lima 1", 
como se exprimiu~ com ponto de exclama(ao bem justificado, 
um dos seus críticos . Resta encontrar o ponto fixo~ o centro 

de gravidade do qual irradiam as manifesta(óes tiio diversas e 
no entanto homogeneas de sua personalidade artística. 

Com exce(ao de Manuel Bandeira é Jorge de Lima o único 
poeta contemporaneo do Brasil cuja obra acompanha e eviden
cia tódas as fases de evolu(ao da poesia brasileira moderna. 
Gra(as ti precocidade do poeta, nascido em 1893 em Alagoas~ 
de família tradicional de origens em Tras-os-M ontes~ os pri
meiros trabalhos ainda .do adolescente pertencem ti fase neo
parnasiana (post-simbolista) de 1910; seu primeiro livro pu
blicado~ (( XIV Alexandrinosn~ foi mesmo um dos grandes cxi
tos da poesia daquele estilo algo crepuscular que sufocou a v.oz 
rt muitos (( novosn da época. Em Jorge de Lil114 existiam po
rém os gennes de uma renova(fio integral da poesía brasileira. 
Os (( Poemasn e os (( NlJVos Poemasn

, de 1927 e 1929 respecti-
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vamente~ fizeranz. época,· época que nao passou, aliás, o que 
se reve.la através do exito dos ((Poemas Negros" de 1947, obra 
que ocupa lugar singular dentro do panorama da (( plJesiane
graJJ do N ovo Mundo~ pela qualidade de refletir fielmente a 
alma do povo antigamente escravisado, através de poesía, no 
dizer de Gilberto Freyre u que nao é a de um indivíduo pes
soalmente oprimido pela condi,iio de .descendente de africano 014 

de escravo". M as entiio Jorge de Lima já tinha, há muito, en
veredado por outro caminho: O de ((restaurar a Poesia em 
Cristo". Dao testemunho disso ttTempo e Eternidade", ((A Tú
nica Inconsútil" e os poemas, publicados pela prime ira vez no 
presente vol'Ume~ de {( Anunciafao e Encontro de Mira-Celi". 
E a recente edi,iio do {( Livro de Sonetos" mostra o poeta con
tinuando seu caminho. 

S obre tudo isso, com exce,iio dos dois últimos títulos, a 
crítica literária já se tem manifestado, em numerosos estudos 
e artigos~ além dos dois livros que Benjamim Lima e o crítico 
portugues Manuel Anselmo dedicaram a poesía de Jorge de 
Lima. Foi José Lins do Rego~ o grande romancista do Nor
deste, que escreveu em 1927 o estudo decisivo sóbre a poesía 
modernista e folclórica de Jorge de Lima. Depois, a principal 
revista literária da época~ o {( Boletim de A riel", acompanhou 
fielntente a evolu,iio do plJeta, destacando-se as Páginas de crí
tica de Lucia Miguel Pereira e Valdemar Cavalcanti. O sen
tido democrático e cristiio da poesia negra de Jorge de Lima 
foi esclarecido e exaltado ptJr Gilberto Freyre, e, de outros pon
tos de vista~ ptJr Roger Bastide. A crítica mais elogiosa e mais 
justa da nova poesia cristii de Jorge de Lima, escreveu-a o in
contestável chefe do movimento modernista: Mario de Andra
de. Por outro lado, o sentido universal da Obra está atestado 
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pelas numerosas V.ozes de críticos hispano-americanos aos quais 
já se associaram alguns norte-americanos e franceses, Samuel 
Putnam, Daniel Rops e outros. Num plano inferior, de mera 
informafao, pretendem despretenciosamente contribuir para o 
mesmo fim de interpretafiio as (( Notas e e omentários" que 
constituem o Apendice do presente volume. Mas a últinta pala
vra, a definitiva, ainda nao foi pronunciada. 

C ontudo, desde já se pode afirmar que as múltiplas ativi~ 

dades artísticas de Jorge de Lima correspondem a uma qua~ 

lidade característica ,de sua poesia: a de alargar-se em circulos 
concentricos, cada vez mais amplos. Mas essa afirmafao precisa 
ser esdarecida: p.orque nao é evidente, em face da evolufiio 
do poeta que, comefando como parnasiano, metrificando con
ceitos filosóficos de sabor universal, chegou a ser a principal 
voz lírica de um movimento literário de tendencias regionalistas. 

Jorge de Lima pertence, com efeito, ao movimento literá
río que com,efou por volta de 1930 em Pernambuco, Para iba, 
Alagoas e que, apoiado na civilizafiio já estratificada daquela 
regiao, nos deu as Obras de Gilberto Freyre, José Américo de 
Almeida, José Lins do Rego, Amando Fo n tes, Graciliano Ra~ 
mos e outros. Com excefiio de José Américo de Almeida e 
Graciliano Ramos, que estrearmn porém mais tarde do que o 
poeta, é Jorge de Lima o mais velh.o entre eles; até suas obras 
c.onsideradas tipicamente modernistas, (( POe1nas" e ((N ovos Poe
mas", sao anteriores a 1930. Nao só por isso ocupa Jorge de 
Li11ta um lugar a parte: numa gerafao de romancistas e so
ciólogos, é ele o único poeta lírico de importancia. Até se pode 
afirmar: liricamente representa ele o a que se poderia chantar 
(( modernismo nordestino", ele q'lte pos em versos o que vive 
em (( Bagaceira" e {(M olegue Ricardo", {( e oru111bas" e ((Sao 
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Bernardo" e u Casa Grande & S enzala" e (( Nordeste'); um dos 
poemas definitivos de Jorge de Lin'la chama-se mesmo - ((N or
deste'). 

]y¡ as pode-se fa lar em (( mo.dernismo nordestino') t Manuel 
Bandeira) pernambucano autentico) pertence no entanto ao mo
'vúnento literário que come(ou em 1922) em Sao Pauto e) pouco 
depois) no Rio de J aneiro. O lugar do nascimento nao é por
tanto decisivo. Por .outro lado) há quem negue a rela(ao en
tre o movimento nordestino de 1930 e a agita(ao paulista de 
1922. Q'lt.anto a obra dos romancistas e sociólogos citados eu 
gostaria de apoiar essa últúna tese. C0111,. respeito a poesia) basta 
recordar que o modernismo paulista-carioca de 1922 e 1924 é 
sobretudo renOVa(aO poética enquanto Jorge de Lima é) no N or
deste) figura quase isolada. Talvez só futuros historiadores da 
literatura brasileira cheguel11, a resolver esse problema encren
cado. Mas já se impoe uma observa(iio) a seguinte': U111a das 
maiores aspira(oes do modernismo de 1922 foil se111 dúvida) (( es
crever brasileiro"; e sabemos que o grande poeta do grup.o) ]Ji a
nue" Bandeira) evitou sabiamente o perigo escondido naquela 
aspira(iio) o perigo de tornar-se artificialntente nativista. Jorge 
de Lima ignorava porhn esse perigo: clJm seguran(a quase 
de sonámbulo come(ou) certo dia) a escrever a língua falada de 
sIta terra) com uma naturalidade que o transformou logo em 
mestre do estilo poétic.o coloquial. Esta aspira(ao, Jorge de Lima 
a realizou. 

Ninguém pode ser regionalista e universal ao meS1110 tempo. 
A poesia negra e folclórica de Jorge de Lima, de 1927, devia 
ser regionalista porque há regionalismo nordestin.fJ, regionalis
mo gaucho) regionalismo mineiro etc., mas nao há nem pode 
haver regionalismo brasileiro. O Brasil nao é unta regwo e S1,1n 
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um país ; mas ninguém cllega a ser brasileiro, no sentido de · 
típico, sem ter passa.do pela expressiio típica de sua regiiio (no, 
caso do perna111,bucano 1\.1 anuel B andeira essa (( regiiio dele" é 
menos o Recife do que o Rio de J aneiro). Escrevendo como 
alagoano, Jorge de Lima revelo u-se poeta brasileiro, brasileirís-
si11'zo, o que ele nao fóra quando ainda cultivava as fonnas e
conceitos pseudo-universais da poesia parnasiana. A liJ11,ita~ao 

condicionada pelos assuntos regionais e a linguagel1t coloquial, . 
só é aparente. Através das Alagoas foi-se Jorge de Lima em- ' 
bora para o céu de sua poesia. C erto día, o poeta re
gionalista de ontem acordou como representante do mais uni-
versal de todos os estilos poéticos - como poeta cristoo. 

N o fundo, o poeta da (( Voz da IgrejinJta" e de (( Louvado" 
nunca foi outra coisa. M as os contemporaneos daquela trans
forma~iio tinham o direito de estranhá-la. Procuravam oufras' 
explica~oes. Falava-se, a propósito de ((Túnica Inconsútil", de ' 
u neo-simbolismo". H oje, a luz de certas fórmulas encontradas ' 
na poesía da mocidade que lembram Cruz e Souza e Alphonsus, 
aquela opiniiio nao parece absurda. Mas nao se sabe se o es- o 
tudante lera Cruz e Sousa; e nao podía conhecer Alphonsus. 
Antes se trata de certos resíduos simbolistas que o neo-parna-· 
sianismo de 1910 conservara. Um urenascimenf.a" desses resí
dtlos, 25 anos depois, na poesía bíblica, inteiramente diferente, . 
de Jorge de Lima, é hipó tese inaceitável. 

Críticos hispano-americanos lembraram-se, a propósito da 
poesía cristii de Jorge de Lima, do ((misticismo realístico", ti
picamente ibérico. Essa interpretarao já é muito mais razoável, 
e11zbora s,? imponha logo outra i11Wgem, ' menos ibérica do que 
nórdica: os pobres que desempenham papel tao grande na poe
sia crista de Jorge de Lima, sao os mesmos pobres, decerto, 
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que expoem suas chagas em baixo da visa.o celeste de um mís
.tico espanhol~· também sao os mesmos pobres que povoam a 
'poesia nordestina de Jorge de Lima; mas também lembram os 
doentes~ aleijados e mendigos~ vestidos de farrapos~ inundados 
porhn por luz sobre-natural nas gravwras de Rembrandt. Essa 
compara(ao talvez sirva para esclarecer o caminho do poeta~ do 
regionalisl11,o para o cristianismo. Ao mesmo tempo fornece a 
}alavra-chave que acerta a wnidade secreta da obra multiforme 
do poeta: Jorge de Lima é um poeta a em caminho)). E O ca· 
lninho é tudo. 

A Obra Poética de Jorge de Lima é espécie de awork 
in progress". Para conhece-la é preciso conJhece-la toda. Bis o 
princípio que inf.armou a presente edi(ao. Devia ser edi(iio com· 
pleta. Por esse motivo o volume abre com uns versos da me· 
ninice do poeta, seguidos pelos sonetos da juvenilidade que nun· 
ca foratn rC1unidos em- volume. Mas quanto aos 1,.'olumes publica. 
dos a situa(iio de quem pretende conhecer a obra toda do poeta 
niio é melhor. a XIV Alexandrinos}}~ livro editado em 1914, já 
em 1927 estava há muito esgotado; é hoje raridad e bibli.agrá. 
jica. A edi(iio de 1927 dos a Poemas" saiu em 500 exempla· 
res~ a jora do comércio"; niio adianta saber da 2.a ed'ifiio~ de 
1928, porque esta também já se tornou rara. Dos «Novos 
Poemas)} foram impressos 500 exemplares, outra vez~ processo 
editorial que se pode chamar proibitiv.a. O printeiro livro de 
J o-rge de Lima que saiu en1, tiragem grande e por intermédio de 
unza editora da capital do país é a Poemas Escolhidos}}; mas pa· 
rece que só os contemporaneos do movimento e amigos do poeta 
conseguiram g'Uardar esse volum.e que já nao se encontra nem 
nos a sebos)). Outra vez, aTempo e Eternidade}} é livro raríssi· 
mo; de uTúnica Inconsútil'~ só por acaso aparece um exem· 
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plar nas livrarias - e de ((Poemas Negros)} smu apenas edi
(ao de luxo, de 300 exemPlares numerados. 

Quer dizer - para dize-lo paradoxalmente - todo mundo 
conhece a poesia de Jorge de Lim,a mas ninguém consegue co-
nhece-la, por falta de uma edifao completa. Por isso e con
forme isso organizou-se a presente edifao. Inclui a Obra toda 
seguida de vários -apéndices: bibliografia da obra poética de 
Jorge de Li11ta; notas e comentários, informand.o o leitor a res
peito dos poetnas até agora inéditos e quanto aos livros repro
duzidos neste 'Z/olume; índice alfabético dos títulos dos poemas; 
índice alfabético das primeiras linhas ,dos poemas)· e o índice 
geral do volu111,e. 

Pedindo-se licenfa para empregar, uma vez só) a lingua
gem coloquial da poesia moderna) pode-se confessar que cer
tas partes do trabalh.o editorial - sobretu.do a atualizafao da 
ortografía e a organizafao dos ín.dices - eram muito chatas. 
il1 as é tanto maior a satisfafao de poder apresentar ao público 
brasileiro a obra completa de um poeta que já faz parte da 
história das letras nacionais, como um dos serus monumentos 
mais importantes. Honra que aceitei com a consciencia de ser
vir a literatura brasileira. 

GTTO MARIA CARPEA UX • 

Río de Janeíro, Novembro de 1949. 
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1 

SONETOS 





MARINHEIRO DE SAGRES 

Vai marinheiro audaz, vence a grandeza 
dos mares e peleja com lealdade ! 
E conta ao bugre, com tua alma acesa, 
as fa<;anhas da tua mocidade ! 

E avan<;o! E gloso minha heroicidade 1 
E a glosar a dos meus, tenho a surpresa 
que a palavra é de música! O' saudade! 
O' do<;ura da língua portuguesa! 

E com o peito a vibrar, a mente em Sagre.~ 

marinheiro de Henrique, reproduzo 
minhas bravezas como bom vassalo. 

E ao bugre conto sensacionais milagres : 
as fa<;anhas do Infante, o arrojo luso ... 
Mas a saudade me sufoca... e calo ! 
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A MORTE DO ARTISTA 

E' morto o Artista, o torturado Artista .. . 
Ei-Io sem vida, como um cristo louro .. . 
Dizem que foi sua maior conquista 
Polir o verso do seu estro de ouro ! 

Paira por tudo a viuvez e o agouro ... 
Nao há talvez quem neste mundo exista 
Que ao ve-lo morto para sempre, em choro 
Nao sinta logo anuviar-se a vista ... 

Mas o martírio que se renovava ! 
Quando quiseram transportá-Io, fora 
Cobriu-se tudo de um celeste brilho : 

N ossa Senhora solu<;ando estava ... 
Tanto chorara por Jesús outrora, 
Quanto chorava pelo novo filho ! 

-4-
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MANGUE 

Como se nasce plátano ou carva1ho 
Eu nasci mangue no meu pátrio solo. 
Enquanto a1teio em meu 10uvor um galho 
Trinta raizes de a1icerce atolo 

Outros sao glórias, eu apenas valho 
~sse rochedo, humílimo que rolo : 
Viver comigo, para o meu traba1ho, 
Fincar-me as ribas deste meu Pactolo ..• 

Deixar que os outros sejam 1eito e altar, 
Ostentem galas pomo grato as gentes, 
Ornem a fronte dos que vao casar; 

Para meu gozo, quero ser ralZ, 
Ser galho tosco, distribuir sementes, 
Conquistar solo para o meu país. 
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SONHO DE FARAó 

HTrezentos e sessenta e seis mil bra<;os 
erigem as piramides do Egito, 
para que eu, Faraó, ven<;a os espa<;os, 
e através dos espa<;os o Infinito ... 

E, terminando o meu labor, medito: 
Gravei de mim perpetuadores tra<;os. 
Hao de cem POyOS repetir meu grito. 
e o mundo inteiro eternizar meus passos. 

E quando em Thebas renascer, Ammon, 
dobra as cem portas nos sagrados quícios 1" 
........................................ 
Feliz quem tem o transcendente dom 

de ter um sonho, - nem que seJa um só 
pois tem a chave de ancestrais auspícios, 
que abre cem portas como Faraó 1 
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A LAGRIMA 

Ao desgra<;ado, ao réu, ao pecador, que importa! 
És um alívio presto, um conforto, um alento ! 
Quantas vezes oh! céus, a lágrima conforta 
O que diz a Saudade e o que fala o Tormento! 

Do desejo que nasce, a Paixao que está morta, 
A lágrima completa o universal concento ... 
Atentai no meu estro: ela convence e exorta 
Qual se fora um gemido, um solu<;o, um lamento ! 

Quando a voz titubeia, agonizante, louca, 
E a paixao quer falar e se constrange e cala, 
E' a lágrima que diz o que nao diz a boca ... 

A lágrima, meu Deus! que nao tem voz nem fala, 
E' tao boa! parece um confidente mudo 
Que, assim mesmo, sem voz e sem falar, diz tudo ! 

11 - Abril - 1915 
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GLóRIA 

Quem te escuta urna vez, deslumbrado te escuta 
A vida inteira, - Glória, ascensao interior 
Que a alma humana em canee ira eterniza e transmuta, 
N a transubstancia~áo da Criatura em creador ... 

N arguilé de Sultao... fumo d' ópio. .. cicuta, 
Que Sócrates tomou. Diabólico licor 
Que entontece e atordóa o soldado na luta, 
E o faz rir e olvidar a sua própria dor. 

Ilusao, sonho, amor, ou delírio, que importa 
A coroa falaz com que o homem te glosa, 
Se o fim de cada sonho é runa esperan~ morta. 

Se o fim de cada luta é urna ilusao ou urna 
Embriaguez mais forte, exalta~ao mais ciosa 
Deste ópio oriental que o Homem, ébrio, fuma ? 

16 - Outubro - 1921 
"O Estado de Alagoas" 
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BÉLGICA 

Reunira o mestre-escola a meninada : 
"Que me diz sóbre a Bélgica o primeiro ?" 
- "A Bélgica morreu carbonizada 
no calor de seu ímpeto guerreiro ... " 

- "A Bélgica afinal fóra impensada ... " 
O segundo falou. Como o terceiro, 
o quarto, o quinto: quase o curso inteiro 
repetiu "una voce" a mesma toada. 

Entretanto o mais velho, um rapazola 
rebelde como Brutus, respondera : 
"que iria desgostar o mestre-escola, 

mas pensava que a Bélgica vencera; -
pois que vence o que paga o último preito, 
sucumbindo em defesa do Direito !" 

(Distribuido durante a Grande Guerra) 
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Eu quería saber versos 
como o meu amigo Lau. 
N unca vi versos mais belos 
como ele sabe lá. 

Trocava até meu carneiro 
meu velocípede sim 
sen1 saber os seus versos 
meu Pai que será de mim ? 

Meu pai me bote na escola 
de meu velho amigo Lau 
quero aprender com ele 
versos e nao b, a, bá ! ! ! 

7 anos de idade 

o dia de hoje é o dia de anos 
Da bela professora D. Mo<;a 
Oh Colegas alagoanos e pernambucanos 
Eu pe<;o hoje que me ou<;am. 
D. Mo<;a é urna santa santa viva 
Seu marido Joao Marinho é S. José, 
Coiegas neste dia de hoje tenham fé. 

10 anos de idade 
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A serra de minha terra 
Sabe histórias de trancoso 
E histórias da negra guerra. 
Quando eu for mo~o 
!rei lá para ver de cima 
O sobrado da família Lima. 

10 anos de idade 

Vi um menino cégo 
Chorei por este menino. 
Minha tristeza nao nego 
Vi um menino cégo 
Chóro por este memno 

10 anos de ídade 

Moro em frente da Igreja 
Vivo feliz com meus país. 
Menino que mais descjas 
Quando entras, quando sais ? 

Minha madrinha N ossa Senhora 
Está admirada de mimo 
Está me oIhando agora 
Os olhos virados para mlm 

11 anos 

8 anos de idade 
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Benedito criado de meu pal 
A ele chamam diabo 
Por ser preto esse rapaz 
Mas Benedito é meu amigo 
Por isto eu o bendigo 
E lhe digo muito ancho 
Benedito voce é um anjo. 

8 anos de idade 

Tenho pena dos pobres, dos aleijados, áos velhos 
Tenho pena do louco Neco Vicente 
E da Lua sosinha no céu. 

9 anos de idade 
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ATRA(:AO 

Essa é a ingénita fón;a, alma de Deus e de stas 
infinitas junc;oes atómicas, perfeitas: 
as ondas, os corais, as pérolas, as giestas, 
as róseas carnac;oes estéticas, e1eitas ... 

Arquiteta, constrói dos cristais as arestas .. . 
Alimenta as paixoes, reconcilia as seitas .. . 
Poderosa entre as mais potencias policrestas, 
alc;a as frondes e influe no fruto das colheitas ... 

Essa ingénita fórc;a, equilibrada e louca, 
que traduz n'um olhar as confidencias mudas~ 
quando o pejo esmorece as súplicas na bóca, 

faz baixar o fuzil as árvores folhudas, 
e permite que o verso e a música se imponham, 
atraindo e arrastando os corac;oes que sonham. 

H omenage-m a pianista Lisá Diniz 
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LAGRIMA - VELHO TEMA 

O' lágrima bendita e santa e universal, 
Eu te quero cantar, e este meu canto inspire-o 
A fei<;ao que eu te dei, de intérprete geral 
Da dor - de todo ser infalível martírio ... 

Que processo te faz no minério em cristal, 
E na gota que luz no cálice do lírio ? 
Talvez tenham os dois, urna tortura igual 
A tortura que funde em lágrimas o círio. 

Seja embora ilusao, hei de sempre mante-Ia : 
- No concavo do céu, há lágrimas astrais 
E o bólide celeste é a lágrima da estrela ! 

Malfadadas irmas ! - sao lágrimas iguais : 
A resina que cobre as árvores fendidas 
E a lágrima de dor das íntimas feridas ! 

18-4-1907 
HA Escola Alagoana" 
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LE BONHEUR 

Le bonheur, qu'est-ee done? un séduisant mirage 
qui nous fascine et fuit ? une fietion pe11t-etre ... 
Dans eet ordre d'idées ou mon esprit s' engage, 
j 'interroge un soldat, un libertin, un pretre. 

Le soldat me répond: "Voulez-vous le connaitre ? 
A la gloire rendez l'ardeur de votre hommage ... " 
Le libertin: "Le viol! Le plaisir sombre d'etre 
au bon sen s et a l'honneur un incessant outrage ... " 

Et le pretre: "Le ciel ! "Écoutons la doctrine! 
Le bonheur est pour nous un probleme éternel 
dont la elef inconnue n' est que sainte et divine ..• " 

Mais, en vain, ma raison s'interroge ... Mystere ! 
Qu'est-ce done le bonheur? Gloire? Viol? ou le del? .• 
- Rien de plus, écoutez: une vaine chimere ! ... 

1910 
"O Corypheu" 

Jornal dos alunos maristas 
Alagoas 
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MENTIRA 

• .. E te chamam pecado! E haverá quem nao sinta 
Que viver é mentir? Se o mundo inteiro mente 
O mentir é pecar? E' pecadora a tinta 
Que novo faz o bonzo e a sepultura albente ? 

. .. E te chamam pecado! E haverá quem nao minta, 
A si próprio negando o que sofre e o que sente ? 
E o disfarce? E o retoque? E o dourador que pinta 
D'oiro a faian<;a e logra a descuidada gente? 

E se o mundo és tu própria! E se a vida és tu mesma 
- Mentira secular, vitalizada, santa, 
Condit;ao de existir do vertebrado el lesma ! 

E se há lábio, meu Deus, que ensanguentado canta, 
E se há lábio, também, que bendizendo impreca ... 
E' pecado viver e o mundo inteiro peca ! 

28--3-1909 
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AVE SOL! 

Ave Sol que entreténs o noivado das asas 
E a cisao regular dos germens, das bactérias, 
Desde o feio paul, das podridóes, das vasas 
As carícias carnais, humanizadas, sérias ! 

Réstea de sol, saúda o noivado nas casas, 
Os noivados do mar: dos corais, das astérias ! 
Ave sol que entreténs, alimentas e casas 
O que habita o paul e o que possui artérias ! 

Ave sol que entreténs o noivado das flores, 
O noivado brutal dos chacais, das panteras, 
E o noivado vocal dos pássaros cantores ! 

Ave sol ! Ave sol! - E' o loirecer do fruto .. . 
Ave sol! Ave sol! - E' o regougar das feras .. . 
- E' o cantico vital que em toda a parte escuto ! 

1907 
"O Albor" 
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D. GRILO 

Noite toda eis-me a OUVlr o trilar de D. Grilo. 
E que chuva lá fora estrugindo e ululando ! 
E velamos os dois: eu surpreso em ouví-Io, 
E D. Grilo a lembrar um trovador cantando! 

Que feic;óes há do amor em cantá-Io e exprimí-lo: 
Um rugindo estridente e outro agora vibrando 
Urnas notas sutís, um invariável trilo, 
Mas que deve encerrar um corac;ao pulsando ! 

E D. Grilo a trilar... E que noite lá fora ! 
E que chuva e que vento! E D. Grilo a trilar: 
Queixas de quem padece e apaixonado chora ... 

E D. Grilo a trilar sem alívio e conforto ... 
E que noite e que vento! Há de um corpo tombar : 
E' D. Grilo, coitado, emudecido, morto ! 

19-7-1907 
"O Albor" 
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DESEJAR 

Deseiar é a contínua impulsao de mudar ... 

- Desfazer e fazer - que jamais se termina ... 
Sonhar tudo, ser tu do e de novo aspirar 
A primeira ilusao que se cre e imagina ... 

Carne ter outra carne a sentir e apalpar, 
E ser beijo que mata e gozo que assassina ... 
E ao ser tudo, oh! tortura, outra vez desejar 
A pureza d'outrora e os tempos de menina ... 

o desejo do tronco é ter verdura um di a, 
E ao ter verdura vir de novo a sel- desnudo, 
E ser tronco outra vez e nao ter ramaria ... 

Desejar oh ! meu Deus, nada ser e ser tudo ... 
Nao querer e querer... Estupenda agonia : 
Mudo que quer ter voz e ao ter voz quer ser mudo f 
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ZUMB! 

Em meu torrao natal - Imperatriz -, 
nas serras da Barriga e da J u~ara, 
um homem negro, muito negro, quís 
mostrar ao mundo que tinha alma clara. 

E tem o sonho que Platao sonhara : -
que um sonho nobre nao possui matiz. 
(O sol d'Egina é o mesmo sol do Sahara, 
da Senegambia, de qualquer país). 

Em mil seiscentos e noventa e sete, 
galgam o topo da montanha a pique, 
os homens brancos de Caetano e Castro. 

E o negro herói que nao se curva e inflete, 
faz-se em peda~os para que nao fique 
Com os homens brancos, o seu negro rastro ... 

14 de Agosto de 1921 
O "Estado das Alagoas" 
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LAMPARINA 

Póe azeite na tua lamparina 
Para que a treva eterna se retarde. 
A tarde há de ensombrar a tua sina 
E a Morte é indefectível como a tarde. 

Observa: a sua luz nao tem o alarde, 
Que as combustóes de súbito confina. 
O fogareu ind6mito ilumina, 
Mas, quase sempre, em dois instantes arde. 

A lamparina, entanto, muito calma, 
- Luz pequen in a, que parece urna alma, 
Que a Grande Luz celestial se eleva -, 

Espera nesse ca.ndido transporte, 
Que, extinto sendo o azeite, chegue a Morte, 

Que a luz pequena para a Grande leva. 
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A VERDADE 

Esta planta pequena e encontradic;a enflora 
no vale, na recha, nos barrocais, na areia ... 
E da grota a eminencia ela nasce e vigora, 
de saúde, verdor, de clorofila, cheia ... 

E, na treva do abismo ela germma, embora. 
Mas. em busca da luz, ei-Ia a subir! Anseia! 
Busca mais luz! E cresce ... e se transforma! E agora 
é um arbusto! E depois,em árvore frondeia ! 

Eu as vezes comparo esta planta a Verdade .. . 
Ofuscai-a, vereis: faz-se doutrina, templo .. . 
Derribá-Ia, vence-la e dar-Ihe fim, quem há-de? 

- "Um mito - vós díreis - que deve ser desfeito" ... 
"~ste caso - medito - em muita gente é exemplo: 
Esta planta - é a verdade; atreva - o preconceito". 

1907 - "O Albor" 
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EPICICLO 

Alma, se forte; corpo, se robusto! 
N esse conflito atávico e instintivo 
Se como o genio que possante e altivo 
Constrói antes de morto o próprio busto l 

Refreia o ten instinto e o doma a custo 
Da dor - da grande dor de seres vivo ... 
Eu quero! - esse presente indicativo 
Otávio a conjugá-Io fez-se Augusto .. 

.l\1as nunca concretizes teu ideal! 
U m ideal realizado é um transparente 
Fruto que ao ser provadc sabe mal! 

o artista é como o Errático do mito: 
Onde pensa que é o fim, surge-Ihe el frente 
A estrada interminável do Infinito! 

"Renascenc;a" - 1914. 
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ESPERA 

Botao! serás corola e esperarás ser fruto ... 
Serás calor, - paixao ! Lume que o peito inflama! 
Eu há tanto que espero o almejado minuto 
De aquecer-me ao calor desta sagrada chama! 

Genio, tu faste cáos, negro pithecus bruto! 
Réptil, tu faste larva! Roje és luz! E eras lama! 
Esperar! Esperar! O' divino tributo 
D'alma de quem tem fé! Ilusao de quem ama! 

Primavera, hás de ter o tempo das vindimas : 
Eu espero por ti, dia e noite, quimera! 
- Eva, termo de tudo e termo destas rimas ... 

J amais chegue porém, a que em meu estro impera, 
E que sempre esperando, ó minha lira, exprimas 
O desejo de quem esperou e inda espera! 
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VILA DE LEOPOLDINA 

A minha alma de nómade, mestic;a, 
vem por tres rac;as, apagada e acesa, 
ouvindo trovas, escutando missa 
e descantes de quadra portuguesa. 

Por minha fé, meu Rei, é de justic;a 
que eu de tres vivas el Imperial Princesa, 
e em meio ao gáudio, que a minh'alma atic;a, 

tenha-a mais cheia da ancestral tristeza. 

Que é minha a sorte incógnita das frotas 
que despejaram nessa terra o lodo 
da escravidáo do negro e dos ilotas ... 

D'aí promana minha nostalgia, 
com tres nevroses que me abalam todo, 
qual tres descargas de mosquetaria 

1914 - H Jornal de Alagoas". 
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MEU DECASStLABO 

A N atureza que seus filhos gera, 
e qual Saturno os próprios filhos mata, 
deu-te a no~ao a pouco e poueo exata, 
desse final que trágico te espera ! 

Ser feliz por completo é uma qui!I1era", 
Ao lado d'alma boa anda a insensata, 
como as vezes no Bom surge urna in ata 
e atávica tendencia de ser fera, , , 

Por mais indefectÍvel que pare~as, 
Homem, serás d'uma outra vida a imagem, 
pois justo é que tu nas~as e perec;as, 

- herdeiro dos pavores do Selvagem 
e dos vícios, das dores, das desgra<;as 
originárias de milhóes de ra~as, , , 

1913 - "O Norte", 
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o PENSAMENTO 

U m dia me ofertaste um terrÍvel problema, 
E sigo a pesquisar-te em cérebros solares, 
E todos tém de ti o complicado esquema 
Que sempre lobriguei em cérebros vulgares! 

Mas certo, és como Deus um poderoso emblema, 
E si és "micra" na trama e jun<;6es celulares 
E si és núcleo e matéria e neuronio e sistema, 
És como Deus maior do que a terra e que os mares! 

E vibras em mim próprio e esses versos sao teus, 
E me ditas sorrindo os teus sábios mistérios 
E é por isso que eu chamo os teus mistérios meus! 

És o meu próprio ser e minha Arte e meu N arte, 
E si vences o tempo e a paz dos cemitérios, 
Eu vencerei também como tu próprio - a Morte! 

1915 - "Frou-Frou". 
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SEIO VIRGEM 

Seio virgem é o teu, oh N atureza amiga, 
Eternamente sao e púbere e fecundo! 
Virgem depoís do parto em que geraste o mundo 
Como após teres feíto a pequena formiga! 

N unea aborta o teu ventre a semente que abriga ... 
Quer a semente seja um cadáver imundo 
Quer sirva de eanteiro o vasto mar profundo 
É o mesmo sangue bom que a tua entranha irriga! 

Virgem depois do parto! Oh milagroso seio, 
Creío que tu és Deus poderoso e infinito 
E que és carne e que és luz e arvoredo e granito! 

Virgem depois do parto! Oh Natureza eu creio 
F oste tu que fizeste esse milagre outrora : -
Conservar sendo mae, virgem, - N ossa Senhora! 
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PLANTAS 

N ascem plantas nas trevas! Infelizes, 
buscam o Sol e o Sol nao as visita. 
A N atureza faz-se mae maldita: 
nao lhes dá leite, nao lhe dá nutrizes. 

Eis a tragédia anonima, infinita! 
Uma catleia, para ter matizes, 
por sobre as outras plantas se espevita 
e suga e arruina como as meretrizes ... 

E esses desvios comprometedores, 
és tu, ó N atureza, que os concitas; 
e, para que teus erros vulgarizes, 

se crias plantas que dao fruto e flores, 
outras como as talófitas suscitas, 
que nao tem folhas e nao tem raízes! 
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A DAN<;;A DO GUERREIRO 

Tomo o cocar e bato o meu trocano. 
Vibro com forc;a a minha tangapema. 
Trema de susto o peito lusitano, 
e o seio d'Ela de desejo trema! 

:Meus ataques mortais, o amor insano, 
canto-os os dois na minha toada extrema: 
Que o valor do guerreiro seja o plano 
mais alto, mais agudo em que ele gema! 

E danc;o e giro como um remoinho; 
com mel saúdo a paz doce e clemente, 
e vinho eu tomo, em honra a minha tribu 

Nao caio, que mais fortes que o teu vinho. 
e mais doce que o me], guerreira gente, 
é ° vinho, é o mel que aos lábios d'Ela eu libo 

7 de agosto de 1921. 
O "Estado das Alagoas'''r 
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MÁGUA 

Ocaso. O céu escuro e turvo e triste e marta ... 
Ao longe o rio geme o seu ai! formidando, 
e a rocha, ao pedreg~llho ele vai segredando 
a dór suprema e atroz dos que nao tem confórto ... 

O pau d' arco desnudo arqueia um galho torto, 
como um bra<;o estendido esmolas implorando. 
O gado é triste e mudo. As cigarras cantando 
a balada plangente - irmá do desconfórto ... 

Ante a mágua brutal dos horizontes ba<;os, 
fecho os olhos com tédio, os olhos tristes, lassos, 
e lamento este sol que vai morrendo aos poueos ... 

A tristeza do céu simboliza o tormento ... 
Fólhas caindo; o céu escuro e turvo, e o vento 
nervosamente a rir nuns grandes uivos roucos! 

11 de setembro de 1921 
] orn~l de Alagoas. 
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RICORDANZA DELLA MIA GIOVENTU 

É o que me lembra: minha mae dizia, 
quando eu apenas meus seis anos tinha, 
Nossa Senhora, em seu altar, havia 
sido quando nasci minha madrinha. 

Depois. .. (eu bem o sinto), que alegria 
esta santa nos olhos entretinha! ... 
- U ns olhos verdes, como verde eu via 
minha Esperan<;a, que nascendo vinha. 

Vinte e dois anos passam, desenganos 
afloram, com a perfídia dos abrolhos, 
que as naus aventurosas desarvoram; 

e eu me recordo entao dos meus seis anos, 
e noto que no luto dos meus olhos, 
os Olhos Verdes de esperan<;a choram. 

24 de julho de 1921 
J orna! de Alagoas. 
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CORURIPE 

. . . a vila de Coruripe é o lefúgio dos habi
tantes do interior durante as secas e é rico ee
leiro da Províncía. Além disso. forneee de 
suas oficinas e fábricas sinos para tódas as 
igrejas das outras vilas. 

(Geografía de Espíndola) 
Para Castro Azevedo 

Para que a tua glória se antecipe 
nas demais vilas, com que tu te igualas, 
herdaste mais que as outras, Caruripe, 
de Ceres um destino, outro de Palas ! 

Dos dois, porém, um, SÓ, nao te emancipe, 
- Ruth patrícia, de sonoras falas, 
em tua sina de altaneira estipe 
de frutos doces e de verdes galas. 

País é preciso que aos estranhos crentes, 
os teus mesteres, tua dupla tiara 
sirvam de norma para infaustas gentes. 

E, decidida (que jamais vacilas), 
cantes aos sinos tua história, para 
ser repetida pelas out ras vilas ... 

"Jornal de Alagoas", 1917. 
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VOLTA D'AGUA 

N as duas alagoas, por tres fozes, 
jorra a corrente, que a bramir se alteia, 
- A conquista do mar t, ruge e pateia 
o desafio das tres rudes vozes. 

Voltam vencidas, quando mais velozes, 
fon;am a barra, que entre os dois medeia, 
e vem com e1as, abundantes doses 
da água salgada que lhes turge a veia. 

Passa o canoeiro, colhe presto as velas, 
solta a cam;ao que lhe dissipa as máguas, 
pois vendo as águas regressando, nelas 

ve seu destino, ao líquido transposto: 
que ele torna também como essas águas, 
com a saudade no peito e em pranto o rosto. 

21 de agosto de 1921 
Jornal de Alagoas. 
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o RELóGIO 

Relógio, meu amigo, és a Vida em Segundos ..• 
Consulto-te: um segundo ! E quem sabe se agora, 
Como eu próprio, a pensar, pensará d'outros mundos 
Alma que filosofa e investiga e labora? 

Há de a morte ceifar somas de moribundos. 
() relógio trabalha. .. E um sorri e outro chora, 
N as cavernas, no mar ou nos antros profundos 
Ou no abismo que as sombra e que assusta e apavora .. , 

Relógio, meu amigo, és o meu companheirof 

Que aos vencidos, aos réus, aos párias e ao tnorfétíco 
Tem posturas de algoz e gestos de coveiro ... 

Relógio, meu amigo, as blasfemias e a prece, 
Tudo encerra o segundo, insólito - sintético: 
A volúpia do beijo e a mágua que enlouquece! 

1907 - "A Instru<;ao". 
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XIV ALEXANDRINOS 

A AFRANIO PEIXOTO 

a quem devo o melhor incentivo para 
a presente publicafáo, a cujos alexandri
nos bem [hes bastava o bom acolhimen
to dos jornais e revistas que os publi
caram ou transcreveram. 





o PRIMEIRO DOS QUATORZE 

Assim anda.mos nós - do realismo 
para o sonho e deste para aquele. na os
cilac;áo perpétua das dúvidas. sem que 
possa difcrenc;ar na obscura zona neutral 
alongada a beira do desconhecido. o poe
ta que esp~ritualiza a realidade. do natu
ralista que tateia o mistério. 

Euclides da Cunha 

Há muita gente eu sei que nao gosta de versos, 
?orqne. .. nao sei... tal vez . .. porque nao queira; 
Daí urna asser<;ao de críticos diversos: 
lVIorrerá no Porvir a poesia inteira. 

Eu me esteio a mim mesmo em pontos controversos 
A Ciencia julgada austera e sobranceira 
Pousa no fictício os pedestais emersos 
Que sustem urna bíblia eterna e verdadeira. 

Vede: a Química conta as moléculas; dita 
A Mecanica as leis tendo por base a inércia; 
Outros mundos além a Astronomia habita ... 

Se mesmo o positivo é sonho e controvérsia 
Nem Porvir, nem ninguém, cousa alguma desliga 
A Ciencia que sonha e o verso que investiga. 
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DaR 

Dor é vida. Se vivo é porque sofro e sinto. 
O primeiro vagido é um hino ao sofrimento 
E o olhar do moribundo é o último lamento. 
- Ambos vem do sofrer e tem o mesmo instinto ! 

A Dor é sempre o eterno e gigantesco plinto 
Que sustém Prometeu olhando o firmamento, 
Que depois se fez cruz e tornou-se em assento 
De quem sonha e comunga este trágico absinto. 

Fez J esus ser um Deus e Dante ser poeta, 
Produziu o Evangelho e os versos de Lucano, 
Fez Tolstoi - novo Cristo e fez Moisés - profeta 

Do nascer da cnan<;a ao desbrochar da flor, 
Do núcleo de urna ameba ao cora<;ao humano 
Procurai que achareis a palpitar - a Dor ! 
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o ACENDEDOR DE LAMPEóES 

Lá vem o acendedor de lampeOes da rua ! 
~ste mesmo que vem infatigavelmente, 
Parodiar o sol e associar-se a lua 
Quando a sombra da noite enegrece o poente ! 

Um, dois, tres lampeóes, acende e continua 
Outros mais a acender imperturbavelmente, 
A medida que a noite aos poucos se acentua 
E a palidez da lua apenas se pressente. 

Triste ironia atroz que o senso humano irrita: -
~le que doira a noite e ilumina a cidade, 
Talvez nao tenha luz na choupana em que habita. 

Tanta gente também nos outros insinua 
Crenc;as, religióes, amor, felicidad e, 
Como este acendedor de lampeóes da rua ! 
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x 

Welehe Religian ieh bekenne? Keine van allen. 
Die du mir nennst - Und warum keíne? Aus Religian 

Mein Glaube - Schiller 

Oh ! vós que nao dormís em noites taciturnas, 
Sentistes por acaso o negro pessimismo 
Que vos j orram na mente as solidóes noturnas 
Qual se a mente vos f6sse um temeroso abismo: 

A presen<;a de Deus das estrelas as furnas, 
Deus-homem, Deus-juiz, Deus-Iuz, Deus-panteismo, 

Deus do além, do mistério e das leis taciturnas; 
E depois, Deus-ciencia... ilusóes... ateísmo ... 

Oh ! vós que nau dormís e que nas noites tristes, 
Falais a N atureza - esta Esfinge embusteira, 
Revolvendo este abismo eternamente mudo; 

Dizei-me se isto tudo, acaso nao sentistes, 
A rir como Voltaire, a rir como caveira, 
A rir de vós, a rir de mim, a rir de tuda ? .. 
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CIPóS 

Vegeta<;ao bravia. A floresta é do Norte; 
Coqueiros, bambuais, jequitibás frondosos 
E presa a selva inteira em cipós portentosos 
Oprimida e sofrendo o mesmo abra<;o forte ! 

Pequenos vegetais condenados a morte 
Que dantes eram bons e de galhos seivosos, 
Agora os tem alguns, raquíticos, nodosos, 
Gravetos outros já, recurvados sem porte. 

Sublime foi entao este arvoredo esgmo 
A pletora da selva ia os outros matando 
Como o forte aniquila a quem é cloentio, 

Entao ele fugiu a compres sao funesta, 
Estirou-se, alongou-se e em cipós se tornando 
Ei-Io feito opressor esmagando a floresta! 

49 
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NATURA MATER 

" . . . et la lutte va commencer. Une supe
riorité quelconque facilitera la victoire a celui 
qui la possedera; les plus faíbles et les moins 
favorisés seront appelés a dísparaitre: .. . les 
cactus persisteront qui sont plus forts et mieux 
armés ... 

Clorofila e pletora enchem-Ihe o selO farto 
E trajam-Iho de verde e cobrem-Iho de ninhos ! 
E táo nova, parece, é o seu primeiro parto 
Que fez ° bosque, o rio, a flor e os passarinhos 

N um dia aSSlm eu sei, oh! máe fecunda, eu parto 
Inanime, sem vida e sem ais, sem carinhos, 
E o teu seio eu irei um dia fecundar-to 
N a do<;ura talvez das flores dos caminhos ! 

Do meu sangue farás a cor das tuas flores, 
Dos meus ossos os sais, dos músculos os troncos, 
Na química vital do teu parto sem dores! 

Lamarck 

A Vida é um culto eterno ao forte, aos maus e aos broncos r 
Máe, isola-me dos bons e dos frouxéis do ninho -
- Quero ter a vitória em ser mau, sendo espinho ! 
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FaGO 

o primeiro antropoide, uns pedac;os de lenha 
P6e-se um dia, esfregando a divertir-se, rindo, 
E ve que desse atrito um calor se exaurindo 
Se transforma em centeIha e se alastra e despenha ! 

Entretanto eras tú o espírito da penha, 
Precedeste o antropóide e f6ste evoluindo, 
Fizeste o movimento e jazes reluzindo 
Em tudo que palpita e atividade tenha ! 

F oste tu que fizeste oh mágico Proteus, 
Em santa J eanne d' Arc e Prometeu em Deus 
E em redutos de glória as Cartagos e as Tróias 

E si fazes Vlver em estátuas o cobre 
E vibras no brilhante e modelas as jóias, 
És mais sublime quando iluminas o pobre 
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CONCERTO 

Ora ( direis) ouvir estrelas! 

Oh! vós que me escutais e que nas noites tristes 
Andastes divagando ao frescor do relento 
E além pelo infinito escampo conduzistes 
O infinito que em vós se chama - Pensamento; 

Dizei-me se o concerto oculto já sentistes 
Que vibra muito além, além do firmamento ..• 
Dizei-me se do espac;o as vibrac;6es ouvistes 
Sonoras palpitando aos tristes ais do vento ? 

Bilac 

Que macabra harmonia é o dormitar das campas ! .•• 
A gama sideral !. .. o giro das esferas ! ... 
A voz da natureza !. .. o ressonar dos pampas ! ... 

Oh ! vós que ouvis, irmaos, sonatas de Beethoven, 
Ide ouvir alta noite essas notas austeras 
Que o vento me segreda e os meus ouvidos ouvem ! 
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HOMO RIDENS 

Chama a fisiologia o músculo nsoY1,O 

Dito de Santorini,--o músculo do riso. 
Motora e sensitiva a sua ac;ao pesquiso 
Entre antiga raiz de lacio palanfrório. 

Reflexo vital entre o bulbo e o sensório
O riso há muito tempo entenebrece o sizo 
Do poeta que ocre (se ele é bom) - paraizo 
Quando o nao cre (se é mau) - inferno ou purgatório. 

E quem sabe se ri o lagedo da gruta 
Gargalhadas de pedra em suas rochas mudas, 
Que o nosso ouvido nunca as percebe e as escuta ? 

Oh! animal que rís e explicac;óes estudas 
Hamo ridens, possuis em tua face astuta 
O rir bom de J esus e o riso mau de Judas ! 
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VELHO TEMA - A SAUDADE 

Quem nao a canta ? Quem ? Quem nao a canta e sente ? 
- Chama que já passou mas que assim mesmo é chama ... 
A Saudade, eu a sinto infinda, confidente 
Que de longe me acena e me fascina e chama ... 

Mágua de todo o mundo e que tem tóda gente : 
uns sorrisos de mae... uns sorrisos de dama .. . 
. . . Um segredo de amor que se desfaz e mente .. . 
Quem nao os teve ? Quem ? Quem nao os teve e os ama? 

Olhos postos ao léu, altívagos, a toa, 
Quantas vezes tu mesmo, a cismar, de repente 
Te ficaste gozando urna saudade boa ? 

Se ves que em teu passado urna saudade adeja, 
-Faze que urna saudade a ti seja o presente ! 
-Faze que tua morte urna saudade seja ! 
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DIA UM DE JANEIRO 

Welche wohls bleibt von alIen deu Philosophieen? Ieh weiss nieht 

Schiller 

Dia Um de Janeiro. E passa um ano mals. 
A Ciencia é mais nova. O sÍmio é mais humano. 
Se fez-Ihe alguem, de barro os neuronios mentais, 
Hreckel tirou-Ihe o cetro ao reinado mundano. 

(Cousa mesma de sÍmio) ele fez dos missais 
Granadas contra o Papa apostólico romano 
Que lhe andara dizendo: Adao e Eva seus pais 
E inventara o Evangelho, o céu e o Vaticano ... 

Tanta cren<;a se foi e a saudade inda vive ! 
Tem carícias de mae, tem um candor divinO'. 
A Saudade! A Saudade! E urna ilusao revive ... 

Tua infancia revive: eras tao pequenino 
E tua mae dizia: o céu era um conforto 
Onde irias viver se ela te visse morto. 

1 de J aneiro de 1912 
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DOMíNIO RÉGIO 

Investiguei a Grécia em Platao e em Homero, 
Vi Sócrates beber a ta<;a de cicuta ... 
Depois passei a Roma e analisei de N ero 

N a boca de Petronio essa face corrupta. 

Conheci Santo Anselmo e Sao Thomaz, Lutero, 
Estudei de Voltaire a inteligencia arguta 

E finalmente andei como se fosse Asvero 
Pela Ciencia e a História em requintada luta ... 

Mas a Arte é que me imp6e o seu domÍnio régio 

E é por isso que adoro a mao de Tintoreto 

E a sublime palheta e o pincel de Corrégio ... 

E é por isso que eu amo o verso alexandrino 
E burilo, Mulher, este pobre soneto 
Inspirado a pensar em teu perfil divino. 
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P AIXA.O E ARTE 

A mesma inspira~áo. que acende o estro. 

Dá lingu<lgem sublime a estátua muda. 
Ou languida na lira se transforma 
Em sons candentes ... 

Gom;alves Dias 

Ter Arte éter Paixao. Nao há Paixao sem verso ... 
O Verso é a Arte do Verbo - o ritmo do som ... 
Existe em toda a parte, ao léu da Vida, asperso 
E a Música o modula em grada<;oes de tom ... 

Blasfemador, ardente, amoroso ou perverso 
Quando a Paixao que o gera é Marília ou Manon ... 
Mas é sempre a Paixao que o faz vibrar diverso : 
Se o inspira o 6dio é mau, se o gera o Amor é bom ... 

Diz a História Sagrada e a Tradi<;ao nos fala 
Dum amor inocente, (o mais alto destino) : 
A Paixao de J esus, o perdao a Madala. 

Homem, faz e do Verso o teu culto pagao 
E canta a tua Dor e talha o alexandrino 
A quem a te acostumou a ter Arte e Paixáo. 
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VIAJOR 

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent; ce sont 

Ceux qui d'un haut destin gravissent l'apre cime, 

Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, 
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour. 

Víctor Hugo 

Viajor que vais galgando o dorso da montanha 
E inda nao descansaste um único momento, 
Deves ter como eu · tenho urna visao estranha 
Que te dá incentivo e intrepidez e alento. 

Se o caminho te cansa e se o cardo te arranha 
Nunca tens urna injúria a fadiga e ao tormento 
E se a vida me cansa e a mágua se me entranha 
Nao profiro um motejo, urna injúria, um lamento ... 

E seguimos os dois, cheios de ansiedade. 
Tu subindo a montanha e eu passando a existencia, 
Tu coberto de pó, eu cheio de saudade. 

Tu vais deixando a planície, eu deixo a adolescencia, 
Tu subindo a montanha indo de gruta em gruta, 
E eu passando a existencia indo de luta em luta. 
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III 

POEMAS 





o MUNDO DO MENINO IMPOSS1VEL 

Fim da tarde, boquinha da noite 
com as primeiras estrelas 
e os derradeiros sinos. 

Entre as estrelas e lá detrás da igreJa, 
surge a lua cheia 
para chorar com os poetas. 

E vao dormir as dnas coisas novas desse mundo : 
o sol e os meninos 

rdas ainda vela 
o menino impossível 

aí do lado 
enquanto tódas as crian<;as mansas 

dormem 
acalentadas 

por Máe-negra N oite. 
O menino impossível 

que destruiu 
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os brinquedos perfeitos 
que os vovós lhe deram : 

o urso de N ürnberg, 
o velho barbado jugoeslavo, 

as poupées de Paris aux 
cheveux crepes, 

o carrinho portugues 
feito de fólha de Flandres, 
a caixa de música checo-eslovaca, 
o polichinelo italiano 

made in England, 
o trem de ferro de U. S. A. 
e o macaco brasileiro 

de Buenos Aires 
moviendo la cola y la cabeza. 

o menino impossível 
que destruiu até 
os soldados de chumbo de Moscou 

e furou os olhos de um Papá N oel, 
brinca com sabugos de milho, . . 

calxas vaSlas, 
tacos de pau, 

pedrinhas brancas do rio ... 

"Faz de conta que os sabugos 
- ba' " sao lS. o o 

"Faz de conta. o o" 

"Faz de conta. o o" 

- 56 



E os sabugos de milho 
ttlUgem como bois de verdade ..• 

e os tacos que deveriam ser 
soldadinhos de chumbo sao 
cangaceiros de chapéus de couro ..• 

E as pedrinhas balem ! 
Coitadinhas das ovelhas mansas 

longe das maes 
presas nos currais de papelao 1 

E' boquinha da noite 
no mundo que o menino impossível 
povoou sozinho ! 

A rnarnae cochila. 
O papae cabeceia. 
O relógio badala. 

E vern descendo 
urna noite encantada 

da lampada que expira 
lentamente 

na parede da sala ... 
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o menino poisa a testa 
e sonha dentro da noite quieta 

da lampada apagada 
com o mundo maravilhoso 
que ele tirou do nada ... 

'Cho! Cho! Pavao! 
Sai de cima do telhado 
Deixa o menino dormir 
Seu soninho sos segado ! 
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A MINHA AMÉRICA 

Cidade de Cusco. Hace frio. 
Lá vem a procissao do Senhor dos tremores de terra 
Viva El-Señor de los temblores! Viva El Perú! 

Há flores de fíUClhos pelas ruas. 
Há meninas rotundas nos balc6es. 
Há namoros vermelhos nas esqumas. 

11á borrachos a aguardente e chicha! 

De repente tinem sinos. 
carrilh6es 

da Capella del Triumpho. Blao! Blao! 

Camaretos soltam bombas 
E desfila a procissao. 

s. Bias, S. Benedito, S. Cristobal, S. José! 
6 S eiior de los temblores és tu que ven s ! 
Ó Señora de Belém és tu que vens, 
com os olhos de mola, movendo, bulindo, 

que lindos! 
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Que ojos lindos y que dulce mirar ! 

E no ar tinem s1Oos, 
carrilhóes 

da Capella del Triumpho - Bláo, Bláo. 

Tonalá. Señor deixa-me yr donde voy. 
Sabete que aquella flauta me llama 
e yo no puedo dexar de yr alZa. 

Alguém que ama 
scpra um tlapitsali de pingollos ao claráo do luar 
Vem descendo urna brisa dos oteros ... 

Vai subindo a cantiga dos pingollos ... 
Gutierrez de Sta. Clara 
é a tua alma que tañe 

el pingollo encantado ou és tu 
Garcilaso que modulas em tua 
flautilha de argamassa um hino a N ossa Senhora 

de Guadelupe que protege Tonalá ? 

Tierra Blanca ! 
Quatro indios de Panca ya tangem a sonaja de taboca. 

E nos pátios perfumados de alecrim e cravos 
o zapateado pisa e repisa a mesma toada. 
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E as índias que estao 
encerradas em suas casas saem escondidamente 
.e se vao a prlJcura das sonajas. 

O' Patagonia, meninona de peitac;os bambos 
toca teu kólo; 

teu alfandoque de bambú, Columbia; 

Cajamarquilla ! 
Eu te ouvi Cajamarquilla as quenas 
de ossos de lhama enfeitadas 

de fitas multicores. 

Ouvi nas punas da Bolívia 
e da Argentina las fiestas de los Andes, 
os tocadores de flautilhas das planícies do Chaco, 
das mahuidas do Rio Colorado, 

peones chilenos, 
almocreves cobertos de molambos, 

os onas comedores de mariscos, 
iakomas cobertos de peles de cabrito, 

ouvi tudo 
e ouví nos pampas, 
nas pralas, 
nas montanhas, 

a voz diabólica do Zonda, 
do Pampero, 
do Nordeste, 

a tristeza dos desertos, 
.a opressao temerosa das florestas. 
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Marimbas de Nicarágua, 
zacapas do Perú, 
tínias, vaneares poraces, 
cocos, emboladas, changos de l\1aceió e da Bahia, 
candomb1es do meu Brasil inteiro, 
tuda isso tao triste ! 

o sol rindo a natureza rindo, 
as N ossas Senhoras de Guade1upe, 

del Pilar, 
da Aparecida, 
de Be1ém, 
de N azaré rindo, rindo, 

e o homem tangendo pífanos, 
ocarinas, bombos, berimbaus, 
zdbumbas, flautas, maracás, violas, 
tristes, sempre tristes, 

e sempre as mesmas prociss6es 
das Senhoras dos tremores, 
as mesmas prociss6es contra as secas do Nordeste 
contra as enchentes dos nos, 
contra os gafanhotos, 
contra as geadas, 
contra as bexigas, 

as lagartas, 
as pestes; 

sempre a renímcia de todos os vencidos 
de la sierra, dos pampas, 
das savanas, dos campos, dos brejos, 
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dos sert6es, das restingas, das lagoas, 
das capoeiras, dos seringais, 
dos llanos, das caatingas, das coxilhas, 

das florestas; 
o mesmo homem curvado sobre aterra, 
o mesmo garoto esfarrapado 
vigiando ovelhas e cabritos, 
a mesma mulher paciente a tecer 
" poncho, a rede, os fundilhos do marido, 
..i coser a roupa de cauro, dos vaqueiros, 

os mesmos burocratas, 
os mesmos domingos 
com fonógrafos, 

e roupas engomadas, 
a mesma lentidao, os mesmos oradores fogosos, 
os mesmos jornais difamadores, 
os mesmos caudilhos revoltosos, 
os mesmos cangaceiros invencíveis, 
os mesmos defuntos das iga<;abas 

e dos vasos funerários, 
acocorados 

com os objetos familiares 
e as armas de guerra em redor deles ... 

U. S. A. 

Estados Unidos da América do Norte 
New Jersey, 
Detroit, 
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Buffalo, 
Chicago, 
Ritmo de fábricas gigantes que desovam 
automóveis e locomotivas. 

U. S. A. 

N egros linchados pelos brancos, 
réus eletrocutados em Sing-Sing, 
delinquentes castrados nas prisóes, 
arqui -milionários condenados, 
e milhóes de maos construindo 
sky-scraper da Felicidade. 

U. S. A. 

o álcool interdito, 
a peste interdita, 
a "Chinese Exc1usion Act" proscrevendo os amarelos, 
e o homem rindo nos filmes, 
Roosevelt rindo para a morte, 
a Bíblia rindo para o mundo, 
Tio Sam rindo para tudo ! 

Indústrias gigantescas, 
trustes colossais, 
Massachutts 

U. S. A. 
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N ew Hampshire, 
Rhode Island. 
Conneticut, 
Pensylvania, 

Estados Unidos da América! 
Todos os ritos alegres e assombrosamente numerosos: 
Cultos, conferencias, o congresso eucarístico 
de Chicago distribuindo hostias a 2 milhóes de bOcas : 
O maior record de distribui<;ao do Corpo do Senhor ! 
Mas acima de tudo a suprema alegria marca U. S. A. 

- O amor divorciado 20 vezes e 20 vezes glorificado, 
sempre jovial e sempre novo como a própria 
alma alegre dos Estados Unidos 

da América do Norte. 

'",Vhitman ! 
Alfred Kreym borg ! 
Os vossos olhos cór de rosa, 
os vos sos olhos risonhos de mais, 

os vossos olhos que veem em canudos de oiro 
dO reclamo luminoso da vossa América de rios explorados 
e cachoeiras montecárlicas, 
vós que inventastes o novo mundo, 
nao vistes a outra América furar 
na escuridao que limita as fronteiras da ra<;a, 
furar com as unhas longas e sem brilho, 
o canal do Panamá entre o México e vós outros. 
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, Os brasis, os meXlcos, as patagonias desta América 
nao cantam os cantos bons que Marsden Hartley 
e Grace Hazard Conkling entoaram. 

Aqui os mulatos 
stibstituiram os negros gigantes de Vachel Lindsay. 
Aqui nao há os selvagens felizes de Mary Austin. 

Negros, 
Selvagens, 
Amarelos, 

- o arco-iris de tódas as ra<;as canta pela boca 
de minha nova América do Sul, 
urna escala diferente da vossa escala, 

Alfred Kreymborg, 
Whitman! 
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BAHIA DE TODO SOS SANTOS 

Bahia, 
eu te olho e te ou<;o 

de bordo de meu itazinho pulador, 
e sob a mesma noite que nos cobre, 

eu sinto o contato de teus membros morenos 
e procuro com as maos, com os lábios, 
tudo o que é bom de cingir e beijar ! 

Para me ver chegar, 
os sobrados e as igrejas 
subiram nos teus montes e me espiam 
de cima com os olhos das janelas acesas. 

E' o amante que chega ! 
E as virgens loucas já o esperam 
com as lamparinas da Parábola. 

E que noite gostosa, que colcha macia, 
nos cobre a nós ambos Bahia ! 
Teu amigo vem saudoso de ti e estende as maos 
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aos peda<;os melhores de teu corpo : 
- tuas ladeiras, teus montes, 
as curvas gostosas da cidade mais bonita do Brasil! 

És tao cheia de altos e baixos, 
Bahia, gostosa dos dendes, gilós, aca<;ás e pimentas 
de cheiro. 

Lamento o mau gasto dos teus turistas 
que te conhecem de oitiva, 

e nao vao além de tua rua Chile asfaltada, de tu as avenidas 
que o Seabra alargou. 

Tu, como toda mulher, ten s os lugares sombrios mais gostosos: 
Baixa do Sapateiro ! 

Beco do guindaste dos Padres ! 
Barroquinha ! 

Tabuao ! 

Bahia de todos os Santos, 
porque os teus santos 

nao quiseram mudar o curso inglório 
de meus 17 anos, nos quais 

os teus professores retóricos, 
os teus médicos literatos, 

injetaram a empala de água suja 
de doutrinas sem fé ? 

E depois de tanto tempo perdido, 
de tanto caminho errado, 

'teu amigo voltou para os teus bra<;os abertos. 
Perdoa ! PerdDa ! Bahia ! 
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Eu vim rezar nos teus santuários, 
eu já sou um homem que tem 
afetos por quem pedir e rezar. 
E tu que me ensinaste a crer quando eu era cnam;a, 

e depois a descrer, 
e hoje a crer outra vez ... eu sou um 

no torto e tu és a bahia do Salvador ! 
Cobre-me com o len<;ol de tua noite esburacada 
de estreIas, em que a lua abriu um rombo malOr 

Bahia, 
para olhar as nossas núpcias, 
cobre-me com o teu perdao Bahia ! 

Tu és a católica, tu és a fé, tu és a ancora do 
N ardes te, tu és a sempre nova, 
tu és a rainha, tu és a cidade que mostra ao que chega 
ao invés de arranha-céus, cruzes e cruzes 
de brac;os estendidos para os céus. 
e na entrada do porto, 
antes do farol da barra, 
o primeiro cristo redentor do Brasil! 

Bahia de ruas santas de Santo Antonio da Mouraria, 
da Verónica, da Orac;ao, da Cruz do Cosme, dos Perdóes, 
de fortes bemaventurados, de Sao lVfarcelo, de Santa Ana, de 
Santo Antonio da Barra, 
Bahia do Teatro Sao J oao e do Cinema Sáo J eronimo. 
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Bahia que tocaste a minha boca, 
que acendeste os meus pecados, 
que ressussitaste a minha fé, 
que iluminaste os meus olhos de treva, 

Bahia do arroz a u<;á, 
do acarajé de feijao branco, 
dos aberens de milho, 
e dos carurús de quiabos, 

cade o teu poeta Artur de Sales 
que nao faz um poema a tua carne de brazas, 
a teus vatapás, 
e a teus efós que ardem como bei jos chupados, 
a tuas casas sombrias:~que ardem em incendios danados ? 

Quando o médico do porto visitar este 1 tazinho andarilho, 
eu vou doidinho no caminho do Bonfim rever: 
a feira de Água de meninos, 
os portóes e bicas coloniais, 
os teus molequinhos nús que Jogam carrapetas, 
o servi<;o do porto com dragas enferrujadas, 
pior que a Great Western, 
nichos, 
mangues, 
campeóes negros de regatas, 
e depois disso tudo, 

° Bom-Fim. 
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Senhor do Bom-Fim, é precIso que vos diga : 
eu vim rezar e recordar 

com a mais pura das atenc;6es piedosas. 
tóda a história dos vossos milagres e da vossa 
e vim também agradecer 
todo o bem que tendes feito a minha gente. 

Os meus olhos querem ver tudo : 

glória, 

aqueles quadros da " Morte do Justo e do 
chao: 

Pecador" e no · ~ , 

Aqui jaz o Cap. de Mar e Guerra 
Teodosio Roiz de Faria 

1.0 benfeitor desta igreja. 

U m Padre-N os 50 e 2 A ve-Marias por alma dele. 
Senhor, 

nao se entende comigo aquele aviso da escada : 

E' vedada a subida em virtude 
de abusos repetidos por parte 
de frequentadores do córo. 

Nao, meu Sanhor do Bonfim, eu tenho 
tres amores por quem rezar e pedir. 
V ós sois tóda a originalidade do mundo, que distribuís grac;as 
miraculosas e ganhais presentes de cera, de curas extraordiná
rías que haveis 

efetuado de panaric;os e escarros de sangue, 
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v ós praticais o moderno milagre, 
e como outrora recebieis de barca<;as, 
recebeis hoje salva-vidas da tripula<;ao 
do Pedro II, e milhares de moletas 
de aleijados curados, de filhos agradecidos, 
de maes de quem vós curastes os filhinhos 

desenganados pelos médicos. 
Senhor, 

perdoai qualquer irreverencia 
que meus sentidos hajam cometido 
involuntariamente contra vós, 

perdoai. 
Eu tenho tres amores por quem rezar e pedir! -
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PLANTAS 

Nao apeiba simbaronea, 
o teu nome conterranea, é Embira Branca, 

Pau de Jangada, simplesmente, 
com que o homem das pratas 

vence as ondas 
e ferra o tubarao, 

o mero, 
a arrala. 

Copaúba, dende, coco pindoba, 
pau-darco cor de oiro, 

camará cor de luar, 
sapucaia cor de rosa, 

canafistula cor de feridas; 
já nao há 

mais pau brasil 
mas há plantas que dao 

pao, 
sal, 
azeite, 
água, 
pano, 
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remédios, 
carrapetas, 
taramelas, 

e há a cana que dá tudo, 
porque dá ao homem triste dessas terras, 
a alegria cor de braza da embriagues 
·e o esquecimento cor de cinza que vem dela. 
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CAMINHOS DE MINHA TERRA 

Caminhos inventados por quem nao tem pressa 
de ir-se embora. 

Pelos que vao a escola. 
Pelos que vao a vila trabalhar. 
Pelos que vao ao eito. 
Pelos que deixam a terra como eu deixei um dia .. , 

. Pelos que levam quem se despede da vida que é tao bela ... 

A minha terra ninguém chega: ela é tao pobre ... 
Dizem que tem bons ares para os tísicos -
mas os tísicos nao vao lá: é tao difícil de ir-se lá ... 

Caminhos de minha terra onde perdí 
os olhos e os passos da meditac:;ao ... 
Caminhos em que ceguinhos e aleijados podem 
ir sem olhos e sem pernas: eles nao atropelam 
os pobrezinhos. 
AIguém quer partir e eles dizem: 
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- "nao vás: toma lá uma goiaba madura, 
uma pitanga, uma ingá e dao como 
as maos dos missionários que dao tudo, 
cajús, pitombas, ara<;ás a todos os meninos do lugar. 
Caminhos que ainda tem orvalhos e sonambulos bacuraus, 
e tem ninhos suspensos nas ramadas. 

Ali perto, na Curva do Encantado 
onde mataram de emboscada um cangacelro, 
há uma cruz de pitombeira ... 
Quem passa joga uma pedra, 
reza baixinho: "Padre nosso que estais no céu 

santificado se ja o vosso nome 
venha a nós ... 
Aquela cruz do cangaceiro é milagrosa. 

já me curou dum puchado que 
eu peguei na escola da professora -
minha tia Bárbara de Olivedo Cunha Lima -

Mundaú ! - soube depoís 
que quer dizer rio torto. 

Quem te inventou Mundaú, das minhas lavadeiras 
semlnuas, 

dos meus pescadores de traÍras ? -
Mundaú ! - rio torto - caminho de curvas, 
por onde eu vim para a cidade 
ande ninguém sabe o que é caminho. 
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ORA<;;A.O 

- {{Ave .Ll1aria cheia de gra(a ... " 
A tarde era tao be la, a vida era tao pura, 
as maos de minha mae eram tao doces, 
havia, lá no azul, um crepúsculo de ouro. .. lá longe ... 
- {{Cheia de gra(a~ o Senhor é convosco, bendita! 
Bendita! 
Os outros meninos, minha irma, meus irmaos menores, meus 
brinquedos, a casaría branca de minha terra, a burrinha do 
vigário pastando junto a capela. .. lá longe ... 
Ave cheia de gra{a 
- {{ bendita sois entre as 1nulheres~ bendito é o fruto do vosso 
ventre . .. " 

E as maos do sono sobre os meus olhos, 
e as maos de minha mae sobre o meu sonho, 
e as estampas de meu catecismo 

para o meu sonho de ave ! 
E isso tudo tao longe... tao longe ... 
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GUERREIRO 

E meu pai, vendo aqueJe dia 23 tao lindo 
e tao verde aquele mes de Abril, 

e vendo seu primeiro filho, 
bendisse a Deus primeiro, 
e depois foi el folhinha 

ver o nome do Santo que ali estava : 
Sao Jorge! 

E o guerreiro cresceu e foi vencer 
todos os dragóes da vida, 

e nao vencendo 
cobriu com a humildade do seu Santo 

a derrota do guerreiro : 

Senhor tende piedade ! 
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MENINICE 

Lembras-te minha irma, 
da velha casa colonial em que nascemos 
e onde havia o retrato do vovo Simóes Lima ? 

Do relógio de pesos, dos móveis 
de jacarandá do quarto da vovó ? 

Da mamae, do papal, 
suaves mas áusteros e que liam a noite 
o Rocambole e o Pon son du Terrail ? 

Da mesa de jantar em que garatujavamos 
a lápis de cor, quanta coisa havia ? 

Lembras-te da maior emo<;ao 
que já tivemos: tao forte 
que ficamos parados 
oIhando-nos mutuamente: 

-79 -



Aquela tarde em que chegou 
"O grande Circo internacional de Vigo" ? 

· .. O palhac;o Serafim ... 
· .. O anao que engulia espada ... 
· .. O cachorro que sabia números .. . 
· .. O homem que sabia mágicas .. . 
· .. O cavalo ensinado ... 
· .. O burrico que mordia o palhac;o ... 
· .. O palhac;o que levava tombos ... 

A charanga do circo ! 
Que beleza a charanga ! 

De repente vem a mocinha do trapézio ... 
Cumprimentos, reverencias, um sorriso 
para o respeitabilíssimo público da cidade 

Tu nao podias ver ... 
Se a mocinha caísse ! 

Meu Jesus ! 
Eu olhei - ela subiu, 
deu duas voltas imortais ! 

A charanga parou. 
A emOC;ao da cidade badalou ! 
Tu nao podias ver! 
Se a mocinha caísse, meu J esus ! 
Eu olhei: ela deu outra 
volta sensacional e zás ! 
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as calcinhas da moc;a se rompe ram ! 
Ela desceu ... 

A charanga bateu farte. 
Meu carac;ao bateu também ! 

Um dia o circo foi-se embora ... 
Foi-se embora a moc;a das calcinhas ... 

Tu eras urna inocencia silenciosa 
que choravas por tuda. 
Eu era um menino de alhos extasiados 

que tinham saudade 
mas nao charavam nunca ! 

Lembras-te do meu gorro de marujo, 
de minha blusa de gola azul marinho ? 
Do teu saguim que morreu enforcado 
na grade do jardim ? 

Tu choraste tanto! 
A noite tiveste medo da alma do saguim. 

Tu eras urna inocencia supersticiosa 
que chorava por tudo . . . 

Eu era um menino de olhos extasiados 
que tinham saudades 

mas nao choravam nunca ! 
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NOITE DE S. JOAO 

Vamos ver quem é que sabe 
soltar fogos de S. J oao ? 
Foguetes, bombas, chuvinhas, 
chios, chuveiros, chiando, 

chiando, 
chovendo 
chuvas de fogo ! 

Chá-Bum! 

o delegado proibiu bombas, foguetes, buscapés. 

Clmmalotes checo-eslavos 
enchem o chao 

de chamas rubras. 
Chagas de enxofre chinesas 

chiam, 
choram, 
cheiram, 

numa chuva de chispas, 
chispas de todos os tons, 
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listas de todas as cores 
e no fim 
sempre um 

Tchi-bum! 

Fogueira! Fogueira! 
A menina bonita 
saltou a fogueira 

de 111eus othos. 
}¡;f eus olhos fical'am 
cheios de fuma(a de sonho f 

Um tiro chocho chamusca 
o dedinho 
do Zezinho. 

Chi! 
Nao chore ! 

Olhe a charanga! 
Nao chore 

meu bonequinho de fogo ! 
minha rodinha de amor ! 

Chegam meninas ..• 

La' -vao ... 

N o meio delas lá vai 
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o pequeno com um chumac;o 
de água gelada na mao ! 

- Queimei meu dedo inda há pouco ! 
- De cá que eu chupo seu dedo 
e voce fica bonzinho ! 
E zás-traz chupam o dedinho 
queimadinho do Zezinho ! 

Vamos agora Zezinho, 
ver quem sabe soltar fogos, 
foguetinhos de assobio, 
sem lágrimas meu corac;ao ? 

- Chuvinhas ? 
- Chuvinhas ! 

E enquanto chove lá fora 
a chuva fria do céu, 
chovem cá dentro 

chuveiros, 
charutos dinamarqueses, 

choróes de chispas vermelhas~ 
enxames de vespas chiam, 

chiam, chiam, 
bailam, bailam lá-coxia, . 
cruzam-se em XIS 

morrem no chao. 

M eus olhos esta o eh orando. 
Fuma,a! Fuma,a! 
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G. W. B. R. 

Vejo através da janela de meu trem 
os domingos das cidadezinhas, 
com memnas e mo<;as, 

e caixeiros engomados que vem olhar 
os passageiros empoeirados dos vagons. 
Esta estrada de ferro Great Western 

feita de encomenda pra o Nordeste 
é a mais pitoresca do universo, 

com suas balduinas sonolentas 
e seus carrinhos de caixa de fósforos marca ólho. 

Houve um tempo em que os rebanhos se assustavam 
aos apitos desses trens; 

hoje os passarinhos olham das linhas ribeirinhas do 
telégrafo, 

o pitoresco que ela tem, 
aos vaivens, aos arreganhos, 

rangendo e ringindo interminavelmente. 

Devo fazer um poema em louvor dessa estrada, 
com todos os bemois de minha alma lírica, 
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porque ela, na minha inocencia de menino, 
foi a minha primeira mestra de paisagem. 

Ah! a paisagem da linha : 
urna casinha branca. 
urna cabocla a janela, 
um pedac;o de mata, 

as montanhas, 
o no, 

e as manhas, 
e os crepúsculos ... 

e o meu trenzinho romantico indo devagarinho 
para que o poeta provinciano 

Vlsse o cair da tarde, 
e Vlsse a paisagem passando ... 

N as gares há meninas bonitas, 
mO('tnhas amarelas, 

matutos, caixeiros fumadores de cigarros da Caxias. 
E a languides quente da hora, 
noivam caes pelas ruas, 

potros perseguem éguas nos campos, 
e a mulher proibida, que nao é pura como os ammalS, 

vem a soleira da choupana 
dar um adeus ao maquinista que ela nunca há de beijar. 

,. 
O conferente é zangadíssimo, 

mas o condutor, de bigodes 
e olhos caídos, 

parnaslanos 

que cultiva a metáfora intuitiva e os adjetivos rubicundos, 
é bonzinho : 

nao é preciso comprar bilhetes, 
hasta qualquer pelega, amabilidades, 
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conversas, urna pitada de torrado, 
e a gente pode ir a Natal 

ver o Luiz da Camara Cascudo, 
ou él Paraíba conversar com o Ademar Vida!' 

Quando o trem pára, 
o condutor vai conversar com as professaras 

dos grupos escolares, 
e os aleijados vem aos vagons mendigar; 

entram homens sem nariz dos cartazes do Elixir. 
mulheres sem mél,aga, 

. . 
memnos sem palo 

Pobrezinhos ! 
U ns vem vestidos de feridas, 
outros expóem ventres inchados, 

col unas vertebradas de clown, 
be~c;os de boxadores vencidos no último round . . . 

- Louvado N. S. ]esus-Cristo; 
- Louvado seja ! 
- Perdae irmao ! 
- Perdao de Deus 

As moscas fazem urna manifestac;ao de aprec;o aos pobreziIlbo~ 
O condutor quer dar urna esmola: 

nao tem traco; 
e urna menina do Recife nao vai almoc;ar 
porque oIhou o homem sem nar lZ. 

Coitado ! 

Glicério ! 
l\1eia hora para o almac;o. 

- E' a dezena do macaco! 
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- 100 contos ! 
- Loteria de Minas Gerá. 

Pretas oferecem taboleiros de comidas boas : 
A 

manoes, 
sequilhos, 
alfenins, 
midobim, 
caldo de cana, 
broas. 

Há um calor que até parece febre de maleita. 
Passageiros vao ao restaurante 

tomar cerveja gelada, 
e o trenzinho toma água 

pra poder vencer a serra do Cadeado. 

Passam os últimos quintais, 
as últimas meninas, 
os últimos vendedores de pao doce, 
os últimos mulungús dos cercados, 

e agora é um trecho do mato, 
imbaubas, 
canafístulas, 
gravatás, 
ouricurís, 

e aqui e acolá canaviais. 
CanaVIalS, .. 
canaVlalS. 

a doc;ura do Brasil, 
a embriaguez do Brasil. 
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E lá vem usinas, 
engenhos, 

engenhocas, 
bolandeiras, 

planta~oes de mandioca e fumo, 
e aqui e acolá 
algodoais, 
algodoais, 

que parecem velhinhas de cabe los brancos 
tecendo o tecido barato 

para o pobre vestir. 

Vem da 2. a classe um repinicado de violas. 
A 2.a classe é divertida: 

cantigas, 
chóros, 

pés descal~os, 

máos calosas. 
A segunda classe compra breves, 

vra~oes, de S. Sebastiáo 
e S. Pulquério contra a esipra, 

Sonhos de N ossa Senhora, 
anuncia~oes pra defumar a casa, 
Meninos Deus contra o sol e o mal salgado; 

bentinhos, 
a História Conselheira do Padrinho Padre Cícero ... 

A 2. a classe vai em peso 
embarcar no Lóide pras lavouras de S. Paulo. 

Lage do Canhoto 
(belo nome !) 
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Aquí há um ma<;ape para balas de bodoque 
e que é bom de se comer. 

Canavíaís, 
algodoais, 
casas de palha, 
carrapateiras, 
ninhos de xexéu, 
velhas fazendo renda, 
caboc1inhas . 

Olhos que seguem o trem ... 
Despedidas ... 
- Deus te leve ! 

N osso Senhor te acompanhe. 
- Meu filho ! 

- 1\iinha mae ! 
N a l.a coroneis discutem tarifas e direitos. 
Negociantes queixam-se de impostos. 
Caixeiros-viajantes contam aventuras da rua das Flores e 
dos Sete pecados mortais; 

e as menmas namoram 
com os estudantes de Direito 

que vao passar as férias com os papals. 
Sítios, 
fazendas, 
cercados, 

terreiros, 
moleques 
pinhoes, 
vales, 
serranías, 
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carrego. 

queimadas, 
CanaVlalS, 
bangues. 
Esta\oes, 
cidades 
e cidades 
todas iguaisinhas com 
barbearias, 

feiras, 
padarias, 
intendencias mumclpais, 
todas elas tao iguais, 

com os mesmos telegrafistas avariados. 
os mesmos chefes fleugmáticos, 

os mesmos moleques que agridem a procura de 

Rotéis familiares, 
bilhares falidos, 
igrejinhas pobres, 
cemitérios cheios de mato, 

tudo igual, 
tamancos, 
chinelos, 
gaforinhas, 
trocadores de cavaio, 
cangacelros, 
clarinetos, 
paneIas de barro. 

Basta de nomes que o conferente está zangado. 
"- Vamos olhar um peda\o de paisagem.¡) 
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" o trem vai atrasado." 
"-' Como sempre tóda a viagem." 

Mais adiante apita. 
"- E' um cavalo na linha 1" 
H_ Nao é 1 - diz o condutor," 
"é urna curva fechada." 

A gente olha : 
nao é nada! 

F oi o maquinista que chamou urna memna da margem. 
Ela conhece o apito. 

Cinco horas da tarde. 
Arde nos céus o crepúsculo. 
Há em tudo um socego bonito, 

e o rio encontrou o tremo 
O rio é mais ligeiro do que ele. 

Parece urna cobra 
que quizesse devorar um mocozinho. 

O mocó foge da cobra, 
entra no mato, 

sobe ofegando nas rampas, 
corre nos planos; 

o río desce as encostas, 
pula nas rochas, 

geme nas grotas, 
e quando o trem cai em si 

lá vai o río na frente. 
De repente passa debaixo dos carros, 

entra debaixo das pontes, 
contorna serras e montes, 

e la vaí a frente da máquina. 
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o trem oIha, 
e escorrega, 

vai devagar, com medo. 

Vamos dar uma caninha ao maquinista ! 
O conferente é contra a veIocidade. 

O trem arranca. 
O maquinista baixou a lavanca a 4 pontos. 
Desce um luar em Utinga, Satuba, Fernao Velho. 

A cobra espeIha ao luar. 
E o trem foge, 
pula nas pontes, 

apita, 
escorrega nos triIhos. 

Lagoa do Norte ! 

A cobra vai beber água. 
Fernao Velho ! 

Bebedouro ! 
Maceió ! 

Great Vvestern of Brazil Railway 
feita de encomenda pra o Nordeste, 
minha primeira viagem deslumbrada! 
Ferrugem. Fumac;a. Meus brinquedos. pó. 
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OLHADO 

Menino J esus de Deus e da sagrada luz 
que a miíe santa deu a luz 

numa segunda feira 
do santo J ordiio na beira 

que o Santo Cristo benzeu 
que Maria concebeu 

que homem feito cresceu 
sem temor de olhos e olhados 

em 1tome dos santos rezes 
eu te benzo 

eu te livro 
eu te curo 

eu te sarvo 
com 3 cruzes no teu peito 
com 3 cruzes nos teus olhos. 

E as 7 cores cantaram sons em redor do menininho. 
E a sala amarela, 
a cortina encarnada. 

olharam o arCO-IrIS que estava dentro de seu s olhos_ 
~le sorriu. 
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E as sete cores smram dos olhos 
e subiram nas cortinas, 

no jarrinho, 
na mesinha, 

na santinha da parede; 
e o sol desceu do monte 

com o ouro da mina encantada 

.A tingiu de cór de ouro o cabe10 do memno. 

E a máe-negra deu uma gargalhada mais clara 
que o zigue-zague do raio que sai do ventre da noite. 
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XANGó 

Num SUJO mocambo dos "Quatro Recantos", 
quibundos, cafusos, cabindas, mozamhos 

mandingam xangó. 
Oxum! Oxalá. Ó ~! 

Dois feios calungas - oxala e taió rodeados de contas. 
no centro o Oxum ! 

O 'O l' ~, 1"!<, xum. xa a. O. .n. 

Caboclos, mulatos, negrinhas membrudas, 
aos tombos gemendo, cantando, rodando, 
mexendo os quadris e as mamas hojudas, 

retumbam o tantan ... 
O 'O l' ~, xum. xa a. O . 

Sinhó e Sinhá num meis ou dois meis se 
há de casá 

M ano e mana! Credo manco ! 
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No centro o Oxum ! 

Dois feios bonecos na rede bem bamba 1 
Ioi6 e laiá ! 

M inhas alm.as 
santas benditas 
aquelas sao 
do mesmo S enhor ; 
todas duas 
todas tres 

tOdas seis 
e todas nove ! 

Santo Onofre 
Sao Gurdim 
sao Pagao 
Anjo Custodio 
Monserrate 

Amen 
Oxum! 

No sujo mocambo a danc;a batuca. 
Rescende o fartum dos sangues cabindas. 
Batendo com os pés, tremendo com as ancas, 

volteia sem roupas 
com o santo Oxum-Nila 
a preta mais nova. 

Oxum! Ó! ~! 
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Redobram o tan-tan, incensam maconha ! 
Oxalá sorri ... 

E a preta mais nova com as pernas tremendo, 
A • 

no cramo um zum-zum, 
no ventre um chamego 
de cabra no cio ... ~! ~! 

Redobram o tan-tan. 
Ogum taiá-ie ! 

Me pega ioio ! 

o santo Ogum-Chila redobra o feiti<;o. 
Oxalá sorri. 

Os olhos da preta parecem dois rombos 
na pele retinta. 

Mas chega o momento: Xango sai do nicho 
de contas redondas, 

se encarna no corpo dos negros fetiches ... 
A negra mais nova se espoja no chao. 

Acóde o mocambo, 
Xango tinha entrado no ventre bojudo, 
subira pro cranio da negra mais nova. 

Num canto da sala 
Oxalá sorri. 

Afeu Sáo Afangangá 
Caculo 
Pitomba 
Gambá-marundú 
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Gttrdim 
Santo Onofre 
Custodio 
Ogum. 

M inhas almas 
santas benditas 
aquelas sao 
do mesnw S enhor 
todas duas 
todas tres 
toda.s nove 
o mal seja nela 

Sao Marcos~ sao Man,os 
com o signo de Salonúio 
com Oghum Chila na miío 
com tres cruzes no surrao 
S. Cosme! S. Damwo ! 

Credo 
Oxum-Nila 
Amen. 
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POEMAS DOS BONS FRADINHOS DE MINHA 
TERRA 

1 

Senhor tende piedade 
de todos os que se humilham, 
dos que choram, Senhor, dos que rilham os dentes, 

tanta é a dor, 
tanta é a desespera<;ao ! 
De manha fome, fome ao Sol-Por! 
Senhor tende piedade dos suicidas, 
dos vergastados na prisao ! 
Tende piedade dos leprosos, 

dos que sao execrados como Judas ! 
Tende piedade 
de todas as dores nao ouvidas 
estertoradas pelas bocas mudas! 
Senhor tende piedade de Caim, 

dos criminosos 
sem perdáo ! 

Dos que passam pela vida sem 
ter ouvido nunca um u simn 
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nunca um U vem}}. 
Senhor ten de piedade ! 

Sem 
vós tóda humana miséria, nao 

terá nunca um fim, 
todos os inve josos serao Judas, 

todos os fratricidas 
acorrentados as heran~as rudas 

de sangues cancerosos 
e almas vencidas 

serao, 
Senhor, 

a maldi~ao 
dos que rilham 

os dentes, de impiedade, 
sem jamais ter perdáo ! 

II 

Frei Valério 
o último fradinho do convento 

ora. 
Tudo é silencio e turvo, 
quedam longes 

sons absortos, 
Ao crepúsculo o monastério 

cresce as torres sombrias 
como se fóssem maos juntas . 

e esgutas. 
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Frei Valério al<;a a voz pelas 
almas defuntas. 

E é tao sentida a voz e é tao suave a prece 
que a mais tempora das noites desee, 
acalenta os rumores que há no ar, 
acende as luzes do convento 

e acende no céu as primeiras estreIas. 
Amarelido pelas penitencias 

Valério tem os membros seviciados. 
Mas se o monge é velho, é-Ihe a 

voz sonora 
e perpendicular ! 
Frei Valério é curvo, 
e tem os membros tortos. 

E a voz do Frei Valério, 
como se viesse do chao 
sobe, enche a nave 
enche de roxo o silencio das celas. 

E é enrno 
que todos os angulos do convento, 
todas as convergencias, 
todas as reintrancias, 
ouvindo aqueles lamentos, aquelas 
lamúrias, aque1as ansias, 

acordam écos magoados : 
E como out rora o noturno 

dos monges. 
cantam os écos pelos monges morcos. 
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MUNDAÚ 

1584. Os pnmelros engenhos de Alagoas. 
Anadia. 
Coruripe. 
Porto Calvo. 
Minha terra natal 
"Cerca rial de macacos," depois 
Vila da Imperatriz 
onde o destino quis 
que nascesse tres séculos mais tarde 
o macaco mais triste dos macacos brasileiros. 

O no de minha terra é o "A. B. C." 
de minha meninice, o meu passado 
a correr para o mar 
com todas as pedrinhas com que eu cnan~a 
brincava a fingir que eram bois. 

Em J unho o rio enchia, em Agosto secava 
e refletia o rio nágua urna verde esperan~a 
COro a cabe~a virada para baixo. 
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Os memnos banhavam-se de pé 
e as mocinhas de cócoras, nuinhas, 

agachadas no r10 ..• 

No banho nunca ninguém pode ver 
as mocinhas 

de pé. .. com frio ... 

- Que nome recebeu 

De repente Sinhá Rita chegava. 
- "Que é ?" 
- "Sinhá Dona manda chamar 

pra ler," 

a nova terra que Cabral descobriu ? 
- Que quer dizer Caramurú ? 

Caeté? 

Um dia é o que me lembra, eu desci o meu rio, 
Perguntaram-me: aonde vais ? 

- Vou descer! respondi 
Desci ! 

e nao subi nunca mais ! 
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A VOZ DA IGREJINHA 

E o sino da Igrejinha com voz fina de menina 
tem dlins-dlins 

para o batismo dos pimpolhos. 

Para os mortos: devagar - DLIM-DLIM ... 
é como um choro de menino, compassado 

sem 
fimo 

Dlins-Dlins para as manhas loucas de luz, 
para as tardinhas que sao como as velhinhas 
passo tardo, chale preto, corcundinhas ... 

As andorinhas conhecem es ses dlins-dlins 
A 

e vem 
ouvÍ-los no verao. 
As ave-marias vem 
ouvÍ-los ao sol-por ... 
E a estrela V ésper 
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atrás da torre, 
e entre a neblina 
ouve quieta: dlim, dlim, dlim ..• 

E há dlim-dlins de esperan<;a, 
de ventura, de saudades e de fé ... 

Todo o pulsar da vila : 
vlrgens que morrem, vlrgens que casam.. . 

Viático .. . 
Novenas .. . 
Comunhóes ... 

E nas missas domingueiras 
que alegria, que repiques argentinos 

aos namores das mocinhas ... 
Casamentos .. . 
Batisados .. . 
Agonias . . . 

Meu Deus! Dlin-dlins para os que morrem ... 
Dlim-Dlim. 
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PAINEL DE NUNO GONf;ALVES 

El-rei Venturoso... Venturas 
meu rei ? 
Galiza, Navarra, Granada, 
Castela, teus Ganges, teus ouros, 
ginetes e velas, pintarei; 

e mal s : 

o burgo aos frangalhos, 
.a plebe com os feudos, sofrendo com os negros e mouros: 

vergalhos. 

E malS : 

'gente embarcada no bojo 
·das caravelas, em fanfarronadas as Ilhas das Maravilhas • 
.a Kananor, 
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ao Pegu, 
as Molucas, 
ao império acajú, 
de Montezuma e Atahualpa; 

D. Mendo trazendo : 

corais de Veneza, 
falcóes de Timor. 

marlotas de Flandres, 
damascos de Luca, 

tapetes da Pérsia, 
leopardos das indias, 

almÍscar de Ormunz, 
aniz das Malaias, 
cavalos da Arábia, 
colares da N úbia, 
marfim da Guiné; 

enquanto nos vossos Passos 
cravos a solu~ar, 

flautas gemendo amores, tomeios, 
pavanas, minuetes. 

Vm lis de Fran~a a cantar 
urna estrófe em falsete; 
dizendo os menestreis cantos 
em que aonzeis vao a amores 
e batem espadachins 
sob balcóes de flores; 
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os arrufos esmorzando 
em cascatas de beijos; 
tudo o que é amor suave e sentimento 

e pejo pintarei de rosa e negro: 

no pa<;o o fidalgo amando as moiras, 
no sul a moirama enchendo o harem 
com as damas da Corte 
e mais de cem frangainhas de cabe<;as loiras 

e a torva chafurda 
na fusca lascívia 

da síria, 
da núbia, 
da kurda, 

. 
e malS : 

senzalas peninsulares : 
mauros vencidos, negros comprados, chicoteados, 

e 

gentes daquelas eras: nobres espúrios, 
bObos, bastardos e bardos; 
cren<;as daquela gente: cruzes, 
crescentes, mitras, capuchos e bruxos. 
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Ramiro II de Leao vai raptar 
Ortiga Alboazar. 

Partam 100 pe6es a quatro patas 
a Alboazar Abukadan ! 

Quatro-patas pápa estiróes 
a Abukadan ! 

As carnes moiras sao quentes para beijar ! 
Partam cem pe6es a quatro patas 
pápa estiróes a Abukadan. 

Tomem a algara de Alboazar Abukadan ! 
E cem ginetes com 100 pe6es correm danados 

a Alboazar Abukadan ! 
Embaixo desse esplendor 

de galas de Cananor: 
sujeira, mofo, miséria, 
toda corte va da Ibéria; 
ao lado dos Pa<;os reais, 
várias fossas cloacais, 
onde as damas repimpadas 
com soedades dos guerreiros 
se recordam bre j eiradas ; 
e os esposos nao voltando, 
enquanto isso 

D. Joao - espadachim cortezao, 
repinicando a guitarra, 
e as damas nobres, sem parra 
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de temores e embara<;os 
fazendo novos guerreiros 
para defesa dos Pa<;os; 

e o borrao negro da peste, 
o "suor maligno do Oeste" 
matando fidalgo e moiro. 

Agoiro ! A1cacer-Quebir ! Tomar ! 
Desgra<;a na terra e no mar 
a corte sem descendencia, 
ginetes sem cavaleiros, 
cavaleiros sem pendencias, 

e o burgo? 

e 

os nobres com galhos, 
a plebe com os feudos, 
os mouros com as damas 
povoando os serralhos : 

aos frangalhos, 

palitos nos dentes, cebolas e alhos, 
tamancos nos pés, 
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tamancos el vela boiando no mar, 
boiando, 

levando 
o painel, 

com ele forrando um leito maclO, 
de onde tres ra~s, tres magos 
suspirando, 
gemendo 
e chorando, 
oIham um gigante deitado, 
dormindo, sonhando, 

sob urna cruz de estrelas, 
encantado. 
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AVE! 

Ave! jequitibás, sapopembas imensas, 
gameleiras, jucás, canafístulas paus
-brasis - absalóes de cabelos suspensos, 
iguais aqueles que aos outros 
vencem com a f6n;a, ensombrando o destino da gente. 
A teus pés há tanta planta bonita, 
há tanta flor namorada, 
há tanta seiva emotiva, 
nos caules adolescentes, 
na promessa das sementes ... 
Há tanta sombra bucólica, 
há tanta flor namorada, 
há tanto pólen cativo 
nas flores rubras, 
e que vós j equitibás, 
sapopembas, gameleiras, 
e vós jucás venerandos 
do passado brasileiro, 
nunca havereis de oferecer ao sol ! 
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FLORIANO - PADRE 
CíCERO - LAMPEAO 

Sobre as caatingas, caapoelras, 
lpuelras, 

e serrotes, e sertóes 
e caapóes, 

e planícies e vales e araxás; 
sobre os curibocas sertanejos, 

vaqueiros e cafusos nordestinos: 
a espada, a roupeta, o clavinote 

Floriano, Padre Cícero, Lampeao. 

o país olha esses tres. 

Lampeao - bebedo, os 100 cabras bebedos 
e a fama de Iampeao fazendo medo. 

E creoulas, matutas, sertanejas 
estupradas, servindo cachac:;a 

a05 heróis - cabras; 
proibidas de chorar 

vendo o pai e vendo o irmao 
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mortos, no chao ... 
Fazendas incendiadas 
ro~as devastadas. 

coronéis refens, 
Paulo Afonso, 
Água Branca, 
Olhos dágua das Flóres 

invadidas, 
arrasadas. 

Alagoas. 
Rio Grande do Norte. 

Paraíba. 
Ceará, 
Piauí, 

Pernambuco ... 
e o herói mangando deles. 
E os vaqueiros de Euclides da Cunha 

tremendo de medo. 
A polícia assustada, 

as cidadezinhas com os bra<;os para o ar 
se deixando desonrar, 
saquear, matar. 

Vamos rezar pelos defuntos. 
Padre Cícero Romao. 
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Bemditos, novenas, rom arias, 
fartum de Santa missao : 

o J oazeiro engordando malucos, 
feridentos, 
beatos, 
cangacelros, 

e1egendo deputados, 
cornbatendo revoltosos, 

municiando criminosos, 
gemendo ladainhas, 
aben~oando Lampeao. 

Floriano, Padre Cícero, Lampeao. 

o País olha esses tres ... 

Floriano 

Em mil oitocentos e. noventa e tantos 
(nem me lernbro) 

20 governadores depostos. 
Prisao. 

Revolu<;ao. 

E um hornem sozinho 
defende a maloca. 
Oferecem-lhe um dia 
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fortunas em troca das terras natais, 
responde-Ihes lento: 

- "Quando deixar a presidencia, 
fa<;a meia volta !" 

A espada, a roupeta, o clavinote. 
Floriano, Padre Cícero, Lampeao. 

O País olha esses tres. 

O primeiro morreu para sempre talvez, 
mas para que o Nordeste se repita 
e a semente fecunda nao se esgote : 

Canudos, Bom J esus, Pedra Bonita. 
Padre Cícero Romao, 

Virgulino Ferreira Lampeao ! 
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CALABAR 

Domingos F ernandes Calabar 
eu te perd60 ! 

Tu nao sabias 
decerto o que fazias 

filho cafuz 
de sinhá Angela do Arraial do Bom J esus. 

Se tu vences ses Calabar ! 
Se em vez de portugueses, 

- holandeses ! ?' 
Ai de nós ! 

Ai de nós sem as coisas deliciosas 
que em nós moram: 

redes, 
rezas, 
novenas, 
procissoes, 

e essa tristeza, Calabar, 
e essa alegria danada, que se sente 
subindo, balan<;ando, a alma da gente. 

Calabar, tu nao sentiste 
essa alegria gostosa de ser triste ! 
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RIO DE SAO FRANCISCO 

E primeiro desceram pelo rio Opara 
os homens que foram ferir a terra a procura de ouro. 

E depois os que foram al~ar a cruz para curar as chagas 
que o ouro fez. 

Depois desceram feras a procura de escravos 
e depois desceu um homem sonhador : 

meu avó mameluco que parou em Cabrúoó 
e me deu dois olhos para ver meu rio 
e me deu coragem para viver só. 

Entáo o povo crente ergueu cruzes nas margens 
e capelas 

e 19reJas, 
cemitérios. 

E eram antónios conselheiros e jesuitas, 
e eram missóes 

e era a turba genuflexa 
beijando a terra por onde os santos lam. 

E todos eles defIoraram o rio. 
O garimpeiro defIorou aterra, 
o cangaceiro saqueou as vilas, 
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os capitaes de mato de ram ca<;a aos negros, 
os missionários conquistaram as almas. 

Bandeirantes. Bandeirantes. Bandeirantes. 
E o río Opara ouviu de seu leito de pedras 

as litanias soturnas de Canudos 
e plangencias de aboiado, 

metralhas de holandeses, 
bacamartes de jagun<;os, 

sermoes de missionários 
e as grandes vozes de dangores rubros 

das maritacas, 
senemas, 

saracuras, 
e no fundo da silva horrida de l\lartius 

o tapir arrancar e a sussuarana rugir. 

Vem, vem, meu Debret ver o pitoresco des se no, 
o canoeiro pachola tocador de violao 
que vai as jacarésadas 
e dá adeus com seu len<;o vermelho 
as cabodas da margem. 

Vem pintar Henderson urna pescana de gereré, 
de poita, 

de grozeira, 
de tarrafa, 
mas tem cuidado que as piranhas podem comer os teus 
pmcelS 
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E vinde vós todos gostadores do ingenuo fugidio, 
das coisas simples e dos homens simples, 
das terras simples: Vila Risonha de Sao Romao, Januária, 
o Senhor Bom J esus da Lapa protegendo os barranqueiros, 
as canoas de Pirapora com as proas de cabe<;a 
de touro, pra afugentar o caboc1o dágua. 
Nisso tudo passaram Halfeld e Saint-Hilaire com as bandeiras 
da sabe doria, 

e viram na Igreja Santa do Rosário 
a baita coroa do Imperador do Divino : 

a O Capitao de cavalos ] oao Velos o saindo por sorte emperador 
a nu:mdou fazer a sua custa." 

Vinde ca<;adores de lendas, 
bandeirantes de todos os feitios, 
que o rio desce e as len das descem com esse no : 

aqui mata ram padre Capela 
que recebeu os cunhos do Imperador para gravar moedas, 
alí na casa de pedras de Entre-Montes 
aparece a meia noite 
um galo preto depenado 

Salvador! 

As almas dos holandeses 

gritando: 
Salvador! 

passam enterrando tesouros nos penedos, 
a pedra de sino de Piranhas geme finados 
pelos que se afogaram perseguidos pelos capitaes de mato. 
pelos que morreram a procura de ouro, 
pelos que morreram pelo Imperador. 
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E o rio desce 
e quando odia nasce, há florestas de mastros pelos cais. 

feiras, 
cegos cantando, 
gado pastando nos cercados, 
bodes pulando pelos morros, 
ovelhas descendo as encostas, 
potros correndo danados. 

Passam engenhos pitorescos meu Debret : 
o Bandarra, 
o Mata-boi, 
o Cajuipe, 
o Papa-Ovelha, 

passam tangedores de gado, 
vaqueiros entoando o aboiado, 
canoeiros recolhendo os traquetes que o Imperador achou 
bonitos. 

E sao bonitos Debret. 
E é coragem meu amigo 
ve-los enfrentar os servodouros, 

correntezas, 
sarambiras recortadas de ventos. 

N a pedra do Mateus naufragou o Irenio 
que vinha praguejando contra frei Doroteu. 

Correnteza do Boqueirao, 
Engenho do Brejo Grande, . 

anmgas, 
arrozalS. 
gar~as, 

- 122-



jac;anans que emigram, 
mulheres que vao de canoa ouvir o terc;o em Vila N ova. 

A canoa vai na zinga : 
a coringa molhada, 
os laezes das retrancas bem seguros, 

e o canoeiro se lembrou de cantar urna modinha. 
A noite os vagalumes acendem luzes no mato, 

vagam fogos corredores, 
e nas noites de luar 
a lua bóia nas águas ... 
Jaciobá - espelho da lua, 
porque te chamam Pao de Ac;úcar ? 

E o rio desee. 
E um dia os riachos, 
as torrentes, 
as nuvens, 
os outros rios vem visitar o rio Opara. 

E ele para receber todas as águas, 
arreda as gentes das margens, 

cresce, 
corre rugindo nas pedras. 
E o povo treme de febre 
e ele entra doido no mar. 

Mas um dia, um día enfim 
Deixa de chover no PiauÍ, 
nao chove no Ceará, 
os vento s nao correm embaixo, 
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vao correr junto do sol. 
O bafo da terra queima, 
as nuvens se vao embora, 
e a seca devora tudo, 
devora as folhas e o gado, 
tira a camisa do pobre, 
vende a honra das donzelas. 

E' a Seca! 

_" Senhor! dai-me que comer! Senhor, 
secou na terra a última raiz de mucuna, 
e eu sou capaz de assar os meus filhos para comer !" 

" Senhor! O vosso sol secou a minha língua, 
comeu as minhas entranhas, 
esquentou a concupiscencia dos ncos contra as minhas 

filhas donzelas !" 

E o rio de Sao Francisco como o próprio Sao Francisco 
de Assis 
nao consente que se zombe do irmao sol, 
dos irmaos lobos da cidade. 

Tenho aqui água fresca, tenho aqui algum peixe, meus irmiíos, 
tenho para os vossos bichos um restinho de hervas no su rriío. 

E dá-lhes água e dá-lhes o pao do umbuzeiro, 
caroás, 
gravatás 
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e cajuís. 
Dá-Ihes o peixe das parábolas, 

mandins, 
curumatás, 
surubins. 

E o gado come quipás, 
chique-chiques, 
mandacarús. 

E o caboclo retempera as entranhas queimadas 
com o refresco da j urema. 

E o rio desee. 
E volta o tempo da fartura. 
E o homem esquece ... 

E refloresce outra vez a alma do sertao : 
Romarias a N ossa Senhora dos Prazeres, 
pescarias a casseia pelas praias das coroas, 
a acaua canta nas grotas, 
a ema corre nas catingas e capoeiras 
e o homem delira outra vez a nevrose dos sertóes. 

Frei Doroteu renasce, 
o Conselheiro reaparace, 

e o povo volta de novo 
a tomar benc;ao ao Padre Cícero. 

E o rio, o grande rio como a alma do sertao 
desee de Paulo Afonso com sete ataques de doido, e ruge, 
e espuma, e bate e dorme lá embaixeo 
como um gigante que sofre de ataques de convulsao. 

Cachoeira de Paulo Afonso ! 
A água está doida ! 
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Até os peixinhos fogem dela ! 
Até as pedras estremecem ! 
Até D. Pedro II teve medo da cachoeira ! 

E o cearense desceu com urna turbina na mao. 

Delmiro vb que o rio era o monge de Assis, 
e viu que era preciso descruzar outra vez os brac;os do. 

santinho. 
E os brac;os edificaram a caatinga, 

iluminaram os cap6es, 
e quando o mestic;o inspirado pelo santo 
ia fazer o milagre da multiplicac;ao 

e salvar o nordeste e remir o sertao, 
o trabuco do irmao lobo calou o grito da rac;a. 

Miserere mei. Deus, secundum magnam misericordiam tuaillL 
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BONECA DE PANO 

Boneca de pano dos olhos de conta, 
vestido de chita, 
cabelo de fita, 
cheinha de la. 

De dia, de noite, os olhos abertos, 
oIhando os bonecos que sabem marchar, 
caIungas de mola que sabem pular. 
Boneca de pano que cai : 
nao se quebra, que custa um tostao. 
Boneca de pano das meninas infe1izes que 
sao guias de aleijados, que apanham pontas 
de cigarro, que mendigam nas esquinas, coitadas ! 
Boneca de pano de rosto parado como essas memnas. 
Boneca sujinba, cheinba de la. -
Os olbos de conta cairam. Ceguinha 
rolou na sargeta. O homem do lixo a levou, 
coberta de lama, nuinha, 
como quis N osso Senhor. 
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PAI JOAO 

Pai J oao secou como um pau sem raiz. -
Pai J oao vai morrer. 

Pai J oao remou nas canóas. -
Cavou aterra. 
Fez brotar do chao a esmeralda 
Das fólhas - café, cana, algodao. 

Pai Joao cavou mais esmeraldas 
Que Paes Leme. 

A f¡Iha de Pai J oao tinha um peito de 
Turina para os filhos de ioió mamar : 
Quando o peito secou a filha de Pai J oao 
Também secou agarrada num 
Ferro de engomar. 
A pele de Pai J oao ficou na ponta 
Dos chicotes. 
A fórc;a de Pai J oao ficou no cabo 
Da enxada e da foiee. 
A mulher de Pai J oao o branco 
A roubou para fazer mucamas. 

O sangue de Pai J oao se sumiu no sangue bom 
Como um torrao de ac;úcar bruto 
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N urna panela de leite. -
Pai Joao foi cavalo pra os fiIhos do ioi6 montar. 
Pai J oao sabia histórias tao bonitas que 
Davam vontade de chorar. 

Pai J oao vai morrer. 
Há urna noite Iá fora como a pele de Pai J oao. 
N em urna estrela no céu. 
Parece até mandinga de Pai J oao. 
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SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 

Santa Terezinha. 
Santinha que ris 

só para alegrar N osso Senhor. 
1i.le te ve do Crucifixo que tu tens, 

e te vendo Tereza 
tao nova e bonitinha 
ele se lembra de quando 

era também menino e andava nos bra<;os 
das N ossas Senhoras 

de todos os alt~res do Brasil ! 
Menino J esus das Vitórias, 

nusinho 
com a bola do mundo aos pés, 

sua bola de borracha, seu brinque do malS querido. 
- Menino Jesus das Lapinhas, 
entre reis, burrinhos 
e pastores de papelao e casinhas trepadas 
nas colinas como os sobrados da Bahia. 

- Menino J esus dos presepes 
e dos pastorís, 
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menino J esus do tempo 
em que Santo Antonio 

foi soldado portugues, 
Menino J esus ! 

- O menino mais branco 
que S. Benedito já viu, 

menino loirinho 
que passou carvao no rosto, 

menino da Aparecida que 
quis ser moreninho pra 
contentar os meninos mulatinhos ! 

Menino J esus nacional 
dos santuários coloniais 
das senhoras de Engenho do Nordeste ! 

Menino Jesus que nasceu com a minha Terra. 
que tem coroa de prata, 

da velha prata do Porto, 
que tem 

vestido de cetim com 
bordados de retrós ! 

Menino J esus ! 
Menino J esus, homem já feito 

pregado na cruz que 
Terezinha cobre de rosas, 

cobre de risos. 
Santa Terezinha, 
Santinha que ris 
só para alegrar N osso Senhor, 
que fazes florescer o lenho da cruz, os cravos, 
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a coroa de espinhos de J esus~ 
e fazes de cada chaga urna flor, 
que fazes de J esus urn rosal ! 
E a Santinha ri. 
E nos joelhos de Cristo nascem rosas, 
nos pés nas máos~ 

por todo o Corpo, 
a Santinha faz brotar rosas 

raras rosas milagrosas, 
rosas pretas, 
rosas de sangue talhado. 

E ri-se a Santinha, 
e o Senhor ri um riso de canteiro novo, 
todo florido de cravos, 
todo florido de rosas! 
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o MEDO 

o Bicho Carrapatú, 
o negro velho do surrao 
- foi o medo que passou. 

Mas depois chegou o medo. 
o medo maior que houve 
que as negras velhas contavam : 
era a mula sem cabe~a, 
era a cabra cabriola, 
lobisomens, restas-feras. 

A gente sabia quem era a mula sem cabe~a. 
O lobisomem era o Zuza-fogueteiro. 

Pelo sinal da Santa Cruz ... 

E a vovózinha: Reze a ora~o de 
N ossa Senhora do Desterro. 

A gente rezava. 
O medo tremía o queixo da gente, 
mas lá ia ... 
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o engenho de minha avó 
era cheio de ahnas penadas 
que vagavam nas senzalas abandonadas. 

o engenho de minha avó era tao triste ! 

No tempo do cólera, 
morreu gente como bala. 
N a seca de 77 nao ficou raiz de imbú ... 
As pedras do rio tinham letreiros de botijas 
que ninguem descobriu. 

Quando a vozinha morreu 
o resto da gente partiu para o ]oazeiro. 

Pelo Sinal da Santa Cruz ... 
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SANTA DrCA 

Quando ela era pequena 
nao sofreu bicho-de-pé. 
Quando ela era pequena 
nunca esteve com puchado. 
Ela nunca comeu terra 
quando ela era pequena. 
Quando ela ficou mo<;a, 
a cama dela era estreitinha, 
as maos j untas para o céu, 
pernas juntas para o mundo. 
A roupa dela tinha cheiro de alecrim, 

- roupa de cassa, 
tran<;a grande, 
la<;o azul 
que nem santa de verdade ! 

Santa Dica, ora por mim ! 

Quando ela ficou mo<;a 
ficou santa, 
fez milagres, 
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curou gente, 
curou boubas, 
espinhelas. 
Curou tudo, 
curou moléstias do mundo, . 
curou m31S 
que o Padre Cícero Romao. 

Santa Dica, ora por mimo 

o Rio do Peixe 
- Rio Jordao 
Iavava a roupa da santinha, 
Iavava o corpo da santinha, 

sem sabao. 
O Rio do Peixe, 
o rio santo do sertao 
deu muita boquinha doida, 
deu muito arrocho apertado 
pelo corpo da santinha. 

Santa Dica, ora por mim ! 

Santa Dica Iivrou dos revoltosos 
o Governador Brasil Caiado. 
Santa Dica protegeu Siqueira Campos. 
Todos sao filhos de Deus 
e do Espirito Santo. Amem. 
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Santa Dica, ora por mimo 

Santa Dica 
fez milagres, 
curou gente, 
curou mal s 
que o padrinho Padre Cícero do Joazeiro. 

Metralhadoras, 
carabinas do Governo ... 
N em urna bala acertou 
em Santa Dica. 
Santa Dica era mais forte que o governol 

era mesmo que nem santa de verdade. 

Santa Dica foi ao Rio de J aneiro 
e foi morar no Hotel Pompeu. 

(Belo nome !) 
Curou gente da Avenida. 
Foi depois para S. Paulo ... 

Santa Dica, ora por miro ! 

Santa Dica do Río do Peixe, 
Santa Dica de Goiás, 
Santa Dica do Sertao 

Ora por mim ! 
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Rio do Peixe de Santa Dica, 
Rio do Peixe - Rio J ordao 
que lavaste Santa Dica, 
que lambeste Santa Dica ... 
Rio do Peixe ? 

- nao. 
- Rio do Cao. 

Santa Dica do Rio do Peixe, 
Santa Dica de Goiás, 
Santa Dica do Sertao ? 

- nao. 
- Santa Dica do Rio de J aneiro, 
Santa Dica de S. Paulo, 
Santa Dica do Brasil ! 

Santa Dica ora por mim ! 
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SAO CRISTOV AO COLO'MBO 

- Me passa no mar, S. Cristovao! Me passa, eu quero pas
.sar pra lá. -

E S. Cristovao Colombo passou J esus pra cá. O menino queria 
novos nos. 
E quando os missionários, os bandeirantes, os descobridores 
passavam os ríos, J esus I~assava também. 
J esus viu rios, pororocas subindo contra os rios, nos In

ventando caminhos, ríos de peixe de choque, rios e nos pas
sando aterra pra ornar. 
Os descobridores passavam o rio, passavam J esus também. 
Faziam urna capelínha, deixavam J esus na margem. 
O menino era pequeno mas pesava, pesava mais que todos os 
homens juntos. 
Diziam: J esus ficou na beira do ri0, trancado, na capelinha. 
E quanc10 topavam outro rio, sempre sempre urna vózinha :
Me passa pra lá. Me passa ! 
11eu S. Cristovao é voce, S. Cristovao Colombo que passou 
J esus no mar. 
Meu S. Cristovao é voce, S. Cristovao Colombo que passou 
J esus prá cá. 
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IV 

NOVOS POEMAS 

A 

Isolina 

e Heráclito Belfort 

Gornes de Souza 





ESSA NEGRA FULó 

Ora, se deu que chegou 
(isso já faz muito tempo) 
no bangue dum meu avó 
uma negra bonitinha 
chamada negra Fuló. 

Essa negra F uló ! 
Essa negra Fuló ! 

O' Fuló! O' Fuló ! 
(Era a fala da Sinhá) 
- Vai forrar a minha cama 
pentear os meus cabelos 
vem ajudar a tirar 
a minha roupa, Fuló ! 

Essa negra Fuló ! 

Essa negrinha Fuló ! 
ficou logo pra mucama 

- 143-



para vigiar a Sinhá 
pra engomar pro Sinhó ! 

Essa negra Fuló I 
Essa negra Fuló ! 

O' Fuló ! O' Fuló ! 
(Era a fala da Sinhá) 
vem me ajudar, ó Fuló, 
vem abanar o meu corpo 
que eu estou suada, Fuló ! 
vem coc;ar minha coc;eira, 
vem me catar cafuné, 
vem balanc;ar minha rede, 
vem me contar urna história, 
que eu estou com sono, Fuló ! 

Essa negra Fuló ! 

"Era um dia urna princesa 
que vivia num castelo 
que possuia um vestido 
com os peixinhos do mar. 
Entrou na perna dum pato 
saiu na perna dum pinto 
o Rei-Sinhó me mandou 
que vos contasse mais cinco". 
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Essa negra Fu10 ! 
Essa negra Fu10 ! 

O' Fu10? O' Fu10? 
Vai botar para dormir 
esses meninos, Fulo ! 

H Minha mae me penteou 
minha madrasta me enterrou 
pelos figos da figueira 
que o Sabiá beliscou". 

Essa negra Fulo ! 
Essa negra F u10 ! 

Fulo ? O' Fulo? 
(Era a fala da Sinhá 
chamando a Negra Fulo). 
Cade meu frasco de cheiro 
que teu Sinho me mandou ? 

- Ah F oi voce que roubou ! 
Ah! F oi voce que roubou ! 

o Sinho foi ver a negra 
levar couro do feitor. 
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A negra tirou a roupa. 
O Sinho disse: Fulo! 
(A vista se escureceu 
que nem a negra Fulo) 

Essa negra F ulo ! 
Essa negra Fulo! 

O' Fulo ? O' Fulo ? 
Cade meu len<;o de rendas, 
cad e meu cinto, meu broche. 
cade meu ter<;o de ouro 
que teu Sinho me mandou ? 
Ah ! foi voce que roubou. 
Ah ! foi voce que roubou. 

Essa negra Fulo ! 
Essa negra Fulo ! 

O Sinho foi a<;oitar 
sozinho a negra Fulo. 
A negra tirou a saia 
e tirou o cabe<;áo. 
de dentro dele pulou 
nuinha a negra FuÍo. 

Essa negra Fulo ! 
Essa negra Fulo ! 
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O' Fuló? O' Fuló? 
Cade, cade teu Sinhó 
que nosso Senhor me mandon ? 
Ah ! Foi voce que roubou~ 
foi voce, negra Fuló ? 

Essa negra Fttló ! 
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SERRA DA BARRIGA 

Serra da Barriga ! 
Barriga de negra-mina ! 
As outras montanhas se cobrem de neve, 
de noiva, de nuvem, de verde ! 
E tu, de Loanda, de pano s da Costa, 
de argo las, de contas, de quilombos ! 

Serra da Barriga ! 
Te vejo da casa em que nascÍ. 
Que medo danado de negro fujáo ! 

Serra da Barriga, buchuda, redonda, 
do jeito de mama, de anca, de ventre de negra! 
Mundaú te lambeu! Mundaú te lambeu ! 
Cade teus bum-buns, teus sambas, teus jongos ? 
Serra da Barriga, 
Serra da Barriga, as tuas noites de mandinga, 
cheirando a maconha, cheirando él liamba ? 
Os teus meios-dias: ti-bum nos peraus ! 
Ti-bum nas lagoas ! 
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Pixains que saem secos, cobrindo 
sovacos de sucupira, 
barrigas de baraúna ! 
Mundaú te lambeu! Mundaú te lambeu ! 
De noite: tan-tans, curros-curros 
e bumbas, batuques e baques ! 
E bumbas ! 
E cucas: ó ó ! 
E bantos: e e ! 
Aqui nao há cangas, nem troncos, nem banzos ! 
Aquí é Zumbí ! 
Barriga da África! Serra da minha terra ! 
Te vejo bulindo, mexendo, gozando Zumbí ! 
Depois, minha serra, tu desabando, caindo, 
levando nos bra<;os Zumbí ! 
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COMIDAS 

Comer efó, 
pimenta, giló ! 
raiá me coma, 
sou quimbomb6 ! 
Cobrei sustancia 
com mocotó! 
raiá me diga, 
nessa comida 
voce botou 
mulata em pó ? 

raiá me coma 
sou quim -bombo ! 

Ai Bahia de Todos os Santos, 
até nos pecados das comidas, 
voce botou nome santo ? 

Papos de anjo, 
Peitinhos de freira, 
Quindins de convento, 
Fatias da Sé ! 
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Ai ! Bahia de Todos os Santos, 
o poema das suas comidas 
foi Sao Benedito quem Ihe ensinou ? 

Baba de mo~, 
Ó Iho de sogra, 
Levanta marido, 
Fatias paridas, 
Trouxinhas, Suspiros, 
e Mimos do Céu ! 

Bahia, estas comidas tem mandinga ! 
Bahia. esse tempeiro tem mocó ! 
Lá vem taboleiro ! 
Cocadas, pipocas ! 
Lá vem verdureiro : 
Pimenta, giló ! 
Lá vem Frei Thomé : 
Barriga de freira, 
T oicinho do Cén ! 

Ben<;ao, Frei Thomé ! 
Moqueca, dende, 
Arroz com efó, 
Pimenta, giló ! 

~fe coma Iaiá 
que eu sou quim-bom-bó ! 

que eu sou quim-bom-bó ! 
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Lá vem taboleiro 
de amendoim ! 
Comidas . gostosas 
mexidas por mim ! 

Me compre laiá 
por Sao Bom J esus 
Senhor do Bomfim ! 
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MALEITA 

Lá vem maroim, lá vem carapana, 
lá vem murissoca sambando com pium. 
A terra está suando poc;as dágua, 
a lagóa está dormindo, 
o caboclo está tremendo, está sambando com pium. 
Minha madrasta Maleita foi voce que me enterrou. 
Quem sabe se por um figo que o destino beliscou ? 
Manda um rabinho de seca de 77, meu Sao Sol, 
pra secar estas lagóas, 
pra esquentar esta maleita. 
Mas vem correndo um vento frio 
e até a água se arrepia. 

o caboclo está tremendo, 
está sambando com pium ! 
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INVERNO 

Zefa, chegou o inverno ! 

Formigas de asas e tanajuras ! 
Chegou o inverno ! 
Lama e mais lama, 
chuva e mais chuva, Zefa ! 
Vai nascer tudo, Zefa ! 
Vai haver verde, 
verde do bom, 
verde nos galhos, 
verde na terra, 
verde em ti, Zefa, 
que eu quero bem ! 
Formigas de asas e tanajuras ! 
O rio cheio, 
barrigas cheias, 
mulheres cheias, Zefa ! 
Águas nas locas, 
pitús gostosos, 
carás, cabojes, 
e chuva e mais chuva ! 
Vai nascer tudo : 
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milho, feijao, 
até de novo 
teu cora~ao, Zefa ! 
Formigas de asas e tanajuras 1 
Chegou o inverno ! 
Chuva e mais chuva ! 
Vai casar tudo, 
mo~a e viuva ! 
Chegou o inverno ! 
Cóvas bem fundas 
pra enterrar cana; 
cana caiana e flor de Cuba! 
Terra tao mole 
que as enxadas 
nela se afundam 
com 61ho e tudo ! 
Leite e mais leite 
pra requeijóes ! 
Cargas de imbú ! 
Em j unho o milho, 
milho e canjica 

pra Sao ] oao ! 
E tudo isto, Zefa ... 
E mais gostoso 
que isso tudo : 
noites de frio. 
lá fora o escuro, 
lá fora a chuva, 
trovao, corisco. 
terras caidas, 
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córgos gemendo, 
os caborés gemendo, 
os caborés piando, Zefa ! 
Os cururús cantando, Zefa ! 
Dentro da nossa 
casa de paIha : 
carne de sol 
chia nas brazas, 
farinha dágua, 
café, cigarro, 
cachac;a, Zefa ... 
. .. rede gemendo 

Tempo gostoso ! 
Vai nascer tudo ! 
Lá fora chuva, 
chuva e mais chuva, 
trovao, corisco, 
terras caídas 
e vento e chuva, 
chuva e mais chuva ! 
Mas tu do isso, Zefa, 
vamos dlzer, 
só com os poderes 
de J esus Cristo ! 
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MADORNA DE IAIA 

laiá está na rede de tucum. 
A mucama de laiá tange os piuns, 
balanc;a a rede, 
canta um lundum 
tao bambo, tao molengo, tao dengoso, 
que iaiá tem vontade de dormir. 

Com quem? 

Ram-rem. 

Que preguic;a, que calor ! 
laiá tira a camisa, 
toma alu á, 
prende o cocó, 
limpa o suor, 
pula pra rede. 

Mas que cheiro gostoso tem laiá ! 
Que vontade doida de dormir ... 
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Com quem? 

Cheiro de mel da casa das caldeiras ! 
O saguim de raiá dorme num coco, 

raiá ferra no sono, 
prende a cabec;a, 
abre-se a réde, 

, , 
como urna mga, 

Pára a mucama de cantar, 
tange os piuns~ 

cala o ram-rem, 
abre a janela, 
olha o curral : 
- um bruto sosségo no curra! ! 

Muito longe urna peitica faz si-dó, .. 
'd' 'd' 'd' S1- o... S1- o... S1- o." 

Ames que raiá corte a madorna. 
a moleca de raiá 
halanc;a a réde, 
tange os piuns, 
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canta um lundum 
tao bambo, 
táo molengo, 
tao dengoso, 
que laiá sem se acordar, 
se co<;a, 
se estira 
e se abre tóda, na rede de tucum. 

~nha com quem ? 
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DIABO BRASILEIRO 

Enxofre, botija, galinha preta ! 
Credo em cruz, capeta, pé de pato ! 
Diabo brasileiro, dente de ouro, botija, onde está ? 
Credo, capeta, pé de pato ! 

Diabo brasileiro quero saber quando dá 
a dezena do carneiro ? 
Enxofre, botija, galinha preta ! 
Credo em cruz, capeta, pé de pato ! 

Capeta, dente de ouro, tome galinha preta, 
quero dormir com a Zefa ! 
Capeta, bode preto, quero dormir com a Zefa ! 

Capeta, diabo brasileiro, só lhe dou galinha preta ! 
Capeta, quero casar com a Zefa, quero que Seo Vigário 
me case logo com a Zefa ! 
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Capeta tome galinha preta ! 
Capeta, diabo brasileiro, quando dá 
a centena do macaco? 
Quero quebrar banqueiro, capeta danado, pé de pato, 
dente de ouro, cheiro de enxofre, tome galinha preta ! 
Capeta, pé de pato, quero acertar Lom o bicho, 
quero comprar gravata, botina de bico fino, 
terno de casemira pra quando a Zefa me ver ! 
Capeta, pé de pato, tome galinha preta ! 

Capeta, pé de pato, dente de ouro, quero dente de ouro, 
quero capa de borracha, punho engomado, camisa, 
bengala castao de ouro, capeta, pé de pato, 
teme galinha preta ! 
Quero saber suas partes, suas sabedorias, 
quero saber mandingas, 
capeta, pé de pato, tome galinha preta, 
que eu quero quebrar banqueiro, que eu quero ,tirar botija, 
que eu nao quero trabalhar, que eu também sou brasileiro ! 

Capeta, tome galinha preta, 
que eu quero saber embolada, 
quero saber martelo, quero ser um cantador, 
capeta, quero dizer a Zefa essa quentura de amor ! 
Capeta, tome galinha preta, que eu quero casar com a Zefa. 
Por Deus, que eu quero, capeta, pé de pato ! 
Tome galinha preta ! 
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SANTA RITA DURAD 

Durao ! que apelido bom para um cabodo pachola, 
caboc1o de bagaceira ou cangaceiro do sertao, 
capaz de bancar caramurú no bando de Lampeao ! 

Mas teu Brasil, CARAMURU', nao tem sertao, 
nem sul, nem norte, nem no teu mato 
há catolé, oiticoró, cabac;o de marimba, barbatimao ! 

Nas tuas roc;as nao tem banana-samburá, 
nao tem mandioca-gomo-roxo, nao tem feijao mulatinho. 
nao tem nada. Seo Durao ! 

N os teus caminhos nao há mal-me-queres, 
flor-de-relógio, vassoura de botao, 
nao há, Seo Durao, 
essa florzinha espia-caminho que moc;a nao pode ver! 
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As tuas semanas-santas nao tem flores-de-quaresma 
para alegrar Nossa-Senhora que perdeu Nosso-Senhor ! 
As tuas frutas sao como essas frutas de cera 
(enfeites de certas mesas). 

As tuas caatingas nao tem burras-Ieiteiras 
que dao leite, 
nao tem Pau-sangue que verte sangue, 
que nem cabocla, tódas as luas, 
nao tem peitinhos de jaracatiás, 
nao tem beijos de maracujás-de estalo, 
nao tem imbés 
chupando troncos de baraúnas tao grossas, 
tao pretas como pretas-minas ! 

E os teus quintais nao tem, plantado 
num caco de pane1a, 
um pé de saudade roxa, pra o enterro dos manézinhos 
que se nao morressem, (quem sabe, Seo Durao ?) 
poderiam ser cangaceiros do grupo de Lampeao. 

E agora, 

agora vao ser anjinhos pra glória de Deus ! 
Amen! 
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JOAQUINA MALUCA 

Joaquina Maluca, voce ficou lesa 
nao sei porque foi ! 
Voce tem um resto de gra~ menina, 
na boca, nos peitos, 
nao sei onde é ... 

J oaquina Maluca, voce ficou lesa, 
nao é ? 
Talvez pra nao ver 
o que o mundo lhe faz. 
V oce ficou lesa, nao foi ? 
Talvez pra nao ver o que o mundo lhe fez. 
J oaquina Maluca, voce foi bonita, nao foi ? 
Voce tem um resto de grac;a menina 
nao sei onde é ... 

Tao suja de vício, 
nem sabe o que foi. 
Tao lesa, tao pura, tao limpa de culpa, 
nem sabe o que é ! 
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OS CA V ALINHOS 

Os cavalinhos ficam nas noites de festa 
dentro das mil e urnas noites. 
~les rodam, rodam, rodam, 
marcam na terra o limite do mundo. 

~les levam os malS belos guerreiros! 

Que felizes guerreiros ! 
As suas damas vao com eles el peleja ! 
E em vez dos cavalinhos irem pelo mundo, 
o mundo é que vem rodar 
em torno dos cavalinhos. 

O realejo toca. 
As damas estao alegres. 
Os cavaleiros riem. 

Poeta, para onde te levaram 
os teus corseis ? 
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MINHA SOMBRA 

De manha a minha sombr el 

com meu papagalO e o meu macaco 
come<;am a me arremeda";. 
E quando eu saio 
a minha sombra vai comigo 
fazendo o que eu fa<;o 
seguindo os meus passos. 

Depois é melO dia. 
E a minha sombra fica do tamaninho 
de quando eu era menino. 
Depois é tardinha. 
E a minha sombra tao comprida 
brinca de pernas de pau. 

Minha sombra, eu só queria 
ter o humor que voce tem, 
ter a sua meninice, 
ser igualzinho a voceo 
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E de noite quando escrtvo, 
fazer como voce faz, 
como eu fazia em crianc;a : 
Minha sombra 
voce póe a sua mao 
por baixo da minha mao, 
vai cobrindo o rascunho dos meus poemas 
sem saber ler e escrever. 

-167 -



DOMINGO 

"Amanhá é domingo pede cachimbo. 
O galo monteiro pisou na areia 
A areia é fina deu no sino 
O sino é de prata deu na mata 
A mata é valente deu no tenente 
O tenente é mofino deu no menino 
O menino é carólho furou ttU ólho". 

Ah! que saudades que eu tenho 
da aurora de minha vida ! 

Ah ! Casimiro, a aurora de minha vida 
foi um Domingo bonito: 

Lago cedo o galo monteiro cantava no páteo 
e a aurora saÍa do canto do galo 
e o Zuza da Lica, ten ente da guarda, 
de quepe nos olhos, bot6es areiados, 
rondava fumando a casa da Aurora! 
(Aurora Carvalho - cunhada do padre !) 

O sino da igreja chamava pra missa. 
A areia era fina nos pés sem sapatos. 
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E a gente trepava na torre da igreja 
e o sino da igreja cantava tao alto 
que o galo monteiro olhava de baixo 
ciscando na areia com inveja do sino, 
e a mata escutava o canto de prata. 
Somente o tenente ficava danado, 
subia na torre atrás do menino ! 
Os olhos carólhos olhavam de cima : 
Tenente mofino! Tenente mofino ! 

Amanha é domingo pede cachimbo. 
O galo montes pisou na areia 
A areia é fina deu no sino 
O sino é de prata deu na mata 
A mata é valente deu no tenente 
O tenente é mofino deu no menino 
O menino é carólho furou teu ólho. 
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FLOS SANCTORUM 

Santa Bárbara que nos livra do consco. 
Sao Bento que cura mordida de cobra, 
Sao Gou<;alo casador. 

Sao Jorge que me cedeu o seu nome 
pra meu pai me batisar, 
que escolheu o seu dia 
pra eu chegar nesse mundo, 
que só nao me deu seu cavalo 
porque o pobre do bichinho 
nao podia descer da lua ! 

Pulei tanta tacha de engenho, 
passei tanta correntesa, 
conheci tanto perau fundo ! 

E voce, meu Anjo-da-Guarda, 
nunca me disse seu nome, 
pra eu fazer um poeminha pra voce ! 
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LOUVADO 

Louvado seja N. S. Jesus Cristo 
e a Mae d'1He - Nossa Senhora, minha madrinha. 

Louvado seJa o que é d'~le e d'~le vem 
ritos, amitos, benditos, saobeneditos ! 

Louvadas sejam suas palavras tao bonitas 
Gloria Patri, Aleluia, Salve Rainha 
e também suas palavras misteriosas 
per omnia secula, vita eterna, amen. 

Louvado seJa este louvado em nome d'~le 

e mais louvado que esse louvado - J esus Cristo 
mais a Mae d'~le - Nossa Senhora, minha madrinha. 

Louvaáas sejam as virtudes teologais 
e entre elas tres seja louvada a Fé. 

-171 -



Louvados sejam os santos naClonalS 
martirizados pelos caetés. 

Louvadas seJam as COIsas religiosas: 
santas missóes e procissoes, sermoes. 

Louvado seja o meu país cristao 
pelo tempo da Páscoa descoberto 
todo enfeitado como um céu aberto. 

Louvado seja esse Jesus d'aqui. 
J esus camarada, Cristo bonzao 
a quem todo brasileiro ofende tanto 
contando sempre com o seu perdao. 
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POEMA DE DUAS MAOSINHAS 

E aquelas maosinhas, 
tao leves, 
tao brancas, 
riscavam as paredes, 
quebravam os bonecos, 
armavam castelos de areia 

na prala, 
viviam as duas 
qual J oao mais Maria. 

A boca da noite 
o Cata-piolhos 
resava baixinho : 
"Pelo sinal 
da S:tnta-Cruz 
livre-nos Deus 
N osso-Senhor". 

E aquelas maosinhas 
dormiam unidinhas 
qual J oao mais Maria. 
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" Dedo-mindinho, 
seo vizinho, 
o Pai-de-todos, 
Seo-Fura-bólos, 
Cata -piólhos, 
quéde o toicinho ? 

- o gato comeu". 

N as noites de Iua 
cheinhas de estrelas, 

Seo Fura-bolos 
. contava as estrelas ... 
O Pai-de-todos 
cuidava dos outros : 
nasciam berrugas 
no Cata-piólhos. 

E aquelas maosinhas 
viviam su j inhas 
qua! J oao mais Maria ... 

Um dia (que dia !) 
o Dedo-mindinho 
feriu-se num espinho ... 
E a bóca da noite 
o Cata-piólhos deixou de rezar; 
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e J03.0 mais Maria, juntinhos, 
ligados, 
pararam em cruz 
cobertos de fitas 
que nem dois honecos 
sem molas, quebrados ... 

Quem compra um honeco da loja de Deus ? 
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MES DE MALO 

Més de Maio ! 
Ai! més bem feito 
que tem odia primeiro 
pra ser Dia do Trabalho. 

Comemorando éste dia 
vamos todos descansar ! 

Més de J\faio, més de Maio, 
ai, mesinho brasileiro ! 
O Brasil quis fazer anos 
escolheu seu dia trés. -

Comemorando éste dia 
vamos, meu bem descansar ! 
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Mes de Maio, fora os Domingos, 
fora os dias emprensados 
que a gente deve guardar, 
tem dia santo de guarda 
que é o dia nove de Maio, 
tem o maior dia santo 
dia do Corpo de Deus. 
Comemorando esses dias 
o brasileiro só deve 
pensar mesmo em descansar ! 
Quem trabalhou mais que Pai J oao 
cavando aterra com a enxada ? 
Dia 13 de Pai Joao ! 

Meu bem... vamos nos deitar ? 

Mes de Maio, mes santinho ! 
N ossa Senhora escolheu 
este mes pra ser mes dela ... 

N ossa Senhora nao deixe 
este mesinho acabar. 
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MEUS OLHOS 

N ossa Senhora, minha madrinha, 
tu ves as coisas verdes, náo é ? 
Meus olhos pretos, coitados deles ! 
Teus olhos verdes, felizes deles, 
minha madrinha, N ossa Senhora da Concei~áo ! 

Nossa Senhora, dá-me teus olhos 
para eu ver com eles meus pobres olhos. 
Coitados deles, minha madrinha, 
só veem as coisas como eIas ~áo. 

N ossa Senhora, minha madrinha, 
pinta meus olhos, que eu quero ver 
verdes os dias que inda viráo. 
N ossa Senhora, minha madrinha, 
tu ves as coisas verdes, náo é? 

Teus olhos verdes, felizes deles ! 
Meus olhos pretos, cor de carváo ! 
N ossa Senhora, minha madrinha, 
tu ves meus olhos como eles sáo? 
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CREDO 

Padre N osso que estás no Céu, 
perdi meu Credo que tu me deste. 
Eu era menino: Creio em Deus Padre ..• 
Que fór<;a me dava a tua orac;ao ! 
Santa Maria, mae de ]esus, 
perdi as armas que Deus me deu ! 
Padre N osso que estás no Céu, 
santificado seja teu nome, 
seja feíta - a tua vontade, 
e faze que eu ache meu credo de novo ~ 

Eu era menino: Creio em Deus Padre ... 
Que fórc;a me dava a tua vrac;ao ! 
Santa Maria, mae de ] esus, 
procura pra mim, meu Creio em Deus Padre~ 
Santa Maria, mae de J esus ! 
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CANTIGAS 

As cantigas lavam a roupa das lavadeiras. 
As cantigas sao tao bonitas, que as lavadeiras 
ficam tao tristes, tao pensativas ! 

As cantigas tangem os bois dos boiadeiros ! -
Os bois sao morosos, a carga é tao grande ! 
O caminho é tao comprido que nao tem fimo 
As cantigas sao leves ... 
E as cantigas levam os bois, batem a roupa 
das lavadeiras. 

As almas negras pesam tanto, sao 
tao sujas como a roupa, tao pesadas 
como os bois ... 
As cantigas sao tao boas ... 
Lavam as almas dos pecadores ! 
Levam as almas dos pecadores ! 
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SALMO 

O' Deus, 
está no Livro: 
1.0 Louvai ao Senhor no seu santuário; louvai-o 
no firmamento de sua virtude; 
2.° Louvai-o nas virtudes dele; louvai-o 
segundo a multidao de sua grandeza; 
3.° Louvai-o ao som da trombeta; louvai-o 
com saltério e cítara; 
4.° Louvai-o com adufe e frauta; 
louvai-o com cordas e órgao; 
5.° Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o 
com címbalos de júbilo; 
6.° Todo espírito louve o Senhor. Aleluia ! 

Senhor, 
Címbalos e cítaras nao tenho nao! 
Mas vou fazer uma procissao pra voce, Senhor. 
Pra seu 1\1enino, vou fazer uma novena ! 
Ladainhas pra sua Mamae, Senhor ! 
Aceite, meu Deusinho .! 
É Abel, quem está lhe dando ! 

-181-



MEU PAíS 

o país mais novo deste mundo 
eras tu, meu País ! 
Entretanto, Deus amado, 
meus pés correram descal~os, 
pelo meu País. 
E enfim 
eu nao sei se sou feliz 
ou se sou infeliz. 
Sei que estou olhando pra CIma, 
para o vos so País ! 

E o País mais novo deste mundo 
eras tu, meu País ! 

Deus amado, 
eu ten ho a curiosidade 
dos navegadores, pelo vosso País ! 
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Os meus olhos-marujos dizem : 
- E' ali! E' ali ! 
Contai aos marujos, Deus amado, 
as histórias encantadas desse vosso País ! 

Deus amado, eu um dia, 
prometo, irei ver, esse voss~ País ! 
Quero olhar, lá de cima, o meu velho País! 
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v 

POEMA.S ESCOLHIDOS 

(1925 a 1930) 





NORDESTE 

Nordeste, terra de Sao Sol ! 
lnna enchente, vamos dar gra<;as a Nosso Senhor, 
que a minha madrasta Seca torrou seus anjinhos 
para os comer. 
Sao Thomé passou por aqui ? 
Passou, sim senhor ! 
Pajeú! Pajeú! 
Vamos lavar Pedra Bonita, meus irmaos, 
com o sangue de mil meninos, amen ! 
D. Sebastiao ressuscitou ! 
S. Tomé passou por aqui ? 
Passou, sim senhor. 
Terra de Deus! Terra de minha bisavó 
que dan<;ou urna valsa com D. Pedro U. 
Sao Tomé passou por aqui ? 
Tranca a porta, gente, Cabeleira aí vem ! 
Sertao! Pedra Bonita! 
Tragam urna virgem para D. Lampeao ! 
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ENCHENTE 

- Por que as jandaias e os periquitos estao gritando como os. 
meninos do Grupo, na hora de vadiar ? 
- E' urna cabec;a de enchente que veio ontem de tarde. 

E o rio deu pra falar grosso 
e bancar Zé-pabulagem : 
- "Nao duvide que eu levo 
a sua almofada de fazer renda, minha velha !" 

E o río cresceu. Entrou na camarinha 
e lá se foi com a almofada da vela ! 
- "Deus te favorec;a, meu fiIho, 
voce, ainda outro dia, era tao manso, 
lavava até os pratos de minha cosinha !" 

- "Nao duvide, seu canoeiro 
que eu emborco a sua canoa !" 
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E rodou com o canoelro 
e vlrou a canoa mesmo. 
E entrou nos fundos das casas 
e saiu nas portas da rua. 
Subiu no 61ho da ingazeira, 
tirou ingá e comeu. 
Pulou das pedras em baixo, 
espumando como um doido. 
Fez até medo as piabas, que correram 
pra os barreiros. 

Só os memnos estao satisfeitos : 
"Deus permita que o no encha mais !" 
"Deus permita que o no encha mais !" 

Quando o rio entrar na rua, 
as salas de visita serao banheiros. 
~les deitarao barquinhos de cima das janelas, 
e a professora fechará a escola f 

"Deus permita que o rio encha mais !" 
"Deus permita que o rio encha mais !" 
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ARRANHA-CEU 

o campeao mundial de misticismo, 
que tinha batido o record de comunhóes 
do corpo do Senhor, 
quis, naquela época avanc;ada, 
subir no elevador 

para ver o céu. 

o campeao foi pelos andares 
parando .. . 
parando .. . 
sempre em linha vertical. 

Viu, no centésimo, 
o campeáo da ondulac;ao permanel1te;. 
viu outros azes, 
outros heróis extraordinários. 

N o derradeiro parou : 
Nem um anjo. 
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Entáo deseen, 
deseeu, 
deseeu 
e atravessou o asfalto 
eom um medo danado 
de morrer sem eonfissáo 
debaixo dos autos. 
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CRISTO REDENTOR DO CORCOVADO 

o avo de minha avó 
morreu também corcovado 
carregando um Cristo de massaranduba 
que protegia os passos vagaroso s da família. 

Arranjei velocidade. 
Virei homem de cimento armado. 

Adoro esse Cristo turista 
de brac;os abertos 
que procura equilíbrio 
na montanha brasileira. 

Os homens de F é tem esperanc;a n'~le. 
porque ~le é ligeiro, porque ~le é ubíquo, 
porque ~le é imutável. 

~le acompanha o homem de cimento armado 
através de todas as substancias, 
através 'de todas as perspectivas, 
através de todas as distancias. 
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POEMA DE NAT AL 

O' meu J esus, quando voce 
ficar assim maiorzinho 
venha para darmos um passeio 
que eu também gosto das crianc;as. 

Iremos ver as féras mansas 
que há no jardim zoológico. 
E em qualquer dia feriado 
iremos, entao, por exemplo, 
ver Cristo Rei do Corcovado. 

E quem passar 
vendo o menino 
há-de dizer: alí vai o filho 
de Nossa-Senhora da Conceic;ao ! 

- Aquele menino que vai alí 
(diversos homens logo dirao) 
sabe mais coisas que todos nós ! 

-193 -



- Bom dia, J esus ! - dirá urna voz. 

E outras vozes cochicharao : 
- E' o belo menino que está no livro 
da minha primeira comunhao ! 

- Como está forte ! - Nada mudou ! 
- Que boa saúde ! Que boas cores ! 
(Dirao adiante outros senhores). 

lVlas outra gente de aspecto vário 
há-de dizer ao ver voce : 
- E' o menino do carpinteiro ! 
E vendo esses modos de operário 
que sai aos Domingos pra passear, 
nos convidarao para irmos juntos 
os camaradas visitar. 

E quando voltarmos 
pra casa, a noite, 
e forem pra o vício os pecadores, 
eles sem dúvida me convidarao. 

Eu hei de inventar pretextos sutís 
pra voce me deixar sozinho ir. 
Menino J esus, miserere nobis, 
segure com for~a a minha mao. 
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AVE MARIA 

Boa tarde ó meu caminho estreito 
por onde os últimos da vila vao ! 
Boa tarde, avozinhas, 
Boa tarde, avozinhas. 
me dai urna história do vosso surrao ! 

Me dai a Princesa Morgana-Vilao, 
queeu sem história nao durmo nao ! 

Aí que há noites mais temporas, 
mais frias, mais tristes que as out ras noites 

Boa tarde avozinhas onde é que eu me acoito 
da minha própria inquieta~ao ? 

Boa tarde avozinhas, boa tarde avozinhas, 
as últimas andorinhas lá vao ! 
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As vossas maos, avozinhas 
onde é que estao ? 

Adeus, adeus, caminho estreito ! 

Santa Maria, mae de Deus, rogai por nós ... 
Blao! 
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BALADA 

Os camponeses tinham ceifado a floresta das chaminés 
para ver seus irmaos operários, 
para ver no meio deles 
o de 7 anos : - Vladimir Ilitch - o irmao do enforcado. 
para ver o Volga, 
para ver }Cazan, 
para ver religiosamente Simbirsk, 
para ver a irma de Oulianov 
costurando ao lado do irmao que le, 
que le todas as vírgulas de Marx.-
Os camponeses tinham fome de paisagens humanas. 
(Plekanov é urna sombra amorosa) 
A irma de Oualinov costura ao lado do irmao 
que le todas as vírgulas de Marx.-

Oferta 

Perdao Vladimir, 
a tua irma se feriu no dedo. 
Para mim todas as dores tem tamanho. 
Experimenta se as minhas maos sao leves 
para fazer um penso. 
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FIM 

Pararam as máquinas! Eita! 
Gritos, charos, pragas! Eita! 

F oi o fiIho do operário, que urna roda matou. 
Nao, nao foi. Foi a máquina que matou o burgues e a fa

[mília dele nao há. 
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o FILHO PRóDIGO 

N as engrenagens das fábricas 
bolem como verme s - dedos decepados de operários. 
Há intestinos rotos de criam;as 
nos vai-e-vens do correiame das oficinas. 
A cor e a alegria das mo<;as empregadas 
dissolvem-se na algazarra monótona dos teares. 
O aviao comeu a saudade das maes 
que a distancia separou dos filhos vagabundos. 
Há máquinas que cegam os adolescentes 
ansiosos de ver o progresso do mundo. 

Um homem teve medo de enlouquecer 
perseguido pela for~ e pelo orgulho 
das máquinas assassinas. 

Cad e a luz tremula de vela 
pra alumiar o meu poema antigo ? 
O lirismo perdeu a sua liturgia. 
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As lampadas Osram velam fimebremente a poeSIa. 

Ah! que existe urna tristeza na terra 
que nem lágrimas produz 
de sua esterilidade tao seca. 

Eu sou um carpo distraído. 

Boiam os meus olhos pelas superfícies. 
Mas os meus olhos correm mais perigo 
do que se andassem em acrobacias contemplativas 
pulando no céu alto, perto das estrelas. 

Vovózinha venho de longe 
ando há muitos séculas él pé. 

Ensina-me de novo a ficar de joelhos, 
que já é tarde e eu quero me deitar. 
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POEMA RELATIVO 

Vem ó bem amada. 
Junto a minha casa 
tem um regato (até quieto o regato). 

Nao tem pássaros, que pena 
Mas os coqueiros fazem 
quando o vento passa, 
um barulho que as vezes parece 
bate-bate de asas. 

Supóe, ó bem amada, 
se o vento nao sopra, 
podem vir borboletas 
a procura das minhas jarras 
onde há flores debruc;adas, 
tao debruc;adas que parecem escutar. 

Todos os homens tem seus crentes 
ó bem-amada : 

- os que pregam o amor ao próximo 
e os que pregam a morte dele. 
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Mas tudo é pequeno 
e ligeiro no mundo, ó amada. 
SÓ o clamor dos desgra<;ados 
·é cada vez mais imenso ! 

Vem, ó bem amada. 
J unto a minha casa 
tem um regato até manso. 
E os teus passos podem ir devagar 
pelos caminhos : 

aquí nao há a inquieta<;ao 
de se atravessar o asfalto. 

Vem, ó bem amada, 
porque como te disse 
se nao há pássaros no meu parque, 
pode ser se o vento 
nao soprar forte 
·que venham borboletas. 
Tudo é relativo 

e incerto no mundo. 
Também tuas sobrancelhas 
parecem asas abertas. 
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MULHER PROLETARIA 

Mulher proletária - única fábrica 
que o operário tem, (fábrica de filhos) 

tu 
na tua superprodu~áo de máquina humana 
forneces anjos para o Senhor J esus, 
forneces bra~os para o senhor burgues. 

Mulher proletária, 
o operário, teu proprietário 
há-de ver, há-de ver: 
a tua produ~áo, 
a tua superprodu~áo, 
ao contrário das máquinas burguesas 
salvar teu proprietário. 
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FELICIDADE 

Táo bonita a Lagoa Mundaú ! 
Eu vi os meninos pobres que iam tirar sururú. 
Um bando deles. Uns tinham doze ou treze anos e pareciam 

[ter oito. 
Amarelos. Perto da Satuba tem um massape ótimo. 
Eles amassam, amassam, fazem balas. 
Cosidas sáo mais gostosas que sururú. E quem náo sabe comer

[barro náo sabe tirar sururÍt, com gosto. 
Comer terra! Quando a bala vermelhinha cor de telha toca. 

[na língua a boca se enche dágua para a bala se embeber. 
Os meninos amarelos h~m água por demais na bOca. 
Gosto de terra náo é gosto de comida, de sal, de ac;úcar, de 

[carne. E' gosto diferente. De terra ! E' um gosto do ente 
[como gosto de maleita. 

Também quem náo tem maleita náo sabe tirar sururú com gasto. 
O frio da maleita náo se importa com sol nem com chuva nem 

[com o frio que está por fora da gente, no aro 
E' um frio que vem de dentro. 
Dá-se a máo e a máo está com 40. Mas o frio é bom porque 

[é diferente dos outros frios. 
Os meninos que váo tirar sururú tem os olhos sumidos. 
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Máe-maleita dorme com eles no girau de páu-cundú. Máe-ma
[leita dá-Ihes sonhos de febre. 

Os meninos sonham coisas doidas. Que urna inglesinha que 
[passou urna vez numa lancha automóvel veio urinar no 
[massape. 

~les sentem o gasto da inglesinha, sonhando com o gasto dú 
[massape mijado. 

Tem outros sonhos, todos gostosos. 
Os meninos tiram sururú com gasto. Ao melO dia o sol tine. 

[A água está morna e suja. 
Ali pertinho já é a lama do sururú. Que gasto pisar na lama i 
E' diferente de pisar nas praias, na neve, na grama. 
Os pés dos meninos tem sensibilidades inéditas. A lama abarca 

[o pé, entra entre os dedos, mais grossa do que baba de 
[boi, gruda-se na pele, dá urna coceira boa nas frieiras. 

Os meninos entram mais. A lama sobe. E' urna carícia pega
[nhenta pelo corpo. 

As maos descem na lama. As canaas afundam de sururú. O sol 
[está tinindo, mas ninguem sente calor. 

Tudo é bom. A miséria é boa. A lama é amorosa. Parece que 
[a vida é urna feitic;aria de sonho de maleita. 
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POEMA DO NADADOR 

A água é falsa, a água é boa. 
N ada, nadador ! 
A água é mansa, a água é doida, 
aquí é fria, alí é morna, 
a água é femea. 
N ada, nadador ! 
A água sobe, a água desee, 
a água é mansa, a água é doida. 
N ada, nadador ! 
A água te lambe, a água te abra~ 
a água te leva, a água te mata. 
N ada, nadador ! 
Senao, que restará 'de ti, nadador? 

Nada, nadador. 
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POEMA A. IRMA 

O' irma, 
agora que as noites vem cedo 
e paira por tudo 
urna tristeza enorme 
e o silencio é tao longo 
que os caes enlouquecem nas ruas, 
irma, vem me relembrar 
que crescemos juntos 
quando os dias eram compridos e diferentes. 
Irmá, se tu sabes signos 
para mudar o tempo, vem. 

Vem que eu quero fugir 
para outras paragens 
onde as gaivotas sejam menos inúteis 
e ha j a um cora<;ao em cada porto; 
e os pássaros do mar 
tao lavados e tao alvos 
e tao lentos e tao sabedores de viagens 
venham esvoa<;ar 
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sobre o meu cachimbo 
em que os cometas do céu se apagaram. 
Irma, nos meus ritmos 
há colegas que gritam : 
Daubler, Ehrenstein, Stramm, suicidas, 
vagabundos, criam;as, 
operários, leproso~ e prostitutas que 
se lembram ainda de suas ora<;óes familiares. 

Há nao sei onde outros ares e outras serras, 
outros limites, adeus irma. 
O' que noite longa, 
O' que noite tao longa ! 
Que é que chora lá fora ? 
- A humanidade ou qualquer fonte ? 
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POEMA A BEM AMADA 

Amada, náo penses, 
escutemos a chuva que o inverno chegou. 
Sejamos as árvores que Deus semeou 
sem nunca O ouvir, sem nunca O olhar 
serenos, morramos sem nos separar. 

Renunciemos, amada, os váos pensamentos, 
cumpramos apenas a lei do Senhor 
sem nunca O ouvir sem nunca O tocar, 
sem nunca duvidar, duvidar, duvidar. 

Soframos, amada, sem nos lamentar. 
Sejamos as árvores que Deus esqueceu, 
que o vento abalou e o raio abateu. 

Amada! Amada! 
Bemaventurado quem já morreu. 
Escutemos a chuva, 
que a chuva é de Deus ! 
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POEMA A MARCEL PROUST 

O' mon petit Proust, 
hoje o teu rosto de lua 
desse quadro bonito de ] acques Emite Blanche; 
o teu rosto de flor noturna 
se apago u , mon petit, 

e 
dentro de mim voltou, 
o sertao, o sertao, o sertao, 

pOI s, 
mon petit, no meu país 

as polícias passaram 
e Lampeao ficou; 
os governadores passaram, 
os congressos, os chefes políticos. 
os exércitos, 
as repúblicas, 
as revolU(;óes, 
os grandes generais passaram 
e Lampeao ficou. 
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A nova poesia brasileira passou 
e Lampeao ficou 
iluminando tudo 
mais que teu rosto de lua 
que Jacques Emile Blanche compos. 

E' preciso ver: 
Lampeao é eterno 

e é preciso crer na 
opiniao da Europa: Lampeao 
tira dos ricos para dar aos pobres. 

E' preciso crer nas ora<;óes fQrtes, 
é preciso crer em Lampeao. 

Mon petit Proust,
sáí do teu salao, 
vem ver o meu luar : 
nao há no mundo 
luar como este do sertao. 
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VOLTA A CASA PATERNA 

E' tarde e eu que ro entrar em casa, 
que a noite vem aí, cheia dos seus espantos. 
A luz foi intensa, odia foi cálido, 
o ritmo das horas é monótono e irreal. 
As dansas do páteo, as paisagens de fora. 
os caminhantes sao falsos. 
Os caminhos sao errados. 
Os ritmos sao errados. 
Os poemas sao outros. 
A noite aí vem cheia dos seu s espantos. 
Há urna rede aqui dentro que me emba1ou. 
Há na parede da sala urna estampa sagrada 
que por mim chorou. 
Há um raio de lua no corredor. 
Será a alma de meu pai que Deus mandou ? 

Casa, doce casa sem elevador, 
cade o F ord que me levou ? 
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Há sombras que passam, fantasmas que vao, 
que vem, que choram, que riem, que me beijam ..• 
Há um livro aberto 
na minha mesa: 

Padre N osso que estás no céu, santificado, 
vem a nÓ5... assim na terra ... 
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POEMA A PA TRIA 

O' grande país, 
tu aderiste também. 
Teus urubú s sao inquietados 
nos teus ares altíssimos pelos aVlOes. 
Nos teus céus os anjos já nao podem solfejar, 
sufocados de fuma<;a, importunados pelo pessoal 

do Limbo. 

Tu vais ficar irremediavelmente 
tóda América, 

irremeditlvelmente gemeo, 
irremediavelmente comUl11. 
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VI 

POEMAS NEGROS 





BICHO ENCANT j\_DO 

~ste bicho é encantado : 
nao tem barriga, 
nao tem tripas, 
nao tem bofes, 
nao é maribondo, 
nao é mangangá, 
nao é caranguejelra. 
Que é que é Janjao ? 

É a Estrela do mar que quer me levar. 

Só tem olhos. 
só tem sombra. 
Babau ! 
Nao é jimbo, 
nao é mussum, 
n=l.o é sariama. 
Que é que é Janjao ? 
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É a EstreIa do mar que quer me afogar. 

:fiste bicho é encantado : 
nao quer decomer, 
nao quer manguzá, 
nao quer carurú, 
nao quer quigomb6. 
SÓ quer te comer. 
Que é que é Janjao ? 
É a- Estrela do mar que quer me esconder. 

Babau ! 

- 218-



BANGUE 

Cade voce meu país do Nordeste 
.que eu nao vi nessa U sina Central Leao de minha terra ? 
Ah ! Usina, voce enguliu os banguezinhos do país das Alagoas ~ 

V oce é grande, U sina Leao ! 
V oce é forte, U sina Leao ! 
As suas turbinas teem o diabo no corpo ! 
Voce uiva ! 
Voce geme ! 
Voce grita! 
V oee está dizendo que U. S . A. é grande ! 
V oce está dizendo que U. S . A. é forte ! 
V oee está dizendo que U. S . A. é única ! 
Mas eu esto u dizendo que V. é triste .. . 
como urna 19reJa sem SIllO, 

que voce é mesmo como um templo evangélico 
Onde é que está a alegria das bagaceiras ? 
O cheiro bom do mel borbulhando nas tachas ? 
A tropa dos paes de a<;ucar atraindo arapuás ? 
Onde é que ml1gem os meus bais trabalhadores ? 
Onde é que cantam meus cabados lambanceiros ? 
Onde é que dormem de papos para o ar os bebedores de resto 

[de alambique ? 
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E os senhores de espora ? 
E as sinhás-donas de cocó ? 
E os cambiteiros, purgadores, negros queimados na fornalha ?' 
O seu cozinhador, Usina Leao, é esse tal Mister Cox que tira 

da cana o que a cana nao pode dar 
e que nao deixa nem baga~o 
com um tiquinho de caldo 
para as abelhas chupar ! 
O meu banguezinho era tao diferente, 
vestidinho de branco, o chapeuzinho do telhado sobre os olhos,. 
fumando o cigarro do boeiro pra namorar a mata virgem. 
N os Domingos tinha missa na capela 
e depois da missa urna feira dan ada : 
a zabumba tirando esmola para as almas; 
e os cabras de faca de ponta na cintura. 
a camisa por fora das cal~as : 
"Mao de milho a pataca !" 
"Carretel marca Alexandre a doist6es !" 
Cade voce meu país de bangues 
com as cantigas da boca da moenda : 
"Tomba cana Joao que eu já tombei !" 
E o eixo de massaranduba chorando 
talvez os estragos que a cacha<;a ia fazer ! 
E a casa dos cobres com o seu mestre de a<;ucar potoqueiro. 
com seu banqueiro avinhado 
e as tachas de mel escumando, 
escumando como cachorro danado. 
E o bangue que só sabia trabalhar cantando, 
canta\'a em cima das tachas: 

- 220-



"Tempera o caldo mulher que a escuma assobe ... " 
Cade a sua Casa-grande, bangue, 
com as suas Dondons, 
com as suas T Hes, 
com as suas Benbens, 
com as su as Donanas alcoviteiras ? 
Com seus Totos e seus Pipius corredores de cavalhada ? 
E as suas molecas catadoras de piolho, 
e as suas negras Calús, que sabiam fazer manguzás, 

A 

manues, 
cuscus, 

e suas sinhás dengozas amantes dos banhos de rio 
e de redes <.le franja larga! 
Cade os nomes de voce, bangue ? 

Maravalha, 
Corredor, 
Cipó branco, 
Fazendinha, 
Burrego dágua, 
Menino Deus ! 

Ah! U sina Leao, voce enguliu 
os banguezinhos do país das Alagoas ! 
Cade seu s quilombos com seu s índios armados de flecha, 
com seus negros mucufas que sempre acabavam vendidos, 
tirando esmola para enterrar o rei do Congo? 

"Folga negro, 
B ranco nao vem cá ! 
Si vinhé, 
Pau ha de levá !" 
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v oce vai morrer, bangue ! 
Ainda hontem seo Major Totonho do Sanharó, 

esticou a canela. 
De noite se tomou urna caninha 

pra se ter forc;a de chorar. 
E se fez sentinela. 

E voce, banguezinho que faz tudo cantando. 
foi cantar nos ouvidos do defunto : 

"T otonho! T otonho ! 
Ouve a voz de quem te chama 
vem buscar aquela alma 
que há treis días te reclama 1" 
Bangue! E eu pensei que estavam 
cantando nos ouvidos de voce : 

"Bangue! Bangue! 
Ouve a voz de quem te chama 1" 
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HISTóRIA 

Era princesa. 
Um libata a adquiriu por um caco de espelho. 
Veio encangada para o litoral, 
arrastada pelos comboieiros. 
Pe<;a muito boa: nao faltava um dente 
e era mais bonita que qualquer inglesa. 
N o tombadilho o capitao deflorou-a. 
Em nago elevou a voz para Oxalá. 
Pos-se a co<;ar-se porque ele nao ouviu. 
Navio guerreiro? nao; navio tumbeiro. 
Depois foi ferrada com urna ancora nas ancas, 
depois foi possuida pelos marinheiros, 
depois passou pela alfandega, 
depois saiu do Valongo, 
entrou no amor do feitor, 
apaixonou o Sinho, 
enciumou a Sinhá, 
apanhou, apanhou, apanhou. 
Fugiu para o mato. 
Capitao do campo a levou. 
Pegou-se com os onxas : 
fez bobó de inhame 
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para Sinhó comer, 
fez aluá para ele beber, 
fez mandinga para o Sinhó a amar. 
A Sinhá mandou arrebentar-Ihe os dentes : 
Fute, Cafute, Pé de Pato, Náo-sei-que-diga, 
avanc;a na branca e me vinga. 
Exú escangalha el a, amofina ela, 
amuxila ela que eu náo tenho defesa de hornem, 
sou só urna rnulher perdida neste mur.dáo. 
N este mundáo. 
Louvado seja Oxalá. 
Para sernpre seja louvado. 
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DEMOCRACIA 

Punhos de redes embalaram o meu canto 
para ado<jar o meu país, ó Whitman. 
Genipapo coloriu o meu corpo contra os maus olhados, 
catecismo me ensinou a abra<jar os hóspedes, 
carumá me alimentou quando eu era crian<ja, 
Máe-negra me contou histórias de bicho, 
muleque me ensinou safadezas, 
mas soca, tapioca, pipoca, tudo comi, 
bebi cacha<ja com cajú para limpar-me, 
tive maleita, catapora e ínguas, 
bicho-de-pé, saudade, poesía; 
fiquei aluado, malassombrado, tocando maracá, 
dizendo coisas, brincando com as crioulas, 
vendo espíritos, abusóes, máes-d'água, 
conversando com os malucos, conversando sosinho, 
emprenhando tudo que encontrava, 
abra<;ando as cobras pelos matos, 
me misturando, me sumindo, me acabando, 
para salvar a minha alma benzida 
e meu corpo pintado de urucú, 
tatuado de cruzes, de cora<jóes, de máos-ligadas, 
de nomes de amor em tódas as línguas de branco, de mouro ou 

[de pagáo. 
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RETRET A DO VINTE 

o cabo mulato balan<;a a batuta, 
meneia a cabe<;a, acorda com a vista 
os bombos, as caixas, os baixos e as trompas. 

(No centro da Pra<;a o busto de D. Pedro escuta). -
Batuta pra esquerda: relincham c1arins, 
requintas, tintins e as vozes meninas da banda do 20. 

Batuta a direita: de novo os trombones 
e as trompas solu<;am. E os bombos e as calxas: ban-ban! 
Vem logo operários, meninas, cafuzas, 
mulatos, portugas, vem tudo p'ra ali. 
Vem tudo, parecem formigas de asas 
rodando, rodando em torno da luz. 

N os bancos da Pra<;a conversas acesas, 
apertos, bei jocas, talvezes. 
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D. Pedro II espia do alto. 
(As barbas tao alvas 
tao alvas nem sei !) 

E os pares passeiam, 
parece que danc;am, 
que danc;am ciranda, 
em torno do Rei. 
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QUICHIMBI SEREIA NEGRA 

Quichimbi serela negra 
bonita como os amores 
que tem partes de chigonga 
nao tem cabelos no corpo, 
é lisa que nem mussum, 
é ligeira que nem burú 
nao tem matungo e é donzela, 
ao mesmo tempo pariu 
jurará sem urucaia. 
Quichimbi vive nas ondas 
coberta de espuma branca, 
dormindo com o boto azul, 
conservando a virgindade 
tao difícil de sofrer. 
Quichimbi segue nas ondas 
dez mil anos caminhando, 
dez mil anos assistindo 
as terras mudar de dono, 
o mar servindo de escravo 
ao homem brallco das terras. 
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Quichimbi sereta negra 
bonita como os amores 
dormindo com o boto azul, 
nao sabe de nada. nao. 
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ZEFA LAVADElRA 

(Trecho da "A Mulher Obscura") 

Urna trouxa de roupa é um mundo animado de anáguas, 
de corpinhos, de fronhas, de len<;óis e toalhas servís; em resu
mo: dos bomens e suas preocupa<;6es. 

E qual é a maior fon;a desse mundo ? Onde o segredo das 
su as atividades ? 

- Olha o amor, Zefa, - olba os len<;óis - torna-nos se
melhantes aos deuses, faz vibrar em nós o poema dos plasmas 
que neles se geraram. Por aes, retrocedendo pelo caminho de 
certas memórias obscuras, voltamos as Formas primeiras, as 
Energías inteligentes. 

E desfazendo aquela trouxa de roupa com o desembara<;o 
de J eová, compondo e recompondo um cáos, mostro-me pe<;a 
por pe<;a, todas aquelas for<;as mencionadas, lodos genésicos, ou 
salivas do Espírito que adejou sobre as águas. 

Mas Zefa deu um muchocho, arrepanhando as fraldas, ar
rastando os pés. Zefa náo tinha antenas para a torrente decla
matória interior, de minha juventude em dias de convalescen<;a. 
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Pela vereda que vinha do río, surgiu cantarolando uma 
cafusa nova, com o pote a cabe<;a, o bra<;o direito erguido, se
gurando a rodilha. 

E sentí-a em tudo, - na algazarra dos ramos, na toada 
das águas despenhadas, nos vegetais variegados como arraiais, 
no tumulto dos seres que sofrem, amam e se perpetuam cor
rendo a vida. 

J osefa-Iavadeira, porque se julga a sós, vai despindo as 
belezas selvagens de ninfa cafusa. 

N o remanso em que bate a roupa, há bambús e ingazeiros 
pelas margens. Josefa entra o caudal até as coxas morenas, a 
camisa arrega<;ada, o cabe<;ao de croche impelido pelos seios 
duros, tostados de soalheiras. 

O bra<;o valente arroja o pano contra a pedra de bater, 
e a axila cobre-se e descobre-se, piscando a tenta<;ao de arro
chos e rendi<;óes cheias de saciedades. Aqui, toda lavadeira de 
roupa é boa cantadeira. A cantiga é urna corruptela de velhas 
toadas num tom languoroso, alimentado de sofreguidóes, de 
desejos incontidos, e de lamenta<;óes incorrespondidas. 

Depois de lavar a roupa dos outros, Zefa lava a roupa 
que a cobre no momento. Depois, deixa-a corando sobre o ca
pim. Entao Zefa lavadeira ensaboa o seu próprio corpo, ves
tido do manto de pele negra com que nasceu. Outras Zefas, 
outras negras vem lavar-se no río. Eu estou ouvindo tudo, eu 
estou enxergando tudo. Eu estou relembrando a minha infan
cia. A água, levada nas cuias, come<;a o ensaboamento; desce 
em regatos de espuma pelo dorso, e sorne-se entre as nádegas 
rijas. As negras aparam a espuma grossa, com as maos em 
concha, esmagam-na contra os seios pontudos, transportam-na, 
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com agilidade de SImIOS, para os sovacos, para os flancos; 
quando a pasta branca de sabao se despenha pelas coxas, as 
maos concavas esperam a fugidia espuma nas pernas, para con
duzÍ-las aos sexos em que a Africa parece dormir o sono te
meroso de Cam. 
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BENEDITO CALUNGA 

Benedito Calunga 
calunga-e 

náo pertence ao papa-fumo. 
nem ao quibungo, 
nem ao pé de garrafa, 
nem ao minhocáo. 

Benedito Calunga 
calunga-e 

náo pertence a nenhuma ocáia nem a nenhum tatir 

nem mesmo a Iemanjá, 
nem mesmo a Iemanjá. 

Benedito Calunga 
calunga-e 

náo pertence ao Senhor 
que o lanhou de surra 
e o marcou com ferro de gado 
e o prendeu com lubambo nos pés. 
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Benedito Calunga 
pertence ao banzo 
que o libertou, 
pertence ao banzo 
que o amuxilou, 
que o alforriou 
para sempre 
em Xangó. 
Hum-Hum. 
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LADElRA DA GAMBóA 

Há urna rua que eu conhe<;o 
Rua Barao da Gamboa 
tern urna ladeira de lado 
com o mesmo nome da rua 
nenhum barao mora lá 
mas porérn gente que sua 
gente que sobe gente que desee 
gente que vai para a vida 
gente que de1a vem 
nao há meio de dizer-se 
na ladeira ninguem vem 
voce mesmo nao se aguenta 
pois a ladeira é um vai-vem 
parece mesmo com a vida 
tem subida tem descida 

Barao nao 
Poesia mesmo a toa 
tem lama poeira buracos 
tudo o que a vida possui 
mas polícia nao tem nao 
polícia lá nao influí 
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que a vida nao tem polícia 
a vida é mesmo um vai-vem 
igualmente esta ladeira 
dá na gente urna canee ira 
tem subida tem descida 
tem mais que tudo canceira 
igualmente esta ladeira 
da Rua Barao da Gamboa. 

Que boa. 
Ladeira. Vida. Canceira. Gamboa. 

- 236-



PASSARINHO CANTANDO 

Congos, cabindas, angolas, 
também de Cacheo e de Bissao, 
Maranhao, Pernambuco, Pará, 
Fernando PÓ, Sao Tomé, Ano Bom, 
Serra Leoa, Serra Leoa, Serra Leoa ! 
Cabo Verde, Moc;ambique, 
duas cozinheiras, tres belas mucamas, óleo de coco, 
(o boto também gosta de teu sangue Sudao). 
Senhor Manuel Teixeira dos Santos 
vem de redingote, suic;as e procurac;ao. 
Ana Maria doceira de meu pai 
amancebou-se com o alferes; 
na segunda gerac;ao : 
nem culatronas, nem pés apaIhetados, 
nem panos da Costa, nem figas, nem aIuá. 
Na terceira nasceu Maricota, fiIha de santo, 
checheré, rainha suicidou-se com fogo. 
Deixou urna filha sagrada com água benta, 
fechada com mandinga, branca, casada, com chácara. 
Há na sua pele tres estrelas marinhas, duas estrelas d' Alva, 
a Lua, a Água viva, a Fome de abra<;os. 
Há no seu sangue : 
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tres moc;as fugidas, dois cangaceiros, 
um pai de terreiro, dois malandros, um maquinista, 
dois estourados. 
Nasceu urna índia, 
urna brasileira, 
urna de olhos azuis, 
urna prirneira cornunhao, 
urna que deu seus cachos ao Senhor da Paixao, 
urna que tinha ataques, 
urna que foi ser freira, 

urna que nasceu em Londres e é parenta do Rei. 
O passarinho ficou órfao 
cantando, catando penas só. 
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EXú COMEU TARUBA 

o ar estava duro, gordo, oleoso : 
a negra dentro da madorna; 
e dentro da madorna - bruxas desenterradas. 
No chao urna urupema com os cabelos da mo<;a. 
Foi entao que Exu comeu tarubá 
e meteu a figa na mixira de peixe-boi. 
Aí na distancia sem fim, mo<;as foram roubadas, 
e soror Adelaide veio viajando de rede, 
era alva ficou negra, era santa ficou lesa : 
caiu na madorna, o ar duro, gordo, oleoso. 
Exu come<;ou a babar a mixira de peixe-boi, 
o professor tirou o pincene: estava traido pelo donatário, 
sem barregas, sem ginetes, sem escravos. 
Aí na distancia sem-fim, viajando de rede 
D. Diogo de Holanda veio parar na madorna, o ar duro, gordo, 

Exu come<;ou a lamber a mixira de peixe-boi: 
Izabel Lopo de Sampaio desvirginou o muleque, 
jogou-se no rio, virou ingazeira, pariu tres macacos. 

[oleoso. 

Viajando de rede vieram tres macacos parar na madorna, o ar 
[duro, gordo, oleoso. 
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Eis aí tres cirurglOes cozendo retrós, 
a bela adormecida no século vindouro 
que esquecerá por certo a magia 
contra tudo que nao for loucura 
ou poeSIa. 
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ANCILA NEGRA 

Há ainda muita coisa a recalcar, 
Celid6nia, ó linda muleca ioruba 
que embalou minha rede, 
me acompanhou para a escola, 
me contou histórias de bichos 
quando eu era pequeno, 
muito pequeno mesmo. 

Há muita coisa ainda a recalcar : 
As tuas maos negras me alisando, 
os teus lábios roxos me bubuiando, 
quando eu era pequeno, 
muito pequeno mesmo. 

Há muita COlsa ainda a recalcar 
ó linda mucama negra, 
carne perdida, 
noite estancada, 
rosa trigueira, 
maga pnmelra. 
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Há muita coisa a recalcar e esquecer : 
odia em que te afogaste, . . 
.em me aVIsar que las morrer, 
negra fugida na morte, 
contadeira de histórias do teu reino, 
anjo negro degredado para sempre, 
Celidonia, Celidonia, Celidonia ! 

Depois: nunca mais os signos do regresso. 
Para sempre: tudo ficou como um sino ressoando. 
E eu parado em pequeno, 
mandigando e dormindo, 
muito dormindo mesmo. 
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o BANHO DAS NEGRAS 

Em casa de Laécio nao havia álbuns. A família de meu 
companheiro de infancia parecia nao ter tradi<;ao nem histó
na. Lembro-me que um dia, perguntando-Ihe como se chamava 
seu ayo, ele me disse : 

- Morreu há muito tempo. Nao me lembro como era, mas 
papai deve saber. Um dia pergunto. 

Recordo, porém, que era, de todos os meus amigos, o que 
mais me atraia. 

Talvez nao fosse o companheiro em si, em quem, já por 
aquel e tempo, percebia urna capacidade de mentir maior que a 
de todos os meus outros camaradas, e urna grande habilidade 
de surripiar nossos objetos escolares, selos, estampas e brin
quedos. Talv~z o que me atraía para Laécio fosse a sua chá
cara, a sua grande chácara onde devia existir a Árvore do 
Bem e do :l\1al, chácara tao tentadora para mmí. 

Os fundos davam para o rio. Um dia, Laécio me chamotl 
para assistir o banho de urnas negras. O espetáculo que se me 
oferecia nao me deixou nenhuma impressao menos pura. 

As negras estavam ali tomando banho, negras novas do 
Caípe que se lavavam debaixo dos ramos das ingazeiras arria
das sobre as águas. Abriam bandós com os cacos de pente de 
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chifre, e como nao dispunham de espeIhos, ajudavam-se na 
tualete. 

As mulecas eram bonitas, ágeis e puras. Eu estava, apenas, 
encantado de ver corpos negros, tao diferentes dos brancos, 
embelezando-se ligeiros, antes de entrar nágua. Reparava que 
aquele banho era diferente do banho de umas parentas, que me 
deixaram uma vez esperando por e1as, na beira do rio. As 
brancarronas se penteavam depois do banho, cuidadosas, com 
a toalha sobre os ombros, debaixo dos cabelos soltos. Mas as 
mulecas podiam, com uma ligeireza espantosa, se co<;ar, espe
nujar, separar com os cacos de pente o cabelo lanzudo, mer
gulhar na água transparente e sair outra vez sem que o cabelo 
se desmanchas se ; a água nao Ihes alterava a beleza. O con
traste daqueles corpos pretos e luzidios sobre a areia das már
gens ou sob a espuma do sabao me impressionou bastante. Nunca 
tinha visto espuma sobressair tanto, correndo ligeira nas cos
tas escuras ou descendo entre os seios espigados pelo ventre 
abaixo. Mais ligeiros que a espuma, eram os seus bra<;os har
moniosos. Algumas com a cara ensaboada, sem abrir os olhos 
para evitar a espuma, aparavam-na antes que ela se perdesse 
no chao. A espuma grossa voltava outra vez para debaixo das 
axilas ou dos ombros, esmagada de novo pelas esguias maos. 
Outras se ajudavam no ensaboamento esfregando as costas das 
companheiras ou os lugares que os bra<;os nao atingiam. Achei 
lindas as negras. Achei-as ágeis, diferentes. Mas Laécio me ad
vertira que era proibido ve-las assim nuas; e se e1as soubes
sem que nós as espreitávamos no banho, contariam a nossos 
pais e estes ralhariam conosco e seriamos castigados. 

(Inído da "A Mulher Obscura") 
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CACHIMBO DO SERTAO 

Aqui é assim mesmo. 
Nao se empresta mulher, 
nao se empresta quartau 
mas se empresta cachimbo 
para se magmar. 
Cachimbo de barro 
massado com as maos, 
canudo comprido, que bom 
- Me dá urna fuma<;ada ! 

- Que COlsa gostosa só é maginar ! 
Sertao vira brejo, 
a seca é fartura, 
desgra<;a nem há ! 
Que coisa gostosa só é cachimbar. 
De-dia e de-noite, tem lua, tem viola. 
As coisas de longe vem logo pra perto. 
O rio da gente vai, corre outra vez. 
Se ouvem de novo histórias bonitas. 
E a vida da gente menina outra vez 
ciranda, ciranda debaixo do luar. 
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Se quer cachimbar, cachimbe seo moc;o, 
mas tenha cuidado! - O cachimbo de barro 
se pode quebrar. 
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OBAMBA É BA TIZADO 

Pela fé de Zambi te digo : 
Obambá é batizado, confirmado, cruzado e coroado. 
Dá licem;a mei pai ? 
Licen~a venha 
para os alufás de babaláu. 
Licen~a tem 
o Babá de Olubá. 
Licen~ temo 

Licen~a tem 
cacuriqués, cacuricás. 
Licem;a temo 

Licen~a tem 
babalaó, babalaó. 
Licen~a temo 
N a fé de Zambi te digo : 
Obambá é batizado, confirmado e coroado. 
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Oxossi está reinando: dá pra ele. 
Dá pra o pai-de-sala, dá pra ele. 
O' ocáia dá pra ele. 

Na fé de Zambi te digo : 
Te vira em meu sangue. 
Obombá é batizado, confirmado e coroado. 
Dá licem;a meu pai ? 
Licenc;a venha para outros bacuros. 

O' ocáia dá pra ele. 
Dá licenc;a meu pai ? 
O' ocáia, me deixa só com meu santo, 
me deixa só, 
me deixa só, 
dá pra ele 
que Obambá é batizado, confirmado, cruzado e coroado. 
Oxossi está reinando: dá pra eJe. 
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POEMA DE ENCANT ACAO 

Arraial d' Angola de Paracatu, 
Arraial de Mossámedes de Goiaz, 
Arraial de Santo Antonio do Bambé, 
vos ofere<;o, quibebe, quiabo, quitanda, quitute, quingobó. 
Tirai-me essa murrinha, esse gógo, esse urufá, 
que eu quero viver molecando, farreando, tocando meus ganzás ! 

Arroio dos Quilómbolas de Palmares, 
Arroio do Desemboque do Quizongo, 
Arroio do Exu do Bodocó, 
vos ofere<;o maconha de pito, quitunde, quibembe, quingombó. 

Assim, sim ! 
Arraial d' Angola de Paracatu, 
Arraial do Campo de Goiaz, 
Arraial do Exu do Aussá, 
vos ofere<;o quisama, quinanga, quilengue, quingombó. 
Tomai acassá, abará, aberem, abaú ! 

Assim, sim ! 
Tirai-me essa murrinha, esse gógo, esse urufá ! 
Vos ofere<;o quitunde, quitumba, quelembe, quingombó. 
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REI É OXALA, RAINHA É IEMANJA 

Rei é Oxalá que nasceu sem se criar. 
Rainha é Iemanjá que pariu Oxalá sem se manchar. 
Grande santo é Ogum em seu cavalo encantado. 
Eu cumba vos dou curau. Dai-me licen~ angana. 
Porque a vós respeito, 
e a vós pecyo vingancya 
.contra os demais aleguás e capiangos brancos, 

Ago! 
que nos escraVlsam, que nos exploram, 
a nós operários africanos, 
servos do mundo, 
servos dos outros servos. 
Oxalá! Iemanjá! Ogum! 
Há mais de dois mil anos o meu grito nasceu ! 
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FOI MUDANDO, MUDANDO 

Tempos e tempos passaram 
por sóbre teu ser. 
Da era erista de 1500 
até estes tempos severos de hoje, 
quem foi que formou de-novo teu ventre, 
teus olhos, tua alma ? 
Te vendo, medito: foi negro, foi índio ou foi eristao ? 

Os modos de nr, o jeito de andar, 
pele, 

A 

gozo, 
eora~ao ... 
Negro, Índio ou eristao ? 
Quem foi que te deu esta sabedoria, 
mais dengo e alvura, 
eabelo eseorrido, tristeza do mundo, 
desgosto da vida, orgulho de braneo, algemas, resgates, alforrias? 
F oi negro, foi Índio ou foí eristao ? 
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Quem foi que mudou teu leite, 
teu sangue, teus pés, 
teu modo de amar, 
teus santos, teus ódios, 

teu fogo, 
teu suor, 
tua espuma, 
tua saliva, teus abra<;os, teus suspiros, tuas comidas, 
tua língua ? 

Te vendo, medito: foi negro, foi índio ou foi cristao ? 
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JANAINA 

J anaina vive no no, 
vive no a<;ude, 
VIve no mar. 
Lembrou-se de vir passear : 
nas óndias passou dende. 
As óndias se acomodaram. 
Cavalo marinho veio 
para ela se amontar. 
No cavalo se amontou 
galopando descuidada, 
acordando os afogados, 
dando adeus a maré grande. 
Botando nome nos peixes, 
ouvindo a fala dos búzios. 
No ventre de Janaina 
as escamas estao brilhando. 
N os olhos de J anaina, 
na cauda de J anaina 
tem cem doninhas pulando. 
Nos peitos de J anaina 
tem dois langanhos babando. 
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Se J anaina sorri 
as ondias ficam banzeiras. 
Se J anaina está triste 
o mar come<ya a espumar, 
a pegar gente na praia 
pra Janaina afundar. 
- J anaina dá licen<ya 
que eu me afogue no seu mar ? 
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QUANDO ELE VEM 

C;¿uando ele vem, 
vem zunindo como o vento, 
como mangangá, como capeta, 
como bango-balango, como marimbondo. 

Donde que é que ele vem ? 
Vem de Oxalá, vem de Oxalá, 
vem do oca do mundo, 
vem do assopro de Oxalá, 
vem do oca de mundo. 
Quer é comer. 
Quer é carurú de peixe, 
quer é efó de inhame, 
quer é oguede de banana, 
quer é olubo de macacheira, 
quer é pimenta malagueta. 
Quando ele chega, tuda fica banzando a-toa, 
esbodegado, enquisilado, engui<;ado, enfezado. 
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Quando ele entra, 
dá vontade na gente de embrenhar-se no mato, 
de esparramar-se no chao, 
de encalombar o rosto com as maos, 
de amunhecar no cansan~ao, 
de esbanguelar os dentes nas pedras, 
virar pé de vento, 
sumir no assópro de Oxalá. 
E dentro do assópro de Oxalá 
virar cochicho nos ouvidos dela, 
chodozar todo o santo dia, 
catar cafunés invisíveis, 
rolar dentro das suas anáguas, 
bambeando o corpo dela, 
babatando sem rumo, 
amuxilado, 
acuado diante das suas mungangas, 
engabelado, tatambeado, fumado. 
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XANGó 

N a noite, aziaga, na noite sem fim, 
quibundos, cafusos, cabindas mazombos 

mandingam xang6. 
Oxum! Oxalá. 6 ~! 

Dois feios calungas - Taió e Oxalá rodeados de contas, 
contas, contas, contas, contas. 

No centro o Oxum ! 
Oxum! Oxalá. 6! ~! 

Na noite aziaga, na noite sem fim 
cabindas, mulatos, quibundos, cafusos, 
aos tombos, gemendo, cantando, rodando. 
Senhor do Bonfim! Senhor do Bonfim ! 

Oxum! Oxalá. 6! ~! 

Sinh6 e Sinhá num meis ou dois melS se há de casá ! 
Mano e Mana! Credo manco ! 

No centro o Oxum. 
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Que dois bonequinhos na rede tao bamba ! 
loio e laiá ! 

:NIinhas almas 
santas benditas 
aquelas sao 
do mesmo Senhor; 
todas duas 
todas tres 
todas seis 
e todas nove ! 

Santo Onofre, 
Sao Gurdim, 
Sao Pagao, 
An jo Custódio, 
Monserrate, 

Amém, 
Oxum! 

N a Iloite aziaga, na noite sem fim 
rescende o fartum. Rescende o fartum. 

Senhor do Bomfim! Senhor do Bomfim ! 
Oxum! 6! ~! 

Redobram o tan-tan, incensam maconha ! 
Sorri Oxalá ! 

E a preta mais nova com as pernas tremendo, 
A • 

no cramo um zum-zum, 
no ventre um chamego 
de cabra no cio ... ~! ~! 
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Meu sao Mangangá 
Caculo 
Pitomba 
Gambá-marundú 
Gurdim 
Santo Onofre 
Custodio 
Ogum. 

Minhas almas 
santas benditas 
aquelas sao 
do mesmo Senhor 
todas duas 

todas tres 
todas nove 
o mal seja neta 
casado com ele. 

Sao Marcos, S. Man~os 
com o signo de Salomao 
com Ogum Chila na mao 
com tres cruzes no surrao 
S e 'S D '- , . osme. . amlao. 

Credo 
Oxum-Nila 
Amém. 
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PRA DONDE QUE VOCE ME LEVA 

J uliao se apoderou da melodia as 10 horas da noite em 
pleno jazz. O tema é só pretexto porque o mágico Juliao -
transformou o saxofone e está transformando a gente. Tudo 
é ritmo binário como as pernas, os bra<;os, os olhos, os dois 
cora<;óes de J uliao. Entao o ritmo e a melodia principiaram de
veras organizando um chulear de batuque e canto rotundo de 
cortar cora<;ao. N o cume da voz está Gege - filha de Ogum 
deitada se balan<;ando; nas outras partes sonoras há outros deu
ses aquentando uns aos outros. Nisso o cantoesguincha do sa
xofone como um repuxo vermelho. J uliao dobra o saxofone 
na pan<;a confundindo-o com o esófago, os olhos esbugalhados, 
a alma inocente subindo a Escada de J acó para dentro de Dens. 
J uliao treme recebendo intui<;óes, amolegandoentre urna nota 
e outra o feiti<;o pendurado no pesco<;o. 

Pulam de dentro do escuro do saxofone mucamas lindís
simas para cada um dos fulanos, porém o poder da música é 
tao lavado e tao branco, é tao estrela d' Alva que as ditas nem 
se atrevem a se amulherar com eles. J uEao está reluzente que 
nem esfregado com óleo de andiroba, cada vez mais requebrado, 
mais impoluto e transparente, as teclas fechando as válvulas de 
seu corpo banzeiro, o canto se espraiandounanime, parece 
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que tem carajurú na face, o funil do aparelho está espraiado 
como sua boca branca, um estenderete só . 

Ciscar no murumdum ! 
Chupar caxundé ! 
Farrambambear por esse mundo ! 
Mulatear pelas senzalas brancas ! 
Mocar com a ocáia dos outros ! 
Tudo isso eram gritos sinceros mas sem maldade porque 

tudo estava peneirado, sessado pela água amandigada da música. 
Pra donde que voce me leva, poesia-uma-só? Pra donde 

que voce me leva, mae dágua de urna só cacimba, J anaina de 
um só mar, Pedra-Pemba de um só altar? 
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MARIA DIAMBA 

Para nao apanhar mais 
falou que sabia fazer bólos : 

virou cozinha. 
Foi outras coisas para que tinha jeito. 
Náo falo u mais : 
Viram que sabia fazer tudo, 
até mulecas para a Casa-Grande. 
Depois falou só, 
só diante da ventania 
que ainda vem do Sudao; 
falou que queria fugir 
dos senhores e das judiarias deste mundo 
para o sumidouro. 
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OLA! NEGRO 

Os netos de teus mulatos e de teus cafusos 
e a quarta e a quinta gera<;6es de teu sangue sofredor 
tentarao apagar a tua cor ! 
E as gera<;óes dessas gera<;óes quando apagarem 
a tua tatuagem execran da, 
nao apagarao de suas almas, a tua alma, negro ! 
Pai-Joao, Mae negra, Fulo, Zumbi, 
negro-fujao, negro cativo, negro rebelde, 
negro cabinda, negro congo, negro ioruba, 
negro que foste para o algodao de U. S. A., 
para os canaviais do Brasil, 
para o tronco, para o colar de ferro, para a canga 
de todos os senhores do mundo; 
eu melhor compreendo agora os teus blues 
nesta hora triste da ra<;a branca, negro ! 

Olá, Negro! Olá, Negro! 

A ra<;a que te enforca, enforca-se de tédio, negro! 
E és tu que a alegras ainda com os teus jazzes, 
com os teus songs, com os teus lundús ! 
Os poetas, os libertadores, os que derramaram 
babosas terrentes de falsa piedade 
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nao compreendiam que tu ias rir ! 
E o teu riso, e a tua virgindade e os teus medos e a tua bondade 
mudariam a alma branca can~ada de todas · as ferocidades ! 

Olá, Negro! 

Pai-Joao, Mae-Negra, Fulo, Zumbi 
que traiste as Sinhás nas Casas-Grandes, 
que cantaste para o Sinho dormir, 
que te revoltaste também contra o Sinho; 
quantos séculos há passado 
e quantos passarao sobre a tua noite, 
sobre as tuas mandingas, sobre os teus medos, sobre tuas 

[alegrías! 
Olá, Negro! 

N egro que foste para o algodao de U. S . A. 
ou que foste para os canaviais do Brasil, 
quantas vezes as carapinhas hao de enbranquecer 
para que os canaviais possam dar mais do~ur(t a alma humana ? 

Olá, Negro! 
Negro, ó antigo proletário sem perdao, 
proletário bom, 
proletário bom ! 
Blues, 
Jazzes, 
songs, 
(undús ... 
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Apanhavas com vontade de cantar, 
choravas com vontade de sorrir, 
com vontade de fazer mandinga para o branco ficar bom, 
para o chicote doer menos, 
para o dia acabar e negro dormir ! 
Nao basta iluminares hoje as noites dos brancos com teus jazzes, 
com tuas danc;as, com tuas gargalhadas ! 
Olá, Negro! O dia está nascendo ! 
O dia. está nascendo ou será a tua gargalhada que vem vindo ? 

Olá, Negro! 
Olá, Negro! 
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VII 

TEMPO E ETERNIDADE. 
RESTAUREMOS A POESIA EM CRISTO 

A 

Ismael Nery 

Na Eternidade 





DISTRIBUI(~AO DA POESIA 

Mel silvestre tirei das plantas, 
sal tirei das águas, luz tirei do céu. 
Escutai meus irmaos: poesia tirei de tudo 
para oferecer ao Senhor. 
Nao tirei ouro da terra 
nem sangue de meus irmaos. 
Estalajadeiros nao me incomodeis. 
Bufarinheiros e banqueiros 
sei fabricar distancias 
para vos recuar. 
A vida está malograda, 
creio nas mágicas de Deus. 
Os galos nao cantam, 
a manha nao raiou. 
Ví os navios irem e voltarem. 
Ví os infelizes irem e voltarem. 
Ví homens obesos dentro do fogo. 
Ví zigue-zagues na escuridáo. 
Capitao-mor, onde é o Congo? 
Onde é a IIha de Sao Brandao ? 
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Capitao-mor que noite escura ! 
Uivam molossos na escuridao. 
O' indesejáveis, qual o país, 
qual o país que desejais ? 
Mel silvestre tirei das plantas, 
sal tirei r!as águas, luz tirei do céu. 
SÓ tenho poesía para vos dar. 
Abancai-vos meus irmaos. 
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A NO.JTE DESABOU SóBREO CAIS 

A noite desabou sobre o cais 
pesada, cor de carvao. 
Rangem guindastes na escuridao. 
Para onde vao essas náus ? 
Talvez para as Indias. 
Para onde vao ? 

Capitao-mor, capitao-mor 
quereis me dizer onde é que fka 
a ilha de Sao Brandao ? 

A noite desabou sobre o cáis 
pesada, cor de carvao. 
Rangem guindastes na escuridao. 
Donde é que vem essas náus ? 

Serao caravelas? Serao negreiros ? 
Sao caravelas e sao negreiros. 
Há sujos marujos nas caravelas. 
Há estrangeiros que ficaram negros 
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de trabalharem no carvao, 
Homens da estiva trabalham, trabalham, 
sobem e descem nos poroes. 
Para onde vao essas náus ? 

Saltam emigrantes embm;ados, 
mulheres, crian<;as na escuridao. 
De onde vem essa gente ? 
Nao há mais terras de Santa-Cruz gente valente ! 

O' indesejáveis qual o país, 
qual o país que desejais ? 
Como é o nome dessas náus 
que nao se le na escuridao ? 
Vao descobrir o Preste J oao ? 
N a minha geografia existe apenas 
perdido no mar o cabo Nao. 

A noite desabou sobre o cáis 
pesada, cor de carvao. 

Essas náus vao para o Congo ? 
Castelo de Sagres ficou aonde ? 
Capitao-mor onde é o Congo ? 
Será no léste, no mar tenebroso ? 
Capitao-mor perdí-me no mar. 
Onde é que fica a minha ilha ? 
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Para onde vao os degredados, 
Os que vao trabalhar dentro da noite, 
ouvindo ranger esses guindastes ? 
Capitao-mór que noite escura 
desabou sobre o cáis, 
desabou nesse cáos ! 

- 273-



o NA VIO VIAJANDO 

Entre o mar e aterra viajo há séculos 
sem encontrar céu, sem encontrar 
Mas tenho a ansia desse país. 
l\tlinha caravela nao pode voar, 
nao pode subir, 
nao pode subir. 
O plano do mar já está dividido. 

, 
ceu. 

Há muitos selvagens nas ilhas famintas, 
os cáis sao escuros, há muitos escravos 
nas pátrias selvagens. 
Os degradados para onde vao ? 
Minha caravela nao pode voar, 
nao pode subir, 
nao pode subir. 
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A MAO ENORME 
Dentro da noite, da tempestade. 
a náu misteriosa lá vai. 
O tempo passa, a maré cresce~ 
o vento uiva. 
A náu misteriosa lá vai. 
Acima dela 
que mao é essa maior que o mar? 
Mao de piloto ? 
Mao de quem é? 
A náu mergulha, 
o mar é escuro, 
o tempo passa. 
Acima da náu 
a mao enorme 
sangrando está. 
A náu lá vai. 
O mar transborda, 
as terras somem, 
caem estrelas. 
A náu lá vaL 
Acima dela 
a mao eterna 
lá está. 
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PELO VeO DE DEUS QUERO ME GUIAR 

Nao quero aparelhos 
para navegar. 
Ando naufragado, 
ando sem destino. 
Pelo voo dos pássaros 
quero me guIar. 
Quero Tua mao 
para me apOlar, 
pela Tua Mao 
quero me guIar. 
Quero o voo dos pássaros 
para navegar. 
Ando naufragado, 
ando sem destino, 
quero Teus Cabelos 
para me enxugar! 
Nao quero ponteiro 
para me guIar. 
Quero Teus Dois Brac;os 
para me abrac;ar. 
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Ando naufragado, 
quero Teus Cabelos 
para me enxugar. 
Nao quero bússolas 
para navegar, 
quero out ro caminho 
para caminhar. 
Ando naufragado, 
ando sem destino, 
quero Tua Mao 
para me salvar. 
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NA CARREIRA DO VENTO 

Lá vem o vento correndo 
montado no seu cavalo. 
N as asas do seu cavalo 
vem um mundo de vassalos, 
vem a desgrac;a gemendo, 
vem a bonanc;a sorrindo, 
vem um grito reboando, 
reboando, reboando. 

Lá vem o vento correndo 
montado no seu cavalo. 
Nas asas do seu cavalo 
vem a tristeza do mundo, 
vem a camisa molhada 
de suor dos desgrac;ados, 
vem um grito reboando, 
reboando, reboando. 

Lá vem o vento correndo 
montado no seu cavalo. 
Nas asas do seu cavalo 
vem um mundo amanhecendo 
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vem outro mundo morrendo. 
Ligando um mundo a outro mundo 
vem um grito reboando, 
reboando. reboando. 

Lá vem o vento correndo, 
os séculos correndo atraz. 
Lá vem um grito de Deus 
e um grito de Satanás. 
Ligando um grito a outro grito 
vem o vento reboando, 
reboando, reboando. 

Lá vem o vente reboando 
com seus cavalos motores 
voando nos avi6es. 
Lá vem progresso, poeira, 
carreira, velocidade. 
Lá vem nas asas do vento, 
o lamento da saudade 
reboando, reboando. 

Lá vem o vento correndo 
montado no seu cavalo. 
Quem vem agora é um menino 
montado no seu carneiro. 
Parai ó vento, deixai 
repousar o cavalelro. 
Mas o vento vem danado 
reboando, rehoando. 
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o POETA PERDIDO NA TEMPEST ADE 

N urna noite longínqua eu acordei 
com o tremendo rumor da ventania. 
Que é isso meu Deus ? Olhei o céu, 
e o vento forte me ensopou de chuva. 
Vinha com o vento um bruhaha de vozes. 
Donde vinham essas vozes eu nao sei. 
O meu navio se perdeu e entrei 
na mais negra confusao do mundo. 
A tempestade, Senhor! A tempestade 
com a vossa f6n;a arrebatava o mundo. 
En era pequenino ante a violencia, 
ante o choque brutal da vossa ira. 
Eu nao podia me ajoelhar, Senhor, 
eu só podia cair e eu caÍ. 
Fui arrastado pela vossa f6n;a 
como aspIrado pelo vos so hálito. 
A tempestade, Senhor! A tempestade 
mais do que a tempestad e a vossa ira. 
a vossa majestade, a vossa face. 
Eu nao podia ver a vossa fa~e! 
As trombetas soaram: homens e árvores, 
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bichos e águas pelos ares densos 
foram arrancados pela grande for~a. 
No espa~o eu divisei o medo bruto 
dos cavalos caídos na voragem, 
as crinas reluzentes, desgrenhadas, 
e seus torvos relinchos pelos ares. 
Vi as folhas das plantas como loucas 
se agarrando nos galhos decepados. 
Até o próprio vento tinha medo, 
uivando, uivando como um jaguar. 
Lá em baixo era urna gota, gota apenas 
o mar, o grande mar, o imenso mar. 
E toda a humanidade, todas as feras 
no horror supremo dessa confusao, 
o instinto de viver perdendo entao 
nem homeris e nem feras eram mais, 
eram qualquer coisa além da vida, 
além da morte, além da m~rte. 
Eu queria encontrar os meus sentidos, 
eu queria encontrar-me e nao podia. 
Eu nao podia me ajoelhar, Senhor. 
Eu só podía caír. V ós nao deíxastes. 
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o QUE NAO MUDOU 

A noite desabou sobre o cáis 
pesada, cor de carvao. 
Uivam caes na escuridao. 
Quando o dia se elevar 
outras sombras cairao. 
T odas as coisas mudarao. 
Glória Aquele que nao mudou. 
As sombras se despenharam 
pesadas cor de carvao. 
A geografia mudou. 
Glória Aquele que nao mudou. 
As estrelas já morreram. 
O velho tempo secou. 
N a Glória eterna caminha 
Aquele que nao mudou. 
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TARDE OCULTA NO TEMPO 

o andarilho sem destino reparo u entao 
que seus sapatos tinham a poeira indiferente 
de todas as pátrias pitorescas; 
e que seus olhos conservavam as noites e os dias 
dos climas mais vários do universo; 
e que suas maos se agitaram em adeuses 
a milhares de cáis sem saudades e amigos; 
e que todo o seu corpo tinha conhecido 
as mil mulheres que Salomao deixou. 
E o andarilho sem destino viu 
que nao conhecia a Tarde que está oculta no tempo 
seni paisagens terrenas, sem turismos, sem povos, 
mas com a vastidao infinita onde os horizontes 
sao as nuvens que fogem. 
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LUTAMOS MUlTO 

Lutei convosco, fiquei cansado, 
fiquei caído. Quando acordei 
Tu me ungiste, Tu me elevaste. 
Tu eras meu pai e eu nao sabia. 
Eu sofri muito. Furei as maos. 
Ceguei. Morri. Tu me salvaste. 
Eu sou teu filho e nao sabia. 
Lutamos muito: eu Te feri. 
Perdóa Pai, pensai meus olhos: 
eu era cego e nao sabia. 
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ACEITO AS GRANDES P'ALA VRAS 

Aceito as grandes palavras eficazes 
e os caminhos que Deus pos diante de mimo 
Aceito o sangue derramado se é necessário 
para levantar o pobre. 
(Minha medita~ao me queima, Senhor! 
Mas me deixai falar para me desafogar). 
Aceito a ora~ao para mim e para distribuí-la como pao. 
(Minha medita~ao me queima,dai-me água 
para me dessedentar). 
Aceito a nao importancia da vida. 
(Senhor pegai minha mao para nao me matar). 
Aceito os dias com seus cinemas, seu s bonds, 
seus flirts, suas praias de banho, sua atualidade. 
Mas deixai-me ver no meio dessa conturba~ao 
o que está acima do tempo, o que é imutável. 
Senhor estou cansado, que ro descansar. 

- 285-



FUJA NO MEU CARNEIRO· 

A noite desabou sobre o cáos. 
Vao matar as famílias reais! 
A paisagem é de plantas carnívoras. 
Vao matar as famílias reais. 
Os ocasos sao sujos ? Dizei-me. 
Cereais há demais? O' dizei-me. 
Fome, fome eu sei que há demais. 
A paisagem é de plantas carnívoras. 
Vao matar as famílias reais! 

Silencio! 
A noite desabou! 
Nao mateis um menino que eu seto 
Nao mateis esse Rei. 
O' menino quereis um carneiro? 
Fugi nele menino pro Egito 
que a paisagem é de plantas carnívoras. 
Vao matar as famílias reais! 
A noite desabou. 
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A VOZ ACIMA DAS PORTAS 

As portas eram imensas. 
'O bóbo bateu: as portas se abriram. 
JS reís entraram, os reís sairam. 
As portas se fecharam, 
as portas se abriram. 
A menina branquinha 
bateu C0111 urna flor, 
as portas se abriram : 
os dias passa vam, 
as noítes chegavam 
as portas se abriam, 
abriam, fechavam. 
Os vento s violentos 
as portas abríam, 
abriam e fechavam. 
O Último chegou: 
as portas rangeram, 
os gonzos gemeram, 
o oceano passou, 
os séculos passaram~ 
tudo passou. 
E essa voz donde é que vem? 
- E' de-cima que a voz vem. 
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POETA, POETA, NAO PODES 

Desarrumar as terras do mundo. 
Poeta, podes fazer. 
Arrumar sem limites de pátria! 
Poeta, podes fazer. 
Derramar azeite no mar, 
plantar flores no topo dos montes, 
plantar trigo nos vales do mundo. 
Poeta, podes fazer. 
Abrandar os tufOes dos espac;os, 
acabar com os tiranos do mundo. 
Poeta, podes fazer. 
Extinguir a palavra de Deus, 
afastar a Verdade da Terra. 
Poeta nao podes fazer. 

- 288-



o SONO ANTECEDENTE 

Parai tudo que me impede de dormir: 
esses guindastes dentro da noite, 
es se vento violento, 
o último pensamento desses suicidas. 
Parai tudo o que me impede de dormir: 
esses fantasmas interiores que me abrem as pálpebras, 
esse bate-bate de meu cora<;ao, 
es se ressonar das coisas desertas e mudas. 
Parai tu do que me impede de voltar ao sono iluminado 
que Deus me deu 
antes de me criar. 
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ESTRELA, ó ESTRELA! 

Estréla, estréla 
mor reste ha tempos, 
porém te vejo 
na noite escura. 
Obrigado ó morta. 
Vento da África 
varreste o oceano, 
piratas fugiram 
pras grandes montanhas. 
Estrela apagada, 
vento impotente, 
tempo implacável, 
espa<;o vazlO, 
leis mentirosas, 
deuses caidos, 
nada, nada, nada. 
Obrigado ó mortos. 
Da noite que vim 
pra noite que vou: 
relampago de Deus - SOll. 
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o CLAMOR QUE NAO PARA 

- Que clamor é esse que nao pára, 
que vem de cima, 
que nao pára? 

- Sabei: é o progresso que nao pára. 

- O progresso é lá de baixo, 
es se clamor é de cima. 
Que clamor é esse que nao pára ? 

- Sabei: é a muralha do horizonte 
que se vai desmoronando, 
sao as piramides do Egito 
que o mar está solapando. 
E' o progresso que nao pára. 

Essas for<;as veem dos lados, 
o grande clamor é de cima. 
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- Que clamor é esse que nao pára 
que vem de cima, que nao pára ? 

- Sabei: - é o mar que está retirando 
os ossos dos santos poetas. 
Sao os homens neles tocando 
de repente despertando. 

- Que clamor é esse que nao pára? 
- Sabei: sao as coisas se formando. 
- As coisas nao sao reais 

e esse clamor é profundo. 

Sabei: é o Marceneiro trabalhndo, 
é vossa mao escrevendo, 
é o sol que está se queimando, 
os mistérios se acabando, 
o fim de tu do chegando. 

- Que clamor é esse que nao pára? 
E' a barca de Cristo andando. 
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SONO E DESPERTAR DO POETA 

o meu nas cimento me acordou, 
a minha - morte me adormecerá. 
Tu levas um cadáver para onde amigo? 
A vida é cheia de guizos 
tapa os ouvidos dorme, dorme. 
Dorme, dorme, a noite é boa, 
odia é oco como um guizo. 
A minha morte me adormecerá. 
O meu nascimento me acordou. 
Tu levas um cadáver para onde, amigo? 

Sol, sé testemunha que o fim já chegou, 
que a carne morreu, 
que a alma está viva. 
Antes de tu te extinguires, Sol 
olha o espírito continuando. 
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A PLANíCIE E AS FLORES CARNíV'ORAS 

Era urna imensa planície sem come~o, sem fimo 
Nela corriam rios e cavalos, muitos cavalos brancos, 
rios murmurejando, cavalos nitrindo doidos. 
Urna velha tarde de mil séculos sem ocasos berrantes 
circundava a planície. 
Que do~ura pacífica abrangia a planície! 
Que solidao amiga havia entre os ginetes! 
Como venciam os milénios essas bestas gigantes! 
Como nascia o silencio de seus rinchos de fogo ! 
E pairando no tempo urna voz sussurrava. 
Que voz era essa tao presente e tao forte? 
Nao desejeis saber, a fon;a humana nao pode. 

Mas no além da planície 
urna noite existia abra~ando a floresta, 
a floresta Senhor, urna floresta morna 
onde o teu inimigo semeou carnes brancas 
de princesas banidas, de mulheres raríssimas 
fechando as pálpebras para mimo 
Quando deixei a floresta, Senhor. 
na planície só havia grandes flores carnívoras. 
Os abutres tinham descido sobre os cavalos brancos. 
A noite tinha caído sobre o suor dos rios. 
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OS tD'OLOS SE AFOGANDO 

Do Oriente ao Ocidente, perto do sol, 
estendamos urna túnica branca de bra<;os abcrtos 
para significar: vinde a l .. im os que nao conhecem pátria, 
os que nao sabem geografia nem contas de sornar. 
E nas últimas vertentes da terra, para além do Himalaia 
erijamos urna muralha que toque na águia mais alta. 
Em suas pedras encerraremos os mortos do mundo: 
cada qual com urna ave de altivo voo 
como símbolos que o presente nao alcan<;a ainda. 
Poderemos olhar de cima os tempos em que J eremias 
chorou as tardes corrutas e ver os campos de Booz 
cheios de colheitas e de vozes. 
Veremos os raios das estrelas varando os dias de sol 
e iluminando virgens de tran<;as. 
O canto dos profetas ressoará de baixo 
e encherá a noite amiga sem crimes e sem detetives. 
Nao veremos ídolos 
porque os ídolos se afogaram nos rios rasos da planície. 
O Homem Público vai ao albergue de Emaus 
vai as bodas de Caná, 
conspira nos lagos com os trabalhadores. 
O Homem Público faz a revoluc;áo sem ódio. 
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AMO A SOLIDAO 

Gosto de andar nos desertos imensos 
pelas san;as sagradas, vendo as tardes 
cheias de cordeiros e de mulheres morenas 
que váo buscar água nas cisternas distantes 
onde moram as estrelas do ocaso. 
Gosto de ir pelos lagos onde a verdade ainda mora 
e a universal rede de Cristo colhe peixes nas águas. 
Amo a solidáo das montanhas donde a palavra desda 
e o gesto bom desda para as crianc;as pobres. 
Amo clamar a Deus nessas tardes longínquas 
cheias de salmos e de camelos mansos. 
Amo a velha paisagem bíblica 
que inda há de baixar sobre a terra cansada 
para o sossego dos olhos esmagados. 
Amo as terras de Deus onde os profetas andaram 
e onde meu pacto fiz com a suprema Presenc;a 
e serei holocausto ante a Forc;a das forc;as. 
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QUERO SER ENSINADO POR DEUS 

De que ponto sopra o vento das instabilidades ? 
Que cansa<;o de contemplar as pátrias! 
Quero o antecedente, quero o fim. 
Quero ser ensinado por Deus. 
Ciencia nao me satisfaz. 
M un do nao me satisfaz. 
Diabo nao me distrai. 
Quero ser ensinado por Deus. 
Os apoios terrestres sao frágeis. 
As montanhas sao fracas demais. 
Dai-me a vossa Mao para sair do vácuo. 
Deus me degole do mundo . 
Carne nao me satisfaz. 
Nao conhe<;o coisas necessárias. 
Quero ser ensinado por Deus. 
Tudo é casual nesse charco. 
Quero ser ensinado por Deus. 
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VINDE ó POBRES 

Vinde os possuidores da pobreza, 
os que nao tem nome no século . 
Vinde os homens de contempla<;ao. 
Vinde os que tem a linguagem mudada. 
Vinde os forasteiros e vagabundos. 
Vinde os homens descal<;os e os que tem 
os olhos cheios de espantos. 
J esus Cristo - Rei dos reis 
os vossos pés quer lavar, 
o filho do marceneiro 
nao vos póde abandonar. 
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A DIVISAO DE CRISTO 

Dividamos o Mundo em duas partes iguais: 
urna para portugueses, outra para espanhóis: 
Vem quinhentos mil escravos no bojo das naus: 
a metade morreu na viagem do oceano. 
Dividamos o Mundo entre as pátrias. 
Vem o..uinhentos mil escravos no bojo das guerras: 
a metade morreu nos campos de batalha. 
Dividamos o mundo entre as máquinas: 
vem quinhentos mil escravos no bojo das fábricas, 
a metade morreu na escuridao, sem al'. 
Nao dividamos o mundo. 
Dividamos Cristo: 
todos ressuscitarao iguais. 
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SOU PARA ME SAL"V AR SoBRE AS 
T ABUAS DA LE! 

Nao sou só para comer trigo. 
Sou para cair e para me levantar, 
para viver e para nao ligar a vida 
nem a morte nem ao tempo 
nem as águas paradas 
que apodrecem dentro dele. 
A mansao de meu pai tem muitas casas: 
a nostalgia dessas casas mora em mimo 
Sou para procurar roteiros no mar, 
para me arrepender e me salvar, 
para anunciar como um profeta 
e negar tres vezes antes do galo cantar. 
Sou para me enlamear no mundo e para me lavar na Luz. 
Sou para me afundar nos pecados mortais. 
E para me salvar sobre as tábuas da Lei. 
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AS GRANDES HORAS E A ANTIGA 
VIGfLIA 

A multidao era imensa 
e a voz come<;ou a dizer 
que nao podia falar na primeira pessoa, 
que os poetas eram inúmeros na terra. 
E todos se entreolharam e viram que eram poetas. 
Todos tinham sido humilhados, todos tinham sido roubados, 
todos tinham setas no lado esquerdo do corpo. 
E j á era de tarde e todos aqueles poetas cantaram 
as V ésperas do Senhor. 
E a noite chegou e todos aqueles poetas ficaram 
acordados escutando as grandes horas 
e esperando na antiga vigília. 
E o galo cantou: e milhóes e milhóes de sirenas 
de fábricas cantaram matinas. E odia acordou. 
E todos aque1es poetas viram o Dia subir. E subiram 
com oDia. 
E cantaram Laudes ao Senhor. 
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AO SOM DA SÉTIMA TROMBET A 

E ao som da sétima trombeta 
os tuneis se afundaram. 
E as grandes locomotivas 
gordas e asseiadas 
que passeavam 
pelas gares maternais 
viajando de cidade em cidade 
rolaram no vale. 
E os cruzado res possantes 
se afundaram para sempre 
no mar raso. 
Os espíritos imundos subiram 
para o ar semelhantes a ras 
martirizando os mercado res 
que se fizeram onipotentes 
no excesso de suas iniquidades. 
E o mar ofereceu ao juiz 
todos os seus mortos, 
todos os seus afogados, 
todos os seus suicidas, 
todos os seus heróis. 
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E a terra e o inferno 
mandaram ao grande J UlZO 

todos os seu s espíritos. 
Anjos que tendes poder sobre o fogo 
livrai-me da chuva de cinza e de enxofre. 
Trompas tocai 
para que eu nao ou<;a 
os perigosos convites. 
Eu desejo apenas 
o Grande Espírito 
de pés de latao derretido 
e de cabelos de nuvem. 
Quero olhos para ve-lo, 
quero voz para louvá-Io 
per omnia secula seculorum. 
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o POET A VENCE ·0 TEMPO 

] á nao vejo mais a paisagem de plantas carnívoras. 
Levada pelos riachos a água velha canta de novo. 
A relva ignora sua tragédia e alteia as folhas inocentes. 
Regresso ao teu tempo, DavÍ. 
Como tu tenho harpa e tenho Deus. 
E num dia bíblico assim 
fora dos tempos duros 
posso voltar as origens, 
e sentir como tu 
que sou mais forte que o reí, 
mais forte que todos os Golias. 
Mas nao sei como tu 
distinguir se essa estrela claríssima 
é a estreIa da manha 
ou se é mesmo a poesia 
que nós vemos no céu 
- antecedente e posterior a tudo. 
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OS QUE VIRAO NOS CAMELOS 

Pobres de espírito os que julgam a Lei pelos homens da lei, 
a Igreja pelos homens da Igreja, 
a eternidade por um trapo de tempo. 
Pobres os que nao tem perspectiva 
e sao fortes de ódio para dominar. 
Pobres os que iluminam os falsos dias 
e sao fugaz es como as tempestades. 
Pobres os que enfraquecem o espírito 
e nao tem joelhos para ajoelhar. 
Pobres os que nao passarao 
onde os camelos atravessarao. 
Pobres os que nao vem o que ficou atrás, 
e o que há de vir, quando as portas baterem. 
Pobres os que nao conhecem 
um minuto sequer de poesia. 
Pobres esses pobrezinhos. 
Misericordia, Senhor, para esses pobres. 
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o POETA DIANTE DE DEUS 

A eterna presen<;a acusou o homem pecador: 
- Disseste falsidade. A tua língua mentiu. 

O pecador disse que nao disse tal. 
Blasfemaste. Disseste meu nome em vao. 
O homem disse que nao disse tal. 
Disseste calúnias que apodrecem aterra. 
cismas, revoltas, credos, tudo mal. 

- E o pobre disse que nao disse tal. 
Mas a suprema presen<;a vendo 
o homem a tremer se retratando: 

- O pensamento que te dei era muito diferente 
da voz gritando tanta coisa ruim. Vem. 
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CAN(;AO DE DAVí NA JANELA 

A mulher de Urías estava tomando banho. 
Eu ví a mulher de U rias. 
Peitos mais belos eu nunca vi. 
Quebrei a cítara, versos nao fa~o, 

eu ví a mulher de Urias, 
peitos mais belos nunca hei de ver. 
A mulher de U rias esta va tomando banho 
em frente de meu palácio. 
Quera a mulher de U rias, 
nunca ví corpo mais belo. 
Quebreí a cítara, salmos nao fa~o, 

trono nao quero guerras parai. 
Só quero a mulher de Urias. 
Peítos mais belos eu nunca vi. 
Se oIho as nuvens, se des~o el terra 
vejo os dois peitos. 
A mulher de U rias estava tomando banho 
no riozinho que passa 
em frente de meu palácio: 
eu ví a mulher de Urias. 
Nao sou mais poeta, 
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troco meu trono. 
pelos dois peitos. 
Se olho o mundo vejo os dois peitos. 
Se olho o céu vejo os dois peitos. 
Nao sou mais reí, versos nao fa~o. 
Trono nao quero. 
Só quero a mulher de Urias. 
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DAVf CAINDO 

Sequei o mar, matei os peixes, 
venho do vício, da lama escura, 
quero de-bru<;os cair no cháo, 
tirar meus olbos, deixar que o fogo 
venha lamber meu cora<;áo. 
Que valem os olhos 
na escuridáo? 
Sequei o mar, matei o mundo, 
aves do céu 

• A • 

comel meu cramo. 
Minha palavra caiu nas pedras. 
Sou vosso mudo Senhor meu Deus. 
Vento violento 
secai meus tímpanos, 
eu tenho medo da ira santa. 
Deixai somente dentro de mim 
a primitiva Dar que reinou. 
Vento de Deus soprai minha Dar, 
as chamas do inferno ardem, Senhor. 
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AMADA VEM 

Amada, deixei a porta aberta para vIres. 
Plantei árvores longas para te dar sombra. 
Apressa-te querida minha, 
Fechei os olhos para esperar-te. 
Só os abrirei quando chegares, 
ó perfeitíssima entre as mulheres. 
F echarei depois a minha porta 
para o silencio de Deus nos envolver. 
Amada rninha traze a eternidade para nós. 
Traze a estrela que me prometeste. 
Traze tuas sobrancelhas como asas. 
Perdi o paraiso nao 1'0 posso dar. 
Dar-te-ei o sonho em que te geraste: 
o come<;o das águas ern que te vi flutuando. 
Vem como estás, vem molhada das fontes. 
Vern como estás, recoberta de folhas. 
Vern do meu barro amada minha, vern. 
Vem virgern através do ternpo, vern. 
Vem Iouca através da ordem, vem. 
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Vem cantando através da dor, vemo 
Vem com o primeiro pecado, vem o 

Vem que tu fóste gerada para mim o 
A porta p.stá aberta, amada vem o 
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A DISTANCIA DA BEM-AMADA 

Do princípio do mundo venha a Bem-Amada. 
Venha úmida do primeiro di a, venha. 
Venha da vontade de Deus a Bem-Amada, 
venha do primeiro SOllO a Bem-Amada, venha. 
Ela deu água a um samaritano e sumiu. 
Atrás da montanha piscou numa estrela e sumiu. 
Colheu urna tarde de Booz e sumiu. 
A bem-Amada floriu nas vinhas, floriu nas san;as, 
floríu nos cedros sagrados e sumiu. 
Floríu no templo de Salomao e sumiu. 
Onde está a Bem-Amada? 
Raínha de Sabá lavaste os pés da Bem-Amada? 
Eu sinto parcelas de sua presen<;a, 
eu sinto a sua chegada e a sua fuga. 
Onde é que ela está? 
De-baixo da lua entre gelos uivam lobos. 
A Bem-Amada passou imensa como um iceberg e summ. 
Atrás da montan ha piscou numa estrela e sumiu. 
Bebeu em Caná e sumiu. 
Desceu no meu sonho e sumiu. 
Quero lutar com anjos pela Bem-Amada. 
Quero me salvar pela Bem-Amada. 
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De baixo da lua entre gelos uivam lobos. 
Foi a Bem-Amada que passou no vento violento, 
vestida de neve com a fiIha da estrela. 
Eu sinto a Bem-Amada, a sua presen<;a, a sua fuga, 
o seu vestido de nuvens, o seu hálito de floresta. 
De baixo da lua entre gelos uivam lobos. 
Lá anda a louca - a Bem-Amada cantando. 
A filha da estrela caiu lá no mar. 
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o SACRIFICIO DA BEM-AMADA 

As tuas terras, deste-as aos publicanos e aos que nao foram 
[ao festim. 

Terras boas de olivais, de romeiras e de azeite e de mel. 
Os peitos da Bem-Amada neJas criaram leite 
e as suas coxas se arredondaram nas luas novas, 
sob os sinais do céu. 
Se a quiseres toma-a Senhor. 
Foste Tu que a criaste 
e só Tu a poderás adormecer com o narcótico 
da morte. 
E se quiseres que ela reapare<;a como urna flor dos teus montes, 
planta-a na encosta sagrada para que de tarde eu a possa esposar. 
E tocando a Tua harpa ven<;a das terras boas os espíritos escuros 
e possa enxergar a grande gera<;áo das estreIas do céu. 
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CONVITE DE SALOMAO 

Apressa-te amiga minha, querida minha e vem olhar a manhá. 
A manha mais do que nunca está de urna vastidao imensa. 
E nem sei se o limite dela serao aqueles pássaros lá longe, 
ves querida minha? 
Subiremos ao monte da mirra e ao outeiro do incenso; 
as sombras nao declinarao, a manha banhará teus peitos de 

[suavidade. 
A manha está tao vasta que o sol recuou e os montes ficaram 

[baixos. 
Só tu és grande ante a grandeza de Deus. 
Que airosos sao teus passos amada minha, parecem aquelas aves 
voando longe nos limites da manhá. 
Amada minha, querida minha nao procuremos saber o que há 

[atrás da manhá 
porque o tempo de depois é escuro como um · po<;o e nao tem 

[horas 
para o amor. 
És amiga minha, alta como essa manha, clara como es se mo· 

[mento 
sem horas, suave A 

outeiro de flores. como es se 
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A manha mais do que nunca está de urna vastidao imensa 
porque as chuvas desertaram do tempo e o sol recuou para atrás 

[do monte 
de nuvens. 
O' perfeitíssima entre as mulheres, a tua perfeic;ao nao passa. 
N ós nao sabemos onde é a morada do tempo e o inverno nao 

[existe 
nessa manha imensa. 
Essa manha nao conhece a morte, amada minha, e os pássaros 

[vao sub indo 
para o sol, para alargar a claridade. 
Amada minha, querida minha, só tu és grande ante a grandeza 

[Deus. 
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A POESIA ESTA MUlTO ACIMA 

Quero edificar o templo, o grande templo, quero matériais. 
Quero fazer o altar para os holocaustos e os incensos. 
E queimarei os perfumes inúteis nas narinas de Deus, 
nos cabelos dos arcanjos, no hálito de todos os eleitos. 
Quero oitenta milbrac;os para cavar montes e derrubar madeiras, 
e uns trezentos mil para colher água pura. 
Quero um para adivinhar onde tem ouro, onde fica o sol. 
Buscai-me um ladrao para roubar a lua. 
Vinde escultor fazer um querubim com dez covados de asas 
segurando um cálice descomunal e uma palma de bronze. 
E sobre os capiteis haveis de colocar um peixe voador 
voando para nao sei. 
Chamai Salomao para varrer o templo com sua sabedoria 
e com suas mil mulheres, com suas éguas, e com seu cajado. 
E depois que venha o fogo do céu queimar as oferendas. 
E tudo cáia com os rostos na terra, 
porque a poesia está muito alta 
acima de vós, mundo muito pequeno! 
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A MORTE DOS REIS 

N aquele tempo o rei mandou buscar os vasos sagrados 
e deu de beber as suas concubinas. 
E na parede da sala, mao de esqueleto surgiu, 
vinda de outros planos, de outro tempo, vinda da eternidade,. 
e escreveu em palavras de fogo que o rei ia morrer. 
E o rei ficou com o rosto mudado tremendo de medo: 
os joelhos batendo um no outro. 
E compreenderam 'lgoureiros e adivinhos da corte 
que o espírito de Deus aderia ao amago das ta<;as,. 
das figuras sagradas, 
e que as maos materiais que nao sabem ora<;óes 
atraem as dana<;óes, 
as terrÍveis dana<;óes que habitam out ras realidades, 
outras tiranias muito fortes, muito fortes e eternas. 
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o TORMENTO 

N a sétima lua edifiquei a porta grande da casa do Senhor 
e mandei tra\ar nos muros exteriores os exemplos do céu. 
E ensombrei de nuvens gordas o recinto dos povos. 
Quebrei as estátuas de Baal, para evitar as calamidades surdas~~ 

equipei as frotas sagradas e maidei-as partir; 
renovei a alian\a com a suprema Presen\a, 
e ela urna noite me ofereceu um sina!. 
Compreendi a grande significa\ao dos mistérios 
para saber que nesse mundo apagado, 
as verdades sao nulas, o real está além. 
Mandei buscar num país muito longe 
o fiIho dum ourives para gravar silencios. 
Abri o livro diante do povo 
pensando que o povo estava no nível do Alto. 
Mas o povo nao pOde enxergar os silencios do livro. 
N em suportar a claridade exquisita que das páginas saía. 
Baixei a cabe\a no maior dos desanimos. 
E o tempo me chamou para morrer. 
A eternidade me chamou para viver : irei. 
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UMA COISA VOS DIGO 

Cristo, essa luta pela Bem-Amada, 
essas fugas tremendas, 
essas sedes de poesia, 
essas viagens pela eternidade, 
essas descaídas de montanha abaixo, 
sao a via sinuosa para V ós. 
Adoremos o Senhor - o Semeador, adoremo-Io. 
Adoremos o Senhor dono do T empo, adoremos. 
Urna só coisa é que digo: Cristo é o primeíro día. 
Cristo é além do último dia. 
Cristo conservou o meu espírito. 
Cristo renovará o meu espírito depois do último día. 
Cristo eu vos dou as minhas montanhas, 
.a minha loucura, as partículas de minha poesia, 
a minha imensidade pequena, as minhas estrelas humildes. 
A vossa lei é de muitas maneiras Cristo e eu nao sei. 
Andamos as apalpadelas e desatinados como loucos. 
Andamos distraídos de V ós. 
Andamos fazendo poesia. 
Andamos a toa como visoes noturnas. 
Urna coisa tenho falado e sei que é Verdade: 
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Cristo caminha por cima do mar, 
Cristo nasceu no primeiro dia, 
Cristo nasceu para reinar. 
Trema todo o universo a sua Presen<;a. 
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SICUT ERAT 

Quando se ecoarem sete eras 
a nossa visao se exterminará. 
Depois das sete eras, tu construirás 
sete babéis, se te confus6es, sete piramides, sete estepes 
e sete guerras de cem anos. 
O teu nome ninguém pronunciará. 
Virao sete revolw;óes, sete sangues, sete cometas, 
sete geleiras, sete desertos. 
E sete anjos clamarao 
depois da tua mudez que deixou de existir 
há muitos milh6es de séculos 
que a Inteligencia continuará. 
Onde estarao os exércitos da pátria? 

A bandeira da pátria? 
A saudade da pátria ? 
Onde estarao as tendas, os arranha-céus e os icebergs ? 
E a Bem-Amada? E tudo? E tudo? E tudo? 

Nao precisarás de ponteiros para marcar o tempo 
nem das noites que te dao o sono. 
N em da morte, nem da morte, nem da morte. 
N em dos sacramentos, nem dos arrependimentos. 
A Luz te iluminará. 
Sicut erat in principio. 
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EU VOS ANUNCIO A CONSOLA<::.AO 

1 .- Os pobres que só tem sua pobreza 
e nada rnais; 

os moribundos que contam só com o seu fim 
e nada mais; 
os fracos que só possuem sua fraqueza 
e nada mais, 
podern andar sobre as águas do mar. 

2 - Os que tt~m rebanhos de máquinas, 
os que estao pesados de crimes e de ouro 

ou de ódio ou de orgulho; 
esses se afundarao. 

3 - Chamaremos um que a guerra comeu quase todo 
e só deixou os joelhos caídos no chao. 
~sse correrá mai~ depressa que a luz. 

4 - Chamaremos urn que apago u a vida que Deus lhe entregou, 

e a ruindade da terra estragou com seus vícios. 
~sse, Deus lhe dará urna vida de-novo. 

- 323-· 



5 - Chamaremos um que avistou o primeiro minuto. E morreu. 

6 - Um que queria sorrir e nasceu sem ter lábios. 

7 - :es ses seráo consolados. 
:esses ficaráo él direita da Máo. 
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ADEUS, MEUS IRMXOS 

Recolhamo-nos meus irmaos que já é tarde 
e há lá fora hienas que gostam de sangue. 
Encontraremos a Bem-Amada quando a noite passar. 
Eu vos anuncio a Bem-Amada. 
Até a consumac;ao dos séculos os nossos irmaos que nascerem 
se reunirao como nós. 
Os profetas "in illo tempore" se reuniram como nós. 
N ós somos e10s apenas. 
Eu vos anuncio a consolac;ao. 
As nossas vozes intempestivas atraem as hienas lá fora. 
N ós nao ternos armas. 
Os uivos aumentam. 
Adeus meus irmaos. 
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ADEUS, POESIA 

Senhor J esus, o século está podre. 
Onde é que vou buscar poesía? 
Devo despír-me de todos os mantos, 
os belos mantos que o mundo me deu. 
Devo despir o manto da poesía. 
Devo despir o manto mais puro. 
Senhor J esus, o século está doente, 
o século está rico, o século está gordo. 
Devo despir-me do que é belo, 
devo despir-me da poesía, 
devo despir-me do manto mais puro 
que o tempo me deu, que a vída me dá. 
Quero leveza no vosso caminho. 
Até o que é belo me pesa nos ombros, 
até a poesia acima do mundo, 
acima do tempo, acima da vida, 
me esmaga na terra, me prende nas coisas. 
En quero urna voz mais forte que o poema, 
mais forte que o inferno, mais dura que a morte: 
t;U quero urna fór~ mais perto de V ós. 
Eu quero despir-me da voz e dos olhos, 
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dos outros sentidos, das outras prisóes, 
náo posso Senhor: o tempo está doente. 
Os gritos da terra, dos homens sofrendo 
me prendem, me p11xam - me dai Vossa máo. 
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os VóOS ERAM FóRA DO TEMPO 

1. ° - As mágicas que a Gra<;a do Senhor faz sáo Poesia. 
2.° -- Vi dos centauros caírem cascos, 

saírem asas. 
3.° - As mágicas que a Gra<;a do Senhor faz sáo Poesia. 

Vi o ladrao entrar com o Filho de Deus na Luz. 
4.0 - Um homem ficou cego, ficou sábio, ficou santo 

indo para Damasco. 
5.° - A Gra<;a do Senhor, a Musa do Senhor, a Poesia do 

[Senhor 
sao além do espa<;o, além do tempo. 
Bendita a eterna Poesia. 

6.° - A vaga insolente subiu. A Gra<;a do Senhor me defenda 
7.° - Vi as praias cheias de ossos estranhos. Ainda estou 

de pé pela Gra<;a de Deus. As árvores eStaD de pé, 
as montanhas estao de pé, a igreja do Senhor estará de pé. 

8.0 - Um cego viu a Luz, um mudo falou Poesia, um surdo 
[ouviu Poesia. 

9.° - Uma camponesa viu a Virgem. Entao nasceu uma fonte. 
10.° - Espreitemos o movimento das águas. Eu tenho o gasto 

[da morte na baca. 
Quero dobrar os meus joelhos e o meu espírito. 
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11.0 - A Grac;a me concedeu o gosto da Vida, a vida que 
[nomeio nao é daquL 

As mágicas que a Grac;a do Senhor faz sao Poesía. 
12.0 - Vi dos centauros caÍrem cascos, saÍrem asas. 
13.0 

- Das asas saÍrem vOos. 
Os vOos eram fora do mundo. 
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VIII 

A TúNICA INCONSúTIL 

A 

Murilo Mendes 

o grande poeta meu amigo 





ONDE ESTA O MAR? 

Suores salgados e amargos de mergulhadores escravos 
se diluí ram no mar. 
Suores salgados e amargos de remadores de galeras 
desceram para o mar. 
Sangues salgados e amargos de grandes batalhas navais 
desceram para o mar. 
Lágrimas de sangue dos que ficaram abandonados nos calS 
correram para o mar. 
Sangue derramado nas guerras que aterra embebeu 
correu para o mar. 
O mar é cada vez mais amargo. 
Onde está o mar inocente - propriedade do poeta? 
Primeiro morreram os imensos animais e as grandes plantas 

[marinhas do come<;o. 
E as estrelas gigantes que iluminavam o fundo do mar 
se apagaram depois. 
E as antigas medusas que eram cabe<;as de mulheres novas 
se enovelaram de cobras. 
Raparigas e mancebos marinhos estao reduzidos a polvos e a 

[seres triste:; 
como as morsas e as obesas baleias. 
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Ginetes aquáticos se reduziram a ridículos cavalos marinhos. 
Muitos peixes se transformaram em aves, muitos cegaram pelo 

[que viam .. 
Os pelicanos se escravizaram nos viveiros dos príncipes. 
As cloacas da terra desembocam nas águas em que o Espírito. 

[pairou. 
Os siris comem olhos de cadáveres irreconhecÍveis. 
Homens que comem siris cada vez mais tem escamas nos olhos, 
e vem menos o mar e vem menos o mar. 
Onde está o mar? Onde está o meu mar? 
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o NOVO POEMA DO MAR 

() homens serVlS, () mar nao e 15S0 que acaso pensais! 
Ó homéns servís, o mar nao é opelxe 
e nem é muito menos a trilha explorada! 
Oh! vinde a mim, poetas amados: 
expliquemos aos homens os mantos do mar. 
Enxergai homens servís, as pegadas de Cristo 
e o sangue das guerras nas espumas do mar. 
E abaixo das espumas as ondas que abra<;am os corpos \'0-

[Iutuosos. 
E abaixo dessas ondas a água fria, a água quieta, a água azul. 
E abaixo da água azul as montanhas que ainda guardam a pre-

[sen<;a de Deus. 
E mostremos aos homens servis, ó poetas amados, 
os vales do mar, os profundos vales do mar, 
onde os náufragos, os afogados e os suicidas <1ormem, 
onde as ancoras há séculos repousam, 
onde descansam os aviadores desaparecidos, 
e onde há colunas partidas e estátuas mutiladas 
das cidades que afundaram no mar. 
Se ¡des a praia banhar-vos, cuidado! 
que "ós perturbais quem donne no mar! 
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o MANTO DO POETA 

}.: o manto do poeta lhe foi dado frente a frente 
e in vestido pelas próprias maos do Senhor. 
E o manto era talar e por fora tinha cordas de harpa 
para transmitir a todas as gerac;oes 
o som de setls gestos e de seu andar. 
E era belíssimo o manto do poeta 
e era obra de grande engenho: 
e era de fio de escarlata com o número de suas tríbus, 
com os. sete dias da criac;ao e a simbología de suas musas. 
Traje tao imponente e tao sábio nunca houve antes dele 
desde o primeiro homem. 
Dele nenhum vivente fora investido fora de seus iguais. 
E abaixo 'do manto havia a túnica interior 
em que o livre arbítrio permitia a inscric;ao das insígnias opostas. 
E abaixo da túnica, havia a peje abrigando o sexo em todos 

[os poros; 
mas um manto de pequenas chamas tornava-o sem mácula 
como um santo dentro da Grac;a. 
E abaixo da pele existia vinho e pao da eterna Transubstan

[ ciac;ao. 
E dentro havia os ossos e os ossos já erarn o pó em que rever

jteria no fim o 
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E Deus vendo que o manto se ajustava a sua criatura, 
<lchotl tudo lTIuito bom e soprou-Ihe de novo nos 0lh05 
l' lhe prometeu sua túnica inconsútil. 
Em vao a mulher de Putifar lhe puxará o manto 
quando ele decifrar os sonhos de Faraó. 

~'Ias ele depositará o seu manto para a sua wIusa plsar. 
;V{as enxugará C0111 ele as lágrimas dos pobres ou os pés de seus 

[ discipttlos 
OH retirarú a sua cinta para enxotar os cínicos 
ou o enfullarú como ul11a vela imensa que o levará pela rota 

[de EJias. 
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o HOMEM - SER PRO'CESSIONAL 

JUllto de ti, homem, ser proressional (Iue so ves tua sOlllbra. 

pousa a nüio no teu ombro o Anjo que te proteje. 
AIJas, ora esvoa<;a él direita, ora esvoa,a él esquerda 
o grande e belo Anjo exilado da Luz . 
. Acliante de ti - perfurada e sangrando, 
a nüio do Redentor te aponta o caminho certo; 
dentro de ti - seres anteriores a ti. - luminosos 011 negros 
vao contigo e tua sombra. 
Quando adormeces e ficas durante o srnlO - invisÍvel e inocente, 
e o livre arbítrio voa de teu cadáver, 
a estranha procissao espera que tu te acordes 
para prosseguir a marcha. 
Por ISS0 é que te cansas sem motivo nenh1ll11 . 
Por 15S0 é que andas de costas para o caminho certo. 
Por ISSO é que tropec;as e tateias como um ser sem Jeme. 
Por isso (juando pensas estar sóbre o abismo do Illferno. 
a mflo perfurada e sangrenta te conduz para cima. 
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A MUL TIPLICA~AO DA CRIATURA 

Parece Senhor, que me desdobrei, 
que me multipliquei, 
que a chuva dos céus cai dentro de minhas maos, 
que os ruídos do mundo gemem nos meus ouvidos, 
que batem trigo, chorando, sobre o meu tronco nu, 
que cidades se incendeiam dentro de minhas órbitas. 
Parece, Senhor, que as noites escurecem dentro de meu ser 

[múltiplo, 
que eu falo ::,Clfi querer por todos os meus irmaos, 
que eu ando cada vez mais em procura de Ti. 
Parece, Senhor, que tu me alollgaste os bra<;os 
a procura de abóbadas raras e iluminadas. 
que me estiraste os pés repousantes no Limbo. 
que os pássaros cansados em meus ombros repousam 
sem saber que o espantalho é a Semelhan<;a Tua. 
Parece que em minhas veias 
correm rios noturnos 
cm que barqueiros remam contra marés montantes. 
Parece que em minha sombra 
() sol desponta e se deita, 
e ;11inha sombra e meu ser 
valem 11m mÍ!1Uto em Ti. 
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o MONUMENTO VOTIVO 

No grande monumento votivo, ó musa descollhecida, 
colocarei na base, encrustados na pedra, 
ouro, cedro e marfim para exprimir a unidade da matéria, 
e em cima um propiciatório de bronze chapeado de prata 
para as oblac;6es a Deus. 
E em cima duas maos entrelac;adas, 
muito unidas como a ansia dos seres; 
e acima a arca do altar; 
e em cima da arca do altar 
um ornitorinco equilibrando 
urna esfinge que amamenta um centauro recém-nascido; 
e acima do centauro o número que é o símbolo do infinito; 
pedirei a Cristo o Alfa e o Ómega para bordar no peito de 

Ornarei os lados com prismas 
onde o vento soará sinfonias e arCO-IrIS. 
Todas as colunas encerrarao bramas de mil brac;os 
adorando o corac;ao universal do Filho, 
e grais cheios de ouro, incenso e mirra. 

[um grifo. 

Todos os pedestais terao redomas de setenta ciclos de diamantes 
com a representac;ao da Trindade Imortal. 
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E num fundo de linho retorcido : 
um círculo, urna esfera, o símbolo da túnica inconsútil, 
a tiara dos Pontífices, 
os cachos, as espigas, as colmeias, o logaritmo, 
o ólho da falena, o diamante lapidado e o ventre das virgens. 
Oferecerei a Deus a humilha<;ao do ouro debaixo do íma, 
a obediencia das coisas em se entrela<;arem, 
o equilíbrio em ascen<;ao contínua, 
a lei de gravidade arrependida e a vitória da levita<;ao. 
Quero agradar ao cora<;ao de Deus 
oferecendo-lhe o Tabernáculo do concerto e das alian<;as. 
Mandarei convidar as tríbus, 
a arca, os trabalhadores dispersos de Babel. 
E sagrarei para Glória do Senhor a morte e a ressurrei<;ao 

[de Eva, 
em louvor da Virgem Teóloga. 
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o POETA NO TEMPLO 

o poeta no Templo é um ser velocÍssimo 
e ele próprio é um templo que penetra outro templo. 
O poeta se enfurece mesmo dentro do Templo 
porque ve os mercadores dentro da casa do Pai. 
O poeta se impacienta dentro da casa do Pai 
quando ouve as lamenta<;óes dos que esperavam Deus. 

O poeta nunca repousa quando penetra o Templo: 
:file se senta com Cristo el direita do Pai, 
ele desce aos infernos e ressurge dos mortos. 
~le fala palavras que sao palavras do Pai. 
~le fala palavras que sao palavras do Filho. 
Todos os seus pensamentos sao pensamentos do Espírito. 

-o poeta dentro do Templo usa duas coróas juntas: 
urna de espinhos, outra de Reí do mundo. 
:Ble muda de mantos de momento a momento, 
ele come o Pao asmo sem fermento nenhum, 
,ele dansa, ele canta, ele é ator de Deus. 
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o poeta dentro do Templo é urna multidao de vozes, 
urna multidao de gestos, é urna multidao de passos 
indo e vindo com Cristo antes do Mestre nascer, 
indo e vindo com o Mestre antes do mundo nascer. 

o poeta no Templo tem dimensóes crescentes. 
desdobra-se vários milhóes de vez es, 
vem de Ur para Roma; e em Roma: 

Tu és pedra ! E ele se transforma em pedra 
e adormece na pedra e sobe na es cada ao Céu. 

o poeta no Templo come gafanhoto e mel 
e anuncia as na<;óes o Pastor dos pastores. 
O poeta no Templo tem a visao de Patmos: 
da cidade sem Templo, porque o Templo é o Senhor 
e o Cordeiro é sua lampada iluminando o mundo. 
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OLHA AN"fES A SEMENTE 

Antes de lan<;ares a semente no chao, 
antes de calculares os lucros da seara, 
e antes de sornares o valor da jóia que vais dar a tua noiva, 
ou os cofres que tu vais encher 
e as coisas que tu vais transformar; 
ve através do pequeno embriao de árvore: 
a sombra, o pastor tocando a sua gaita 
e a virgem derrubada debaixo da fronde, 
e o neto do pastor subindo nos galhos 
a procura dos ninhos escondidos; 
e os ramos benfazejos descendo sobre novos ben;os. 
Ve o joven enforcado num dos galhos sem folhas. 
e o Bem e o Mal sempre brotando da árvore; 
e as sementes, como nas parábolas sagradas 
dando de comer aos pássaros ou secando nas pedras: 
e sempre galhos subindo para a glória de Deus 
e sempre galhos descendo para a fome da terra. 
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AS TROMBET AS 

Qu<;o o baque dos Anjos precipitados 
cavando vales na terra. 
Vejo do ventre primeiro, da Eva, da Madre, 
os cordóes umbilicais enleando os seres até hojeo 
E ou<;o o clamor das trombetas 
acompanhando a queda das asas. 
E em cada cordao que se rompe, 
ressoa no charo nascente 
a memória das trombetas. 
E ou<;o outras trombetas e out ras quedas e outros baques. 
e sempre o sangue jorrando 
e sempre o som legendário 
reboando pelos vales. 
Mal se extingue no ar a trombeta do an jo das guerras 
nos vales coagulados de sangue; 
nos antípodas dos vales, - novas trombetas anunCIam 
o charo dos que vao nascer para batalhar, 
dos q:Je vao nascer para se acabar. 
Ou<;o as trombetas finais reunindo 
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·os meus membros esfacelados na morte. 
Serei leve. 
Sereis leves, - corpos ensanguentados que subireis do Vale 
ao c1angor majestoso das trombetas finais. 
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CONTEMPLA<;;AO 

-Se és cego de nascen<;a ou cegasTe Iutando, cre! 
E enHio a visao voltara ; e tu hás de sofrer vendo sofrer o mundo; 
.porém, pede mais, pede contempla<;ao: 
E a grande Face descerá quando dormires, e ficarás um ser 

[ estranho, 
com cem órbitas cobrindo tua pele bruta; 
,e nao poderás caminhar mais entre os homens para nao 
os atropelares com tuas visóes terríveis, 
com as rodas aladas que te transportarao aos montes 
onde as sar<;as sagradas ardem sob o divino Rosto. 
Mas o .togo do Inferno há de vir te caldear 
ou te extinguir ou te experimentar também. 
E serás entregue aos areiais desertos 
que arderao a teus pés com urna fogueira imensa. 
E se nao te desviares da divina Presen<;a 
serás o a<;o de Deus, 
serás o espeIho divino 
que refletirá a luz sóbre o mundo apagado. 
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A MORTE DOS ELEMENTOS 

E há de vir um dia em que a Terra que acolheu teu cadáver 
será vazia como um cemitério. 
E da água que te batisou e te matou a sede nao restará urna gota. 
E o ar nao envolverá aterra nem as águas; 
e junto aos tres elementos que tantas vezes na Vida 
nem te deram pra7er, nem te deram pesar, 
indiferentes a ti como se nao existissem; 
só o fogo, o forte fogo invencÍvel 
pode acompanhar teu espírito e envolve-Io. 
E chorarás em vao e rangerás teus dentes. 
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SABEREIS QUE CORRí A TRAS 
DA ESTRELA 

Sabereis que corri atrás da estrela como um Mago, 
tropec;ando nas cisternas e nos montes; 
e 1i as inscric;6es das pedras dos antigos rios; 
e consultei os áugures contra a vossa recomendaC;ao; 
e aprendi a significac;ao do meu sonho 
porque os céus se desenrolaram como um livro santo. 
Por isso chegai homens e OUVl; 

e moc;as em flor escutai; 
e POYOS atendei; 
ouc;a aterra com todos os seus peixes e suas aves e seus luzeiros 
e tudo o que ela produz: 
quem subiu primeiro para a Arca foi a mulher de Noé 
que levou casais de flores e de abelhas, 
e bordou quarenta dias e quarenta noites o catálogo geral da 

posteridade una; 
as filhas da mulher salva das águas 
conceberam debaixo dos capinzais do rio; e de rac;a de Esaú 
houve mulheres lindas cabeludas nos seios, nos sexos e nas axilas 
para que se resguardassem os lugares preferidos pela perpetuac;ao; 
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e por isso a mulher será a última a expirar no último dia 
e fechar as longas pestanas dos seus olhos amados; 
as escravas egípcias e Sara, Tamar e a mulher de Lot e a;, 

mulher de Isac 
e a filha de Batuel e a nora de Abimelec e a viúva de Elon a de

luto recente 
nunca ficaram estéreis e pariram gera<;óes como as estrelas , 

, 
no ceu; 

a filha mais nova de Labao era belÍssima e Dina filha de J acó: 
foi violada para perpetuar o exemplo dos violadores; 
e aí termina o catálogo geral de J acó e de Esaú; mas a mulher" 

de Noé 
que teceu quarenta dias e quarenta noites chuvosas, disse 
que Onam é maldito porque se rebelou contra a lei e Sodoma: 

foi queimada 
porque a mulher tinha sido demitida; 
e eis que as mulheres escravas sempre ficaram rainhas, 
e sempre os ca.nticos da terra acumulados no mundo deflagra-:

ram na bóca 
dos mo<;os denominados poetas; 
e as posteriores gera<;óes conheceram Judit que levou urna ca--

be<;a decepada 
e segurando-a nos cabelos descobriu com a cabe'S3- imolada 
os inimigos da espécie imortal; 
e do sangue de Judit um Rei assinou poemas da filha de Faraá, 

e lhe deu escravas 
já fecundadas pelo sangue de Deus; 
e as filhas de Deus se quelmaram de sol, e para diferir' 

dos deserto s de 
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areia ficaram negras para afastar o sol; 
e passaram por vontade de Deus a outros mares e a outras ilhas. 
onde depois o Filho do Pai baixou e sagrou a alian<;a 
com os povos amarelos, e com os povos dos gelos, e com os 

povos das montanhas 

e com os povos mais distantes onde a Arca boiou. 
A mulher de Noé abriu entao a portinhola e soltou a flór de-

longo pistilo 

.'! a a<;ucena ainda virgem do ferrao das abelhas; 
¿ a longa ventania de Deus tangeu polen 
desde o monte Sinai ao pomar de Canaan: 
e houve jardins no mundo para as musas colherem; 
e houve luares na terra para atrair os poetas; 
e a gera<;ao de Judit aparece em Herodíades para inverter a' 

divina fa<;anha e perpetuar os dois ramos da árvore do paraíso. 
Entao, o Senhor falou as gera<;óes dizendo: 
Cortai os ramos da árvore e construí o meu Tabernáculo 
e as tábuas da tenda e o pau do altar; mas do lado do vento
protegereis o átrio com a madeira da árvore; 
e depois de purificado o Tabernáculo, 
aí uniremos as gera<;óes: cada mulher com o ~ficiante que' 

escolher; 

entao a mulher mais nova dessa gera<;ao acampou com o amado 
nas margen s do rio grande, e depois acampou nas margens do< 
grande lago, e depois acampou nas margens do grande mar; 
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e da banda do aquilao nasceu a gerac;ao das mulheres denomi
nadas sabinas que foram violadas 

para perpetuar outra vez a espécie das que sao dominadas com 
a fórc;a; 

mas apareceu entre as sabinas um mancebo donzel 
que era muito mais débil que e1as mas sabia poemas e usava 

capas belíssimas; 
e nasceu da uniao urna menina franzina de coxas unidas e cin

tura esbelta 
como nunca houve na rac;a humana da terra: 
era a guerreira cuja bisneta brigou com os povos da ilha e foi 

queimada como feiticeira; 
'e porque era feiticeira sagrada, 
das cinzas brotou urna santa para perpetuar as gerac;6es de Deus; 
e as gerac;óes de Deus subiram para o plano divino; 
e do plano divino desceram signos que os homens do Taber-

náculo entendem 
para se comunicarem entre si até a consumac;ao dos século s, 
quando a mulher será a última a cerrar os longos cilios 
para abrí-los de novo no comec;o da Vida. 
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o NOME DA MUSA 

Para Adalgisa Nery 

Nao te chamo Eva, 
nao te dou nenhum nome de mulher nascida, 
nem de fada, nem de deusa, nem de musa, nem de sibila, nerr. 

de terras, 
nem de astros, nem de flores. 
Mas te chamo a que deseeu do luar para causar as marés 
e influir nas coisas oscilantes. 
Quando vejo os enormes campos de verbena agitando as corolas, 
sei que nao é o vento que bole mas tu que passas com os cabelos 

saltos. 
Amo contemplar-te nos cardumes das medusas que váo para .JS 

mares boreais, 
ou no bando das gaivotas e dos pássaros dos polos revoando 
sobre as terras geladas. 
Nao te chamo Eva,. 
nao te dou nenhum nome de mulher nascida. 
O teu nome deve estar nos lábios dos meninos que nasceram 

mudos, 
nos areiais movedi<;os e silenciosos que já foram o fundo do mar, 
no ar lavado que sucede a! grandes borrascas, 
na palavra dos anacorew que te viram sonhando 
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e morreram quando despertaram, 
no tra~o que os raios descrevem e que ninguém jamais leu. 
Em todos esses movimentos há apenas sílabas do teu nome 

secular 
que coisas primitivas escutaram e nao tnmsmitiram as gera<;óes. 
Esperemos, amigo, que sea ras gratuitas nas~am de novo, 
e os animais da cria~ao se reconciliem sob o mesmo arco-Íris: 
entao ouvireis o nome da que nao chamo Eva 
nem Ihe dou nenhum nome de mulher nascida. 
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A CONSERVA'~AO DA MATÉRIA 

Embora as pedras do túmulo atestem que estás morta, 
e repouses como repousam os cadáveres, 
o teu espírito sobrevive. 
Temo que algum feiticeiro, 
ou algum diabo ou algum vampiro o corrompa; 
e por isso, ó bem amada, eu te embalsamarei 
para que teu corpo viva como tua alma, 
e teu sorriso permane<;a nos teus lábios através da corrup<;ao:, 

de tódas as coisas. 
Desnudarei teu alvo corpo das vestiduras tumulares 
e o ungirei com teus perfumes prediletos. 
Conservarei suspensas as lampadas com suas lucernas 
e o azeite aben<;oado para manter as lucernas. 
Comporei com faixas de linho embebido em óleo aromático 
os teus seios que alimentaram milhares de gera<;oes de poetas. 
Porei a máscara de ouro na fronte alta e branca 
que encheu os homens sequiosos do espírito de Deus, 
de sa prudencia, de sabedoria e de conhecimento. 
Untarei os teus olhos com o verniz que o Princípio da Conser

va<;ao me ensinou, 
para que os homens vejam a pureza dos teus ascendentes desde 

Abel até hojeo 
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Convocarei as mulheres habilidosas a tecerem 
o jacinto, a púrpura e a escarlata 
e tudo que se faz em tear 
para vestir o teu tronco e o teu ventre e tuas pernas 
exceto tua cabec;a e teus pés que serao revestidos de ouro. 
Enfeitarei tua túnica com as sombras que teu corpo projetou 
sóbre os homens cansados. 
Virao frotas com paus odoríferos, marfim e ambar desconhecldos 
para a cúpola do jazigo. 
E todos os templos fúnebres 
em honra dos sacerdotes de Baal, de Moloc 
ou dos modernos ídolos que irritam o Senhor, serao demolidos; 
e virao os turíbulos e suas tac;as e suas jarras para o teu. 
Nao dilatarei as noites sem lua nem os silenjos 'iern Deus. 
e a solidao do mundo terá urna estatura infinita. 
Acaso entenderás, ó viajante, 
as ordens que a intuic;ao recebe dos céus 
para conservar na terra as virtudes de Úeus? 
Por ventura ao teu mando a essencia das coisas permanere? 
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LAMPADA MARINHA 

As noites ficarao imensas. 
A tristeza das coisas será cada vez mais profunda. 
Agora passeias nos jardins intemporais. 
E aqui, as noites serao imensas 
e a solidao do mundo terá urna estatura infinita. 
Vejo-te desaparecendo, como arrastada por linhas divergentf"~. 

desfazendo-te misteriosamente como urna sombra, na tarde. 
Bruxoleias muito longe, lampada marinha, 
sob a última ventania que te varreu da terra. 
As lloites ficarao imensas. oh, ficarao imensas 
Imóvel, jazes entretanto, recostada e serena 
e tudo ainda está em ti: a mesma bóca amarga, 
os mesmos olhos imprecisos, os mesmos cabelos 
de teus inúmeros retratos. 
E através desta inimagináve1 quietude ~erena 
desdobra-se a tua meninice e ainda guardas as maos translúcidas 
da primeira comunhao, os lábios túmidos de noiva quase 

[impúbere 
e a seqüencia fotográfica de quando ampliaste os teus seios 
e teu ventre e tua alma para con ter um filho. 
Ah! as noites serao imensas, 
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e a tristeza das coisas encherá o mundo! 
Agora freqüentas os tempos infinitos e ilimitados de Deus. 
Mas ainda repousas teu corpo na última noite que te arrastou 

[da vida. 
Sao os mesmos seios, a mesma honte, a mesma boca desmaiada, 
a mesma seqüencia de retratos que se interrompeu enfim. 
Nao há um só peda~o de carne nem um membro sequer que 

[te perten~a mais: 
Deus te raptou em tua totalidade. 
E enquanto tudo em ti parou para nós, 
tu és a dansarina que ~le arrebatou dos homens e absorveu 

r em Si. 
E as noites ficarao imensas e mais tristes ... 
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AOS ANJOS DECAIDOS 

Anjos decaídos, eu admiro as vossas mágicas: - desde aqueta 
da primeira serpente que conversou com Eva, até a vossa 
promessa de multiplica<;ao de peixes e de paes para as 
massas de hoje, através dos ditadores. 

Eu vos admiro as grandes mágicas, Lúcifer ou Belzebut ou ou
tros geniais mágicos do Inferno. 

E eu vos adoraria se maior do que vós diabos, Cristo nao fósse 
o mágico que eu amo. 

O meu Mago quando nasceu, ante ~le, os tres maiores magos 
se curvaram. 

E, antes de nascer, parou o Sol e atravessou o mar a pé enxuto. 
E nasceu de urna Virgem, escutai grande] .úcifer que rei
nais em Sodoma. 

E ressuscitou dos mortos, e mandou que Maria esmagasse com 
o pé a serpente que criastes ! 

O' Anjos decaídos, eu admiro as vossas mágicas, mas sou a 
platéia de Cristo, sou seu público e seu aplauso. 

Sou a água que ~le transforma no vinho da poesia; sou o ma
nequim que ~le descarna e recompóe, sou o poema que ~le 
le e rasga com a morte, e recopia na Eternidade. 

Sou as su as transforma<;oes com que ~le me expoe na vida; 
sou a sua pena; nasci com o corpo tatuado pelos seus sinais. 
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Sou o cego de suas experiencias, sou a sua cobaia e sua retorta 
de insaio em que suas promessas e suas profecias se rea1i
zam diariamente. ~le tem para mim unguentos, sais, óleos 
sagrados desde o meu nascirnento a minha morte. 

Fugi de minha família para seguí-lo, dei todos os meus mantos, 
e agora que sou o homem mais nu, passo corno meu ca
melo . através das agulhas e interpreto os sonhos dos reis 
faraós. 

:a. urn tirano o meu Mago: póe obstáculos para eu atravessar, 
pedras para eu tropec;ar, cortinas de fogo para eu me quei
mar, carnes lascivas para eu me sujar. 

Depois me passa unguentos para eu me salvar. 
Mas, grande Lúcifer, isto me cansa. 
E quando vou aderir aos vossos rogos, lernbro-me que sou Sua 

experiencia comec;ada, e que tenho de comparecer em Jo
safá; entáo continuo a acompanhá-Io. 
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CONFISS6ES, LAMENT A~6ES E 
ESPERAN(:A A CAMINHO 

DE DAMASCO 

o mundo precisava de amor: 
na véspera de Vossa Morte nos deixastes um legado: 
a Hóstia para matar fome e sede. 
E vossa Missao terminada subistes para a direita do Pai 
e Lhe mostrastes as cicatrizes que Vos deixamos no corpo. 
Pai Amado, eu que sou a realiza<;á.o de Vosso Pensamento, 
dai-me complacencias. 
Senhor, minha Fé é diminuta: aumentai-a. 
Dai-me olhos de contempla<;á.o, 
dai-me respostas, 
dai-me um cavalo de Vosso Reino 
que tomando as rédeas de minha mao me leve para Damasco. 
Pai Amado, sou cego, aleijado, e paralítico: 
meus membros nao darao na Cruz. 
Estou calejado de perenes quedas: 
Curai-me todo. 
Transformai-me como transformastes o vinho. 
Nao me abandoneis em interrogac;ao permanente. 
Dei-vos urna costela para fazerdes Eva 
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e as 23 restantes a Satá para corrompe-la. 
Sou colono e amicíssimo de Lúcifer. 
Sou da primeira serpente, sou um prisioneiro da pnmelra 

Dai-me um cavalo de Vosso Reino para ir a Damasco! 
Sou fornecedor de armas para os filisteus. 
Sou o que torpedeia a Arca e a Barca. 
Sou reconstrutor de Babel. 
Sou bombeiro do incendio de So doma. 
Fui demitido da Vida, 
e V ós me enviastes outra vez. 
Demiti-me de novo que errei mais! 
Sou o assassino de Lázaro, 
sou plantador de j6io: 
Dai-me um cavalo para eu fugir! 
Quis afogar Sao Cristóvao, 
transformei as algas em micróbios 
e as asas em avióes de guerra! 
Deus Amado, V ós que ten des sido meu paraquedas, 
rneu ascensor, minha escada, minha ponte, 

[guerra. 

segurai-me para que eu nao me precipite dos arranha-céus! 
Dai-me um cavalo para eu fugir! 
Dai-me um cavalo de Vosso Reino 
e que eu sem querer vá para Damasco. 
Amado-Pai, no caminho de Damasco 
basta urna sílaba para eu enxergar de-novo, 
()u um coice de Vosso cavalo para eu despertar na Luz! 
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VIAGENS, DESCOBRIMENTOS E G,RANDES 
RISCOS DO POETA NO MAR 

Para Dante Milano 

No dia do nascimento de Cristo descobrimos a capitanea das iIhas 
que tomou o mais belo dos nomes. 
Descobrimos entáo out ras ilhas povoadas, 
e viajando para oeste penetramos nos mares sem fimo 
Lan<;amos as redes sobre os mares revoltos 
e pescamos os sonhadores esquecidos 
e as mulheres repudiadas que se suicidaram sob reis legendários. 
Mergulhadores trouxeram a notícia de que o fundo do oceano 

[era r&so. 
E os marinheiros sonhadores concordaram. 
Vimos as trilhas dos grandes navegadores errados que des-

[ cobriram 
todas as Indias do mundo e levaram a cruz para as terras pagás. 
Vimos os tesouros famosos dos piratas servindo de ninhos 
as gaivotas e aos pinguins. 
Mergulhadores trouxeram a notícia de que o fundo do oceano 
estava juncado de setas atiradas pelas constela<;óes celestes. 
E os marinheiros sonhadores sondaram com seus olhos distantes 
a profundidade da verdade e concordaram com os mergulhadores 

[do barco. 
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Viajamos entáo vários dias nos guiando pelo vOo dos pássaros:. 
e vimos pescadores de pérolas suando sob as águas 
como os mineiros suam sob os túneis das minas. 
Entao os marinheiros perderam a fé na justi~ de Deus: 
e urna grande tempestade se formou. 
J ogamos por isso um profeta nas ondas 
e a fé regressou tao profunda 
que as montanhas do fundo do mar se elevaram 
e boiaram no seio d~s vagas. 
Lanc;amos as redes e pescamos na maré prea-mar 
um Iivro miIenar ainda úmido da saliva de Deus. 
E lemos este livro a tripulac;ao do barco que 1) esqueceu 
e adorou o boneco da proa. 
E por isso urna grande tempestade se formou. 
J ogamos outro profeta nas ondas; 
e a F é regressou mais profunda que ornar. 
Mandamos mergulhadores que trouxeram ramos de algas ver:des.: 
e outros sinais de alian~ com Deus. 
E nos guiando pelas correntes sábias descobrimos 
as mais recuadas ilhas para as bandas de oeste 
e deixamos urna cruz em cada praia sem nome. 
Os mergulhadores viram as invencíveis armadas 
hospedando peixes voadores. 
Os marinheiros sonhadores sondaram a verdade 
e concordaram com os mergulhadores do barco. 
Sabei, pois, que andamos viajando sem máquina 
e continuamos a descobrir várias iIhas; 
dai notícia aos demais viajantes 
Que por terra ou por mar ainda tero tempo para navegar. 
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UMA OU OUTRA REMINISCENCIA 
DO POETA 

Nao és tu por acaso a irma do pastor, 
:a da ra~a de Abel, 
a amiga dos caes e das ovelhas? 
Nao és por acaso a irma do pastor, 
.a que dansou no pátio diante do povo? 
Vamos andar nas colinas ó irma do pastor, 
.ó amada de todos, ó dansarina? 
Nao és a de cintura esbelta, a de pés ligeiros, 
a de maos suaves, a de olhos claros? 
Por mais que negues, tu és a irma do pastor, 
pela tua voz, pela tua dansa, pelo teu olhar, és a irma do pastor. 

Reconhe~o-te quando dansas no pátio, diante do fogo, 
nas pontas dos pés, em roda os cantores. 
És a inna do pastor, a dansarina que dansa com o olhar 
perdido na estrela que vem nos ocasos amar os pastores. 

Nao és tu a que hipnotisa os ursos 
e distrai os homens, da guerra ? 
Nao és tu a poetisa? 
Nao és a rara, a única, a desconhecida, a irma do pastor? 
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Nao és a que tens beijos e nao dás? 
Nao és a que dansas nas pontas dos pés, 
com as maos como plumas e os lábios entreabertos ? 
Nao és a que comanda, a que hipnotisa os cavalos do CIrco, 
a que apareceu na varanda com um lírio na mao? 
A prefigurada pelo poeta pálido? Nao és? 
Nao és a que o reí viu no banho e ficou louco? 
Nao és a irma do pastor? 
Nao és a que vai ficar noiva do andarilho? 
És sim a irma do pastor que paras as horas e os olhares, 
que eu vejo nos filmes com os povos errantes! 
És sim a irma do pastor que veio do comec;o ! 
És a irma do pastor que a gente entreve nas outras mulheresL 
Ah! a irma do pastor! 
A desaparecida! 
Em que festim de N abucodonosor 
ou de Ptolomeu te vi a última vez? 
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A MOR TE DA LoueA 

Para Maria Helena Nelson Pinto 

Onde andarás, louca, dentro da tempestade? 
És tu que ris, louca? 

Ou será a ventania ou algum estranho pássaro desconhecido? 
Boiarás em algum rio, nua, coroada de flores? 
Ou no mar as medusas e as estrelas palpadio os teus seios e tuas 

[coxas? 
Louca, tu que foste possuída pelos vagabundos sob as ponte s 

[dos rios, 
estarás sen do esbofeteada pelas grandes fon;as naturais? 
AIgum dio lamberá os teus olhos que ninguém se lembrou de 

[beijar? 
Ou conversarás com a ventania como se conversasses com tua 

[irma mais velha? 
Ou te ris do mar como de um companheiro de presídio? 
Onde andarás, louca, dentro da tempestade? 
Estarao as gaivotas surpresas diante do estranho corpo ador-

[mecido na morte? 
Se estás morta, come~aste a viver, louca! 
Se estás mutilada come~ste a ser recomposta na grande Unidade! 
Onde andarás, louca, dentro da tempestade? 
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PERTURBA~AO NAS ILHAS DE PASCOA 

Houve paz nas ilhas de Páscoa, 
sim, houve paz, mas depois que o ciclone 
arrancou os coqueiros das ilhas e destruiu as ten das dos canibais. 
Houve paz, sim houve paz, depois que as gaivotas se afogaram 
e as fogueiras dos nativos se apagaram. 
Depois que o mar trouxe os búzios do fundo, houve paz. 
O homem branco em sua tenda tocou sua vitrola 
e na noite longa ouviu um blue; 
nao ouviu o vento, nao ouviu a chuva, ouviu o canto, OUVIU 

[o canto. 
Spring is coming, Spring is coming for the swallows ... 
O homem branco pescará na maré alta a estranha maga 
que os canacas da ilha viram nágua. 
Houve paz depois da borrasca e ela virá. 
Brigará com o Rei dos polvos e a libertará. 
Spring is coming, spring is coming for the swallows ... 
Proporá viver com ela venden do aguarden te aos nativos: 
Spring is coming ... 
Matará o Rei dos polvos. 
Matará o clown, matará o equilibrista, matará o maestro. 
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Irá com ela pelas ilhas com o seu circo pequeno só de animais 
[ que a nao cubic;arao. 

Matará os macacos - semelhanc;a dos homens. 
Irá com ela sozinho pelas povoac;óes. 
Venderá seus retratos as platéias de contrabandistas e de 

[ marafonas. 
Houve paz nas ilhas de Páscoa, sim, houve paz. 
Depois que a matou e se matou houve paz nas iIhas de Páscoa. 
Houve silencio. E as gaivotas voltaram 
E os can ibais continuaram 
os seu s jogos noturnos. 
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o GRANDE DESASTRE AÉREO 
DE ONTEM 

Para Portinari 

Vejo sangue no ar, vejo o pilóto que levava urna flor para 
a noiva, abra<;ado com a hélice. E o violinista em que a morte 
acentuou a palidez, despenhar-se com sua cabeleira negra e seu 
estradivárius. Há maos e pernas de dansarinas arremessadas 
na explosao. Corpos irreconhecÍveis identificados pelo Grande 
Reconhecedor. Vejo sangue no ar, vejo chuva de sangue caindo 
nas nuvens batisadas pelo sangue dos poetas mártires. Vejo 
a nadadora belíssima, no seu último salto de banhista. mais 
rápida porque vem sem vida. Vejo tres meninas caindo rápidas, 
enfunadas, como se dansassem ainda. E veio a louca abra<;ada 
ao ramalhete de rosas que ela pensou ser o paraquedas, e a 
prima-dona com a longa cauda de lantejoulas riscando o céu 
como um cometa. E o sino que ia para urna capela do oeste, vir 
dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a mo<;a 
adormecida na cabine ainda vem dormindo, tao tranquila e cega! 
O' amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, vem como 
urna estrela cadente, vem com as pernas do vento. Chove sangue 
sóbre as nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam que 
é o arrebol. 
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DUAS MENINAS DE TRANCAS PRETAS 

Eram duas meninas de tran<;as pretas. 
Veio urna febre levou as duas. 
F oram as du'as para o cemitério: 
ambas ficaram na mesma cova. 
Por sobre as pedras da sepultura 
brotou bonina, brotou bonina, 
nasceram plantas, nasceram mais plantas, 
flores do mato, canas da várzea: 
a sepultura virou canteiro. 
Aves vieram cantar nas plantas, 
levaram sementes por sobre o mar. 
Os peixes levaram estas sementes 
até as IIhas de Karakantá. 
Ali brotaram flores estranhas. 
Donde vieram flores tao raras? 
Ah! só o poeta saberá. 
Pois nesse mundo desconhecido 
há casos desses que ninguém ve: 
vieram in setos beijar as flores, 
e um belo dia veio um poeta 
pegar insetos para sua amada. 
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A borboleta mais rara que há 
naquelas ilhas de Karakantá 
é cor de amaranto com oIhos azuis. 
Mas heis de saber que a tal borboleta 
contém veneno dentro dos oIhos; 
aí o poeta beijando tais olhos 
ficou dormindo como um cadáver. 
E entao sonhou com as duas meninas: 
que ambas dormiam na mesma cova, 
que flores nasceram na sepultura, 
que a sepultura virou canteiro, 
que peixes levaram sementes das flores 
para aqueles ilhas de Karankatá. 
O sonho do poeta o vento levou, 
levou para um astro desconhecido. 
E aí chegando tornou-se um mar: 
a água do mar virou arco-íris. 
Entao urna deusa pegou o arco-íris 
e fez um pente para se pentear. 
E tanto se penteou a deusa do astro 
que deu a luz a duas meninas. 
Sabeis quem sao as duas meninas? 
As duas meninas mais belas que há? 
Ah! só o poeta saberá. 
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POEMA DE QUALQUER VIRGEM 

As gera<;óes da virgem estao tatuadas no ventre escorreito, 
porque a virgem representa tudo o que há de vir. 
Há arco-Íris tatuados nas maos, há Babeis tatuadas nos bra<;o'5 
A virgem .tem o corpo tatuado por Deus porque é a semente do 

[mundo que há de viro 
Nao há um milímetro do corpo, sem desenho e sem plantas 

[ futuras .. 
Nao há um poro sem tatuagem: por isso a virgem é tao bela. 
V amos }(~r a virgem, vamos conhecer o futuro: reparai que': 

[nao sao, 

enfeites, ó homens de vista curta. Olhai: sao tatuagens dentro 
de tatuagens, sao gera<;óes saindo de gera<;óes. 
Quem tatuou a virgem? Foi Deus no dia da Queda. 
Vede a serpente tatuada nela. Vede o anjo tatuado ne1a. 
Vede urna cruz tatuada nela. Vede, senhores, que nao pagareis 

nada. É o supremo espetáculo meus senhores. Ensinarei os 
mistérios, as letras simbólicas até o omega. Vinde ver o 
trabalho admirável gravado no corpo da virgem: a história 
do mundo, a estratosfera habitada, o mágico Tin-Ka-Lu 
viajando na lua. Porque a virgem é admirável e tem trato. 
Vinde senhores que nao pagareis nada. A imagem da ino-
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d~ncia, da volúpia, do crime, da bondade, as representa<;óes 
incrÍveis estao no dorso da virgem, no pesco<;o, na tace. Vao 
sair tumultos das tatuagens. É um momento muito sério, 
senhores. Vao sair grandes revoltas. Há um mar tatuaJo 
na virgem, com os sete dias da cria<;ao. com o dilúvio. com 
a morte. Vinde senhores, que nao pagareis nada. 

Senhores, hoje há espetáculo no mundo. 
Vamos ver a virgem, a virgem tatuada, a virgem tatuada 

[por Deus. 
Ela está nua e ao mesmo tempo vestida de tatuagens. 
Meus senhores a virgem vai se desdobrar em milenios. 
Há intui<;óes nas tatuagens, há poemas, há mistérios. 
É por isso que o espetáculo é bonito. É por isso que a virgem 

[vos atrai. 
Vinde, senhores! 

- 374-



o GRANDE CIRCO MíSTICO 

o médico de ca mara da imperatriz Teresa - Frederico Knieps 
resoIveu que seu fiIho também fósse médico, 
mas o rapaz fazendo reIa<;óes com a equilibrista Agnes, 
com ela se casou, fundando a dinastia de circo · Knieps 
de que tanto se tem ocupado a imprensa. 
Charlote, fiIha de Frederico se casou com o clown, 
de que nasceram Marie e Oto. 
E Oto se casou com Lily Braun a grande deslocadora 
Que tinha no ventre um santo tatuado. 
A fiIha de LiIy Braun - a tatuada no ventre 
quis entrar para um convento, 
mas Oto Frederico Knieps nao atendeu, 
e Margarete continuou a dinastia do circo 
de que tanto se tem ocupado a imprensa. 
Entao, Margarete tatuou o corpo 
sofrendo muito por amor de Deus, 
pois gravou em sua pele rósea 
a Via-Sacra do Senhor dos Passos. 
E nenhum tigre a ofendeu jamais; 
e o leao N ero que já havia comido dois ventrílocos, 
quando ela entrava nua pela jaula a dentro, 
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chorava comO um recém-nascido. 
Seu esposo - o trapezista Ludwig nunca mals a pode amar, 
pois as gravuras sagradas afastavam 
a pele dela e o desejo dele. 
Entao, o boxeur Rudolf que era ateu 
e era homem fera derrubou Margarete e a violou. 
Quando acabou, o ateu se converteu, morreu. 
Margarete pariu duas meninas que sao o prodigio do Grande 

[Circo Knieps. 
:Mas o maior milagre sao as suas virgindades 
em que os banqueiros e os homens de monóculo tem esbarrado; 
sao as suas levita~óes que a platéia pensa ser truque; 
é a sua pureza em que ninguém acredita; 
sao as suas maglcas que os simples dizem que há o diabo; 
mas as crian~as creem nelas, sao seus fiéis, seus amIgos, seus 

Marie e Helene se apresentam nuas, 
dansam no arame e deslocam de tal forma os membros 
que parece que os membros nao sao delas. 
A platéia bisa coxas, bisa seios, bisa sovacos. 
:Marie e Helene se repartem todas, 
se distribuem pelos homens cínicos, 
mas ninguém ve as almas que e1as conservam puras. 

[ devotos. 

E quando atiram os membros para a visáo dos homens, 
atiram as almas para a visao de Deus. 
Com a verdadeira história do grande circo Knieps 
muito pouco se tem ocupado a imprensa. 
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A MORTE DO GRAO CHEFE 

A morte do grao chefe oriental deslocou grandes coisas. As. 
máes de olhos em amendoa, os homens de turbante e de 
albornoz e de mantos de seda disseram: morreu o nosso 
pai, morreu o chefe. 

E o telégrafo transmitiu aos remotos impérios a notÍcia laco
nica: morreu o chefe. 

E a grande muralha tremeu nos alicerces, pois os arautos a per
correram gritando: morreu o chefe. 

Depuseram em seu ataúde transportado por vinte elefantes ne
gros a imensa flor de lotus cu jo pedúnculo brota do fundo 
do Oceano lndico e cujo pistilo é o Monte Everest. 

O gigantesco Buda abriu os olhos de vagar e os fechou im
passível. 

Colocaram em sua sepultura maior que urna catedral o seu al
fange enorme com que degolou milhares de inimigos de sua 
religiáo e mais o colossal rubí de seu turbante que vali::! 
um país do ocidente e o seu fiel eunuco que abriu o ventre 
quando soube da morte do chefe. 

Mas a franzina favorita de seu serralho fugiu com o aviador 
ingles, e os párias, os inúmeros párias filhos das plantas 
dos pés do Daibutsu, disseram apenas: morreu o chefe, que 
nos adiantava o chefe? 
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E as encarceradas do harém disseram apenas: morreu o enuco; 
morreu o eunuco, que nos adiantava o eunuco? 

Ambos compareceram nus perante Cristo. 
Um com o sexo de menos e o outro com o sexo de mais. 
E viram o grande Brama prostrado aos pés do Homem com 

todos os seu s brac;os baixados como urna centopeia humilde. 
E o Deus que tinha diante de si as medidas do Filho, lhe per

guntou entáo: 
- Por que náo trouxestes a minha semelhanc;a? 
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UM ANJO DE TENT A(~AO BAIXOU 
JUNTO AO POETA 

Para Lúcio Cardoso 

Assim, eu irei louvar e me prostrar diante 
da musa de certas reintegra<;6es - musa única. 
E por isso revelarei também esta musa de sabedoria. 
E a revelarei a todos. 
E muitos serao os que primeiro a poderao contemplar. 
Por que esta musa sempre existiu e grandes foram sempre 
os poderes e as reintegra<;6es que de tóda ela provem. 
As almas desfalecidas pelo temor e pelas turba<;6es 
da vida a ignoram, mas eu acompanhei desde o primeiro 
lodo a indisciplina de sua sabedoria e a multiplicidade 
de seu s caminhos; 
eu vi com os meus olhos os prodígios da musa e a posso revelé;.f 
a todos. 
Ela é urna fonte de propicia<;ao, de semeaduras, de belez a, de 

[ renova<;ao. 

Eu vos anuncio a minha musa. 
Eu te revelarei, minha musa. 
Eu te revelarei aos desiludidos das outras. 
Eu te revelarei aos solitários para que eles fiquem patriarcas; 
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as gentes das pra<;as públicas e dos circos para que as gentes 
vejam a que nao tem umbigo; 
aos hermafroditas belos para que de si próprios concebam e 

[ reproduzam ; 
aos belos xifópagos de sexos diferentes para que cometam o 

[incesto. 
natUral e for<;ado e reproduzam os netos e os bisnetos da musa; 
eu te revelarei aos eunucos e aos circuncisos 
para que éles se recomponham nas tuas últimas gera<;oes; 
as esquisitas e lindíssimas lésbicas: elas se limparao no amor 
puríssimo da musa; 
o macho comum e a femea comum imitarao a gera<;ao par,. 
depois que a gera<;ao ímpar da musa fór criada. 
Entao continuarei a revelar a musa das renova<;oes. 

Eu te revelarei aos peixes para que Hes criem olfato 
e testemunhem o teu cheiro; 
aos cisnes: Hes pedirao a maciez de teus pelos secretos; 
as aves que tem asas mas nao riem, para que riam e completem 

[sua felicidade; 
cochicharei teu nome ao ouvido dos surdos e eles ouvirao a. 

[Música. 
Eu te revelarei as plantas carnívoras para que elas se desuma-

[nizem; 
eu te revelarei aos leoes ferozes para que os beija-flóres consigam 
abrigar ninhos permanentes nas suas be las jubas. 
Em verdade, ó querida musa minha, eu te revelarei as sete ma

[ravilhas: 
e elas se cobrirao de areiais; 
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'e depois de revelarei a Pilatos para que ele lave os pés de 
[Iscariotr.s ; 

·eu te revelarei a Salomao que tinha mil concubinas 
para que ele fique viúvo e adore o teu Deus; 
,eu te revelarei a Davi e ele comporá novo s salmos e esquecerá 

[a esposa de U ria:; ; 
e enfim te revelarei aos homens comuns 
para que eles se transfigurem. 
Nada mais direi sobre a musa que preside o desejo de cnac;ao 

[do poeta 
e preside a certos dons de sabedoria infusa que ainda lhe vem 
da saudade infinita e inextinguível dos dois anjos opostos. 
Mas, eu, imitac;ao malograda de Cristo, 
.ser incontestável e boxeur caído em todos os milenares encon-

[tros com Deus; 
'me soerguerei ainda para correr ao comec;o das COlsas; 
e te revelarei, musa minha, 
a primeira serpente para que ela, 
,com a corda de Judas, se enforque na árvore da ciencia do 

r Bem e do Mal. 
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AS VOZES DO HOMEM 

N aqueje momento de angústia, 
o homem nao sabia se era o mau ou o bom ladrao. 
E quando a mais a.marga das estrelas o oprimia demais, 
eis que a sua boca ia dizendo: 
eu sou anJo. 
E os pés do homem: nós somos asas. 
E as maos: nós somos asas. 
E a testa do homem: eu sou a lei. 
E os bra<;os: nós somos cetros. 
E o peito: eu sou o escudo. 
E as pernas: nós somos as colunas. 
E a palavra do homem: eu sou o Verbo. 
E o espírito do homem: eu sou o Verbo. 
E o cérebro: eu sou o guia. 
E o estomago: eu sou o alimento. 
E se repetiram depois as aCllsa<;óes milenárias. 
E todas as alian<;as se desfizeram de-súbito. 
E todas as maldi<;óes ressoaram tremendas. 
E as espadas de fogo interceptaram o caminho da árvore da "ida. 
E as maos abarcaram o pesco<;o do homem: 
nós te abarcaremos. 
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E o sópro do homem: 
denunciar-te-ei ao Senhor que renovará a maldiC;ao de Caim. 
E os pés do homem o levaram até a. aba da montanha empinada 

[na treva. 
Mas antes os mernbros do hornern se contraírarn como urn clown 

[com tétano. 
E sua língua se surniu diante das vozes que vinham da inte

[ligencia, 
dos sonhos e da rnernória. 
E out ras vozes saÍrarn de seu passado e da noite secular da 

[confusao das línguas. 
O hornem nao sabia se era o born ou o rnau ladrao. 
E suas vísceras foram crucificadas urna a urna e seus mernbros 
suaram sangue e se afundararn na terra. 
E seus ossos foram reduzidos a poeira sonarnbula 
que erra pelas estradas até o dia do julgarnento final. 
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'o POETA QUE DORME DENT'RO DE VóS 

~le possuia maos longas 
e seus olhos eram meigos. 
~le era duro, ríspido e triste 
e algumas vezes contentíssimo. 
Se alguém olhasse bem de perto 
decerto logo enxergaria 
que viera ele de muito longe 
e que havia luas extintas 
espalhadas pelo seu corpo. 
:nle era puro como um menino 
e era sábio como um profeta; 
mais ligeiro que qualquer flexa 
ia dum século para outro. 
E via através das superfícies. 
Mas rápido se enternecia 
pois era a vida que entrevia 
com seus desastres suceSSlVOS. 
:nle se lembrava de quando 
dormira nos tempos sem fimo 
Existía nas suas maos 
um halo que ninguém sabia 
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se era do céu ou do inferno. 
E suas espáduas possuíam 
um barulho de asas voando. 
Sofria muito o ser estranho 
com a iniquidade dos irmaos, 
com a opacidade dos homens. 
O mundo era muito pausado 
para seus passos gigantescos. 
Muitas mulheres o vaiaram 
pois nao ouvia seus apelo s 
se esses apelos eram sujos. 
A ninguém temia esse homem ; 
só a si próprio se temia 
e aos seres que nele havia. 
aos túmulos que nete moravam. 
Quando pousava a mao num hornem 
logo esse homem se retraía, 
ficavam os ossos do homem, 
pois o demais ele comia, 
com sua memória lendária 
com sua pura inteligencia. 
Amava ir tódas as tardes 
pelas praias do mar andando, 
falava com as algas e as conchas 
e ia dormir nas marés cheias 
embalado nas águas móveis. 
Suas marés eram diversas, 
sua sombra ia aos desertos. 
:e.le tinha chegado antes, 
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antes do mundo ser criado: 
era um ser duplo, triplo, quádruplo, 
era sem tempo e sem espa<;o 
e ao mesmo temoo realíssimo. 
N as florestas negras e imensas 
vagabundeava muitas vezes. 
V árias princesas o chamaram: 
passou por elas procurando 
o ser ideal que imaginou. 
E nunca o encontrando no mundo 
repousa, repousa, repousa 
dentro de cada um de nós. 
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A VIDA INCOMUM DO POETA 

Antes de tudo era um anJo de Deus. 
E sem pedir foi enviado ao mundo. 
~asceu sem querer numa hora amarga 
com os estigmas e os delitos dos pais. 
Depois de sugar seios mercenários 
nasceram-Ihe dentes de roedor, 
de carniceiro e de mastigador. 
Apesar disso era manso sem saber porque 
e já era homem antes da virilidade. 
Homem feito foi convidado 
a solenizar a sua festa nupcial 
e a transmitir sua posteridade. 
Deu filhos e deu poemas ao mundo 
que os nao compreendeu nem os aceitou. 
Mas as suas alegrías sendo outras, 
seu s caminhos, seus amores sendo outros, 
foi pOsto a margem como um ser inútil. 
~ao se matou porque um anjo sempre 
nao consentiu, lhe segurando a mao. 
Mas já havia chegado o seu declÍnio: 
~ ada conseguiu, nada o contentou. 
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N asceu só, viveu só, vai morrer só. 
Entao caminha para a morte 
sem surpresa nenhuma, 
sem saudade nenhuma 
e também sem recompensa nenhuma. 
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A ESCOLHA 

Comec;arás escolhendo e te proibindo 
entre os frutos misteriosos, 
e escolhendo o que deves dar como Abel ou Caim; 
e escolhendo a casa de J acó ou a casa de Esaú; 
e escolhendo o alimento para nao te envenenares; 
e escolhendo o amigo, o anjo, o guia, o rei, o verdadeiro 

[mendigo, 
o bem disfarc;ado no mal, a maoque deve ser decepada 
e a virgem que deves violar; 
e sem escolheres o ventre intacto de onde podias nascer, 
nascerás maculado; 
e se os pais de que nasceres nao te satisfizerem, 
escolherás outros pais; 
e de tua companheira retirarás seres que te nao elegeram pal; 
e os descentes dos teus filhos e dos teus netos 
continuarao a escolher 
desde o seio que nem sempre há de ser o materno 
até o galho próprio para se pendurar. 
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DAS PROFUNDEZAS DO PECADO 
ORIGINAL 

O' pais primitivos que das profundezas do pecado original 
me transmitistes o vosso sangue revoltado 
que corre nas minhas vísceras, 
que corrompe as minhas maos, 
que cega os meus olhos e o meu entendimento, 
quanto vos sou semelhante, como sou urna perfeita imita<;áo 

[de vós, 
como morro de vossa morte, como sofro de vossa ambi<;ao, 
como me pertence o vosso erro! 
N a noite tenebrosa em que me pusestes, ó pais errantes e 

[pródigos, 
me transmitistes a dúvida no Senhor, 
me ocultastes a F ace do Senhor, e perdestes a casa 
para onde eu devia voltar! 
O' pais primitivos, 
que me enviastes para urna existencia que eu nao solicitei, 
e para a qual cheguei nu, humilhado e chorando, 
eu vos perd60 pelo sangue de Cristo que me obrigastes 

[a derramar. 
pela trai<;ao de Judas meu irmao e teu filho, 
pela negra expia<;ao que me esmaga na Terra! 
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o DESESPERO orANTE DA ~UTILA~AO 

As minhas maos sao prolongadas 
em teclas, em cordas de música, em cabos, 
em manivelas, em cetros de reí e de palha<;o. 
Os meus pés sao continuados no barro primitivo, na f rialdade 

de minha sepultura. 
Os meus olhos sao continuados no azul do longínquo e do pro

fundo. 
Os meus ouvidos sao continuados nos lamentos passados e fu

turos do mundo. 
A minha palavra é continuada pelas perguntas que nao tem 

resposta. 
Mas nao sei onde estao as asas que prolongavam os meus 

bra<;os 
nem a eternidade que prolongava a minha vida. 
Os lados de meu corpo sáo prolongados por Eva que saiu do 

meu primeiro sono e povoa o meu sonho por perpetuidade. 
O meu pensamento é prolongado em altura, ... em antecedencia., e 

posteridades, mistérios e inocencias. 
A 111ao de meu cadáver toca os vértices da piramide e sente 

a frialdade das lages que vieram das primeiras rochas. 
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E quando penso que sou um ser hierático limitado e embalsa
mado na morte, 

a mao de meu espírito toca a mao direita do Eterno e me 
encontro de novo. 

Culpo os que me mutilaram na eternidade 
e me obrigam a reconstituic;áo contra leis inexoráveis, 
e com o seu primeiro e único duplo-suicídio, 
poderiam ter evitado a minha presenc;a na vida. 
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POEMA AS ING'ENUAS MENINAS 

Para Carlos Queiroz 

6 ingenuas meninas de minha terra, 
se quereis ver o enorme edificio em frente ao mar, vinde! 
O enorme edifício negro em frente ao mar, em frente a ll(jih~, 
cem janelas possui como cem telas, como cem faróis; 
e cem dramas diversos, as cem janelas possuem. 
Cem antenas captam as vozes remotas, 
as mais diversas línguas. os corac;6es mais diversos. 
O enorme edifício negro em frente ao mar, 
agita os seus elevadores dia e noite. 
E sua tubulac;ao de água quente e água fria 
parece veias de gente, parece veias de gente; 
chegam as vezes - vozes no vento 
que sao vozes de afogados 
ou de alguma nau desarvorada, 
ou de algum faroleiro morrendo, 
ou de alguma gaivota ferida, 
ou de algum rito negro no corac;ao das ilhas. 
Saem das janelas para os ventos que vao 
os dramas desiguais das cem janelas abertas. 
6 ingenuas meninas de minha terra que moral s em ~obrados. 

ó meninas ouvi: 
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110 enorme edifício negro em frente ao mar, 
cem homens infelizes trabalham nas cloacas. 
Abaixo da superfície quieta do oceano 
vem peixes cegos e famintos foragidos dos grandes. 
comer os detritos do edifício. 
Houve a Queda entre vós, peixes? 
Senhor. por que me ensinastes a perguntar? 
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DORME! DORME! 

Os olhos se abriram na noite: nada viram. 
As maos tatearam em vao bra<;os e seios 
que estavam no sonho: treva! treva! 
A alma queria ao menos o acalanto de dormir: 
o sono nao veio mais, nao veio! 
Entao venha a morte adormecer-me. 
A morte nao veio. 
Entao apagai a recorda<;ao, a meninice, 
pois o presente vos oferto! 
AH há dinheiro: nao quero! 
Aprendi muito: quero esquecer! 
Andei demais: quero fin dar ! 
- Dorme filho! Dorme filho! 
- Mae! só tu nao morreste. 
fala, máe, para eu dormir! 
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VóS PRECISAIS DORMIR 

Sexos que nao dormis de-noite, 
bocas que esperais o pao-nosso diário, 
vós precisais dormir. 
Guardas de necrotérios e de prisóes; 
coveiros de guerras e de epidemias, 
vós precisais dormir. 
O' vós, que escreveis despedidas 
él beira dos abismos; 
ó vós que pregais ataúdes 
ou preparais e~as para as exéquias matinais, 
ó condenados que ireis tombar de madrugada, 
vós precisais donnir. 
O' fantasmas dos castelos históricos, assombra~óes, corac;óes .. 

[relógios, 
rodas, círculos, esferas; 
ó galos das antigas aldeias, 
gatos dos antigos telhados, 
grilos dos antigos solares, 
vós precisais donnir. 
O' maes que esperais os vossos filhos nascer 
ou os filhos regressar alta-noite, 
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vós precisais dormir. 
·0' tosses, asmas, máquinas de costura, 
jogadores, sonambulos, marés, feiticeiros, palha<;os, 
vós precisais dormir. 
Dormireis Sol-da-Meia-Noite. 
Dormireis cherazades, 
astarots, duendes das encruzilhadas, espíritos que bateis, 
dormireis, dormireis. 
Imagina<;ao dos poetas, 
Memória dos poetas, 
Decep<;óes dos poetas, 
Loucura dos poetas, 
dormireis. 
N uvem do céu, ice-berg dos polos, onda dos trópicos, fogo da 

[terra, 
precisais dormir, precisais repousar. 
Irmaos de vigília que nas noites silentes velais as horas do 

rCristo, 
,dormireis, dormireis. 
Sacramentos, Igreja militante, Igrejas de Deus, 
<lormireis, dormireis. 
Dormireis Deus, dores de Deus, cuidados de Deus. 
Deus do J ardim das Oliveiras 
e da Cria<;áo malograda e do Filho que ainda sofre; 
deixai-nos dormir para dormirdes vós ! 
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RESTITUQ-ME 

Estende a Tua mao, agora, que ninguém notará: 
sem desespero e sem mágua me restituirei a Ti. 
Nao te devolverei minha Figura sangrando, 
nem também paralisada sob o sópro da morte: 
Mas os pés fatigados de tanto caminho errado. 
mas as maos abatidas de tanta procura va, 
mas os olhos sem brilho que adiante das maos viram a decep<;ao~ 
Estende a tua imensa Mao e ninguém notará 
que entre milhóes de homens, 
um Elias anónimo, sem fun<;ao no teu reino 
desapareceu para sempre 
sufocado de pó, sóbre um tufao de cinzas. 
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ESPiRITO P ARACLITO 

Queima-me Língua de Fogo ! 
Sopra depois sobre as achas incendiadas 
e espalha-as pelo mundo 
para que tua chama se propague ! 
Transforma-me em tuas brasas 
para que eu queime também como tu queimas, 
para que eu marque também como tu marcas! 
Esfacela-me com tua tempestade, 
Espírito violento e dulcíssimo, 
e recompóe-me quando quiseres 
e cega-me para que os prodígios de Deus se realizem, 
e ilumina-me para que tua glória se irradie! 
Espírito, tu que és a boca de todas as sentenc;as, 
toca-me para que os meus irmaos desconhecidos e longínquos 

[e estranhos, 
compreendam a minha fala para todos os ouvidos que criares ! 
Exceder-me-ei em meus limites, 
crescerei ero todas as distancias, 
serei a palavra transcendente, a profecía, a revelac;ao e as 

[realidades ! 
Devora-me, renova-me, ressurge-me em tua vontade criadora 
diante da morte e diante do nada! 
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Agu<;a a minha intui~o, 
descansa em minhas pupilas, 
agita a minha lentidáo, 
faze-me numeroso como tu, 
cobre todo o meu corpo de pálpebras que espreitem todas as 

[latitudes e longitudes 
e espectativas e anuncia<;óes e partos e concep<;óes 
e gera<;óes e séculos de séculos ! 
Ressurgirei de todos os ven tres 
e voarei no sentido da perpetuidade sobre as águas e sóbre 

Desata-me Espírito Paráclito! Corta os meus la<;os, 
sopra a terra que há sobre a minha sepultura! 

[as terras ! 

Enche-me de tua verdade e sagra-me teu moderno apóstolo! 
Amo como poeta a fonna com que te apresentaste 
a assembléia do Cenáculo ! 
E sinto a tua presen<;a, 
a tua aproxima~o, a tua un~o sobre a minha alma ! 
Dá-me tua fecundidade sobrenatural, 
tua heroicidade e tua Luz ! 
Unge-me teu sacerdote, 
teu soldado, teu vinho, teu páo, 
tua semente, tuas perspectivas ! 
Espirito Paráclito, dedo da direita do Pai, 
soergue as minhas pálpebras descidas e sopra sobre e1as o teu 

[hálito e tua esscncia ! 
Espirito Paráclito, amo-te, com os meus cinco sentidos, 
com a minha imagina~o, 
corn a minha memória e com os outros dons poéticos e profé

[ticos e reconstituidores 
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que ultrapassam minha espessa matéria e meu espirito trans
[lúcido! 

Sou teu ramo de oliveira que trazes dos dilúvios constantes da 
[humanidade 

e cujo óleo ungirá os meus iguais e os desiguais de meu 
[tamanho ! 

Espírito Paráclito, tu que és o único pássaro que desce sóbre 
[mim na minha noite untuosa, 

fura os meus olhos para que eu veja mais, 
para que eu penetre a unidade que tu és, 
a liberdade que tu és, 
a multiplicidade que tu és, 
para eu ~ubir de minha pequenez e me abater em ti ! 
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A CABE(:A É UMA LANTERNA 

Leva a tua cabec;a mesmo arrancada do tronco para a filha da 
[mulher de Herodes 

ou passeia com ela suspensa aos teus dedos como urna lanterna 
que indicará aos teus pés o carninho apagado. 

Ve que ela olha as tuas rnaos culpadas, os instintos que trernem 
pelo teu corpo todo, o despudor dos teus gestos 
e as cicatrizes das deserc;óes que há nas tuas pernas. 

Quando cansares, senta-te nela como numa pedra boa, pede que 
[ela beba 

o vinho que te mate él sede, pede que ela coma pao para nutrir 
[teus membros. 

Além de teu guia, ela é teu alimento. 

Se cansares outra vez, já de-noite, póe as maos ardentes so· 
[bre ela 

que ela te levará em sonhos, por urna escada comprida para o céu 
Pede que diga palavras fortes que encoragem teu peito; 
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ó corpo suado e bruto, a tua cabec;a é o testemunho 
dos constantes desfalecimentos dos teus membros, dos teus tom

[OOs, dos teus passos errados, 
e entretanto sao as maos que se lavam de suas próprias culpas, 
e a cabec;a é que chora, é que leva as maos para rezar, é que' 

[sonha, 
é que ve a fraqueza do corpo corruptível e se coroa de espinhos; 

[para redimí-lo. 
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DEIXAI DE RODAR EM TORNO DO MONTE 

Deixai de rodar em torno do monte; 
vamos galgar o ápice para que tenhamos novas pupilas. 
E avistemos as nascentes que seráo lá em baixo vendidas pelos 

[homens. 
E quando nossos olhos pairarem sóbre as nuvens, nós seremos 
do tamanho da montanha; 
e de lá desabaremos o nosso grito para os seres trogloditas, 
para os vulc6es que adormecerem nos len<;óis geológicos, 
para as sementes que afundaram no diIúvio, 
para os primeiros anjos merguIhados no fogo. 
E veremos o livro da vida se desenrolar de-novo: 
as primeiras névoas sóbre as águas do início, 
as primeiras flores que seduziram as abeIhas, 
as primeiras planícies que se cobriram de hervas, 
as primeiras ondas que se estiraram nas praias 
e as primeiras nuvens que subiram com os nossos oIhos 
para os olhos de Deus. 
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E TUDO É IMPREVISTO 

E porque aqui tu do é imprevisto, 
Ernanuel foi gerado em urna virgem e nasceu dela, 
e as cabe~s decepadas falaráo, 
e redernoinhos tenebrosos surgiráo sob a luz do levante, 
e nenhuma estac;áo, nem nenhum clima, nem nenhuma pessoa, 
nem nenhum rei, nem nenhuma pedra tem certeza de nada; 
pois tudo é viajante e tudo é sombra sóbre a planicie deserta. 
Coisas imensas e incompreensíveis foram criadas 
em redor de cada Job, 
e o Senhor atormenta igualmente a seus poetas como a seus· 

[ negadores ~ 
só a linguagem dos mortos é sábia 
e só a linguagem da contradic;áo, 
no decorrer dos anos tem sentido e é poesia; 
só os simples, os pobres simples, os operários simples, 
os reis simples tem calma. 
Os profetas, os poetas, os sábios e os grandes ministros 
seráo agitados, experimentados e crucificados inexplicavelmente 
no instante da vida. 
Muitos morreráo como o infeliz Acab, 
outros tiraráo a existencia, sob os olhos de Deus, 
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e todos serao arrebatados pela grande Mao. 
Depois tudo passará. 
Tudo será esquecido, e o area! cobrirá os ossos. 
E outras sombras continuarao a andar no deserto, 
misteriosas, atormentadas, ignorantes, esbofeteadas pelos anjos 

[ opostos! 
conduzidas para a fatalidade cega da Morte. 
para os desígnios incompreensíveis de Deus. 
E o desespero do poeta contaminará as criaturas 
porque ele é o vidente de Deus. 
E a sua exalta<;ao exaltará os que baquearam 
porque éle é a mola de Deus. 
E na longa travessia ele divertirá os tristes e os perturbados 
porque ele é o palha<;o de Deus; 
e um dia inexplid.velmente será devorado pela fome de Deus, 
porque ele é o seu alimento amargo e seu doce alimento. 
Depois os arados de Deus revolverao o areial; 
e jardins transitórios enfeitarao a Vida sóbre os cemitérios. 
lVlas para encontrares o poeta, buscarás os caracteres deste eleito, 
e o encontrarás, quando vires um homem exaltado e abatido, 
um homem amado e desprezado ao mesmo tempo, 
um homem escarnecido e louvado, em contínuo solilóquio, 
um homem que nao acampou em parte alguma lhe havendo Deus 

[dado tudo. 
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E A NAU NAVEGOU, NAVEG·OU 

E aconteceu naquela noite em que o poeta dormiu só, 
sem o calor da companheira para lhe encher os sonhos, 
sem o rumor da cidade poluída, lá em baixo, 
sem a fala do amigo que o acordasse as pressas; 
ter um estranho sonho que lhe foí permitido contar: 
e foi que havia inventado um navio para atravessar o mar. 
E Deus tendo visto que na terra 
ainda havia um homem capaz de inventar urna nau. 
deu-Ihe o dom de navegar e de descobrir o mundo 
e o poder de amansar e circunscrever o vento: 

e sob o brac;o estendido do Senhor 
o poeta conseguiu impor a lei as águas 
e suspender a ancora e alc;ar as velas. 
E lhe foi ordenado nao levar seres vivos 
sendo um casal de cada espécie ou cada rac;a, 
ou em qualquer outra diferenciac;ao 
porque os homens divididos já nao sao irmaos ! 
E o navío nao possuía escravos 
nem no leme, nem nos remos, nem no bojo sombrio, 
e só os homens da bússola orientavam a nau: 
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o sopro que a impelia era o Vento de Deus 
com que o homem fizera todas as descobertas, 
pois ~le tinha visto que ainda existia um homem 
capaz de navegar e descobrir o mundo ! 
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'o VENTRíLOQUO 

Debru~a-te sobre tua voz para escutá-Ia: 
tua voz existiu antes de tua forma. 
Se o alarido do mundo nao te permite entende-Ia" 
vai para o deserto, 

e entao a ouvirás com a inflexao inicial das palavras do Verbo 
e com a fecundidade do Genese ante o Fiat do Pai. 
Ouve a tua voz sobre a montanha par!). que o divino eco 
atravesse os milenios 
e rebóe dentro de ti que és o templo de Deus ! 
N a tua voz adulta ainda existe o acalanto de tua ama 
e o balan~o de teu ber~o. 
Ainda há apelos que vem da alcova de teus pais, 
ainda há os convite~ do instinto de tua juventude. 
Debru~-te sobre tua voz e escuta as vozes que vem neIa, 
as ressonancias de ti próprio que nasceram contigo, 
os bramidos dos ventos nas tuas velas rotas, 

a risada do diabo diante de teus desastres. 
Ouve a tua voz sobre o dorso do mar 
onde ela flutuou no come~o das coisas 
e a água a concebeu e se tomou fecunda. 
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Ouve a tua voz entre as massas humanas 
que como o mar se tornarao fecundas 
e espalharao a palavra do Livro 
pelas águas e pelos continentes. 
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AS PALAVRAS RESSUSCITARAO 

As palavras envelheceram dentro dos homens 
separadas em iIhas, 
as palavras se mumificaram na bóca dos legisladores; 
as palavras apodreceram nas promessas dos tiranos; 
as palavras nada significam nos discursos dos homens públicos. 
E o Verbo de Deus é uno mesmo com a profanac;ao dos ho-

[mens de Babel, 
mesmo com a profanac;ao dos homens de hojeo 
E, por acaso, a palavra imortal há-de adoecer ? 
E, por acaso, as grandes palavras semitas podem desaparecer ? 
E, por acaso, o poeta nao foi designado para vivificar a palavra 

[de novo? 
Para colhe-Ia de-cima das águas e oferece-la outra vez aos ho-

[mens do continente ? 
E, nao foi ele apontado para restituir-lhe a sua essencia, 
e reconstituir seu conteúdo mágico ? 
Acaso o poeta nao preve a comunhao das línguas, 
quando o homem reconquistar os . atributos perdidos com a 

[Queda, 

e quando se desfizerem as nac;óes instaladas ao depois de Babel? 
Quando toda a confusao for desfeita, 
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o poeta nao fruará, do ponto em que se encontrar~ 
a todos os homens da terra, numa só língua - a linguagem do 

[Espírito ? 
Se por acaso viveis mergulhados no momento e no limite, 
nao me compreendereis, irmao ! 
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AS PALAVRAS DE DESPEDIDA 

.E ouvirás em cada século que passa 
um ruído que se perde no tempo; 
·e o último cometa que apenas passou ontem; 
·e os oceanos renovarem suas águas muitas vezes. 
Verás várias constela~óes te enviarem seus raios e se extin-

[guirem depois. 
'Confrontarás tua infancia com a dos fiIhos do Sol. 
Reconhecerás as estreIas que te jogaram pedras 
quando eras um simples homem nos caminhos da vida. 
Recensearás como Abraao os astros que puderes contar. 
Contemplarás a morte prematura das luas 
e a vida misteriosa das estreIas. 
Reconstituirás o jogo da cria<;áo e o trono da primeira mulher. 
Avistarás centenas de milhoes de eclipses se produzirem simul-

[ taneamente . 
. E centenas de milhOes de labaredas em espiral subirem até o 

[trono do Mestre. 
E te lembrarás que eras um pobre esquimó entre o gelo da terra 

-e a última noite que te libertou do mundo. 
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A AVE 
Para .J. Fernando Carneiro. 

Ninguém sabia donde viera a estranha ave. 
Talvez o último ciclone a arrebatas se 
de incógnita ilha ou de algum golfo, 
ou nascesse das algas gigantescas do mar; 
QU caÍsse de urna outra atmosfera, 
ou de outro mundo ou de outro mistério. 
Velhos homens do mar nunca a haviarri visto nos gelos. 
nem nenhum andarilho a encontrara jamais: 
era antropomorfa como um anjo e silenciosa 
como qualquer poeta. 
Primeiro pairou na grande cúpola do templo 
mas o pontífice tangeu-a de lá como se tange um demonio doente. 
E na mesma noite pousou no cimo do farol; 
e o faroleiro tangeu-a: ela podia atrapalhar as naus. 
Ninguém lhe ofereceu um peda<;o de pao 
ou um gesto suave onde se dependurasse. 
E alguém disse: "essa ave é uma ave má das que devoram 

[o gado". 
E outro: "essa ave deve ser um demonio faminto". 
E quando as suas asas pairavam espalmadas dando sombra as 

[crian~as cansadas, 
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até as maes Jogavam pedras na misteriosa ave perseguida 
[e inquieta. 

Talvez houvesse fugido de qualquer pICO silencioso entre as 
[nuvens 

ou perdesse a companheira abatida de seta. 
A ave era antropomorfa como um anjo 
e solitária como qualquer poeta. 
E parecia querer o convÍvio dos homens 
que a enxotavam como se enxota um demonio doente. 
Quando a enchente periódica afogou os trigais, alguém disse:
- "A ave trouxe a enchente". 
Quando a seca anual assolou os rebanhos, alguém disse: 
- "A ave comeu os cordeiros". 
E todas as fontes lhe negando água, 
a ave desabou sobre o mundo como um Sansao sem vida. 
Entao um simples pescador apanhou o cadáver macio e falou:
- "Achei o corpo de urna grande ave mansa". 
E alguém recordou que a ave levava ovos aos anacoretas. 
Um mendigo falou que a ave o abrigara mnitas vezes do frio. 
E um nu: a ave cedeu as penas para meu gibao. 
E o chefe do povo: "era o rei das aves, que desconhecemos". 
E o filho mais moc;o do chefe que era sozinho e manso: 
dá-me as penas para eu escrever a minha vida 
tao igual a da ave em que me vejo 
mais do que me vejo em ti, meu pai. 
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SABEDORIA 

'Se me perguntares que é que dese jo, 
'eu Te responderei - Sabedoria, 
para que nao seja um homem seco e de urna só visao, 
e possa conservar a poesia ao meu lado sem a ciencia a abafar; 
·e, se me perguntares que é que desejo por acréscimo, 
digo-Te que desejo sabedoria porque com Tua sabedoria 

. tudo me virá, depois ! 
E a tudo poderei responder, e meus membros se multiplicaráo 

. e eu serei numeroso, depois ! 
Se me deres sabedoria defenderei Teu Templo 

·e enxergarei a Verdade dentro da confusao. 
E poderei ter respostas él que vier de Sabá, 

·e farei desta Musa urna das Tuas musas 
"entre as musas que Te glorificarao ! 
:Dá-me sabedoria para que a poesia tenha a Tua marca, Senhor ! 
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A MESA DO POETA, OS CONVIDADOS E 
O ALIMENTO 

N ós estaremos na mesa separados 
um do ot1tro, mas do lado que o Mestre 
se sentar na Ceia. 
E quando ~le me der o fruto 
ofertarei a M usa 
que o repartirá com todos os convivas. 
E a primeira mulher será assim relembrada 
e o fruto vedado será assim devolvido . 
.A mesa nao servirá para separar os hóspedes 
mas para juntarem as maos ou penderem a cabe~a 
no peito do Mestre amado. 
A lenha que a árvore deu para fazer-se a mesa 
será assim redimida pelas maos do Senhor; 
e após o banquete renascerá no solo. 
E a árvore será sempre a mesa com seu eterno fruto 
para os degredados. 
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CRIST:O-PEIXE 

Eu vos darei o Peixe, ó famintos de todas as idades, 
ó desvalidos de todos os países, 
ó miseráveis de todas as cores e de todas as rac;as ! 
E dividirei esse único Peixe que nasceu antes da primeira água 
e que continuará depois da última fonte, 
entre vós todos que tendes fome ou que estais fartos. 
E todos ficarao mais que saciados diante do mar posterior ao 

[Peixe. 
E depois convidarei as aves dos céus para comer as migalhas, 
porque o Peixe é o alimento do mundo. 
E depois convidarei os próprios peixes dos mares 
para tragarem o pássaro farto que nao puder 
voar sobre a onda, porque no voo do pássaro ia urna partícula 

[do Peixe. 
E depois convidarei as águas dos mares, dos rios, dos poc;os, 
das fontes humildes para serem animadas outra vez como nas 

[ origen s 
pelas partículas infinitesimais e infinitas do primeiro Peixe 
que alimentou as águas donde proveio a Vida. 
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OS MUTILADOS 

Os mutilados sao muitos, 
sao muitos os que perderam 
os membros, os que perderam 
os olhos, os que deixaram 
a pele inteira nas maos 
dos inimigos de Cristo. 
Sao inúmeros os que 
decapitados, sem pés, 
sem maos, viram, caminharam, 
apontaram o caminho 
e partiram para Deus. 
Sao os mutilados que 
nao mataram os irmaos 
nem vieram de guerrear, 
e renasceram inteiros 
na Luz, pela paz do mundo. 
A Reconstitui<;ao já 
entregou a cada um 
a mao decepada, o pé 
destruído pela tocha, 
e a visao já renasceu. 
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Os mutilados sao muitos, 
sao inúmeros os que 
decapitados, sem pés, 
sem maos. viram. caminharam. 
e aoontaram o Caminho. 
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A PROMESSA 

o Sumo-Sacerdote, o Principal, o Majestoso Oficiante, 
o Bispo, o Presbítero estavam no Padre-Único que subiu para 

Era belo, era meigo, era homem e era Deus, 
era t1m angulo da Trindade enfincado na Pedra 
como um cometa imenso iluminando aTerra. 
E detrás do imenso altar, 

[o Altar. 

vozes o acusaram, maos surgiram e lhe traspassaram o peito. 
E o Majestoso Oficiante se transformara em vÍtima; 
e nas maos que o sacrificavam 
estavam as suas próprias maos que eram as maos do Pai, 
com a promessa milenar que se cumpria entao. 
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MARTA E MARIA 

Tu tens nas tuas maos dS duas irmas de Cristo: 
a que escreve, a que trabalha, a que propaga a palavra 
divina, a que louva e proclama a sua glória e a sua 
poesia; e a que silenciosa ampara a tua fronte pendida 
onde irao cravar urna coroa de espinhos. 
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AL T A NOITE QUANDO ESCREVEIS 

A Senhora Heítor Usaí 

Alta noite, quando escreveis um poema qualquer 
sem sentir des que o escreveis, 
olhai vossa mao - que vossa mao nao vos pertence malS; 
olhai como parece uma asa que viesse de longe. 
Olhai a luz que de momento a momento 
sai entre os seus dedos recurvos. 
Olhai a Grande Mao que sóbre ela se abate 
e a faz deslizar sóbre o papel estreito, 
com o clamor silencioso da sabedoria, 
com a suavidade do Céu 
ou com a dureza do Inferno ! 
Se nao cn~des, tocai com a outra mao inativa 
as chagas da Máo que escreve. 
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OS GESTOS 

Sei que serei mudo e que tudo se fará sem mimo 
Virao amigos a última hora convidar-me ? 
Mas crede, irmao, que tenho a direita e a esquerda juntas em 

[ ora<;ao, 
ou unidas em cruz sóbre o peito comum. 
E tudo que depender destes gestos cristáos, 
tereis de minha renúncia, tereis de minhas maos, 
tereis do imenso silencio que aprendi do eterno Silencioso, 
tereis da solidao que herdei do eterno Esquecido. 
Nada posso fazer de mais por vós, 
porque :nle sempre me precedeu. 
Irmao, crede: nós todos somos estrangeiros, neste mundo, 
e a nossa pátria é a d'~le de que fornos exilados. 
E, agora e sempre seremos solicitados a cair 
por mais que contrariemos com o orgulho e com o aVIao a lei 

[da gravidade 
Irmao que fechais o punho ou que al91is o bra<;o em sauda<;óes 

[aos guias. 
juntai a vossa mao direita a vossa mao esquerda, 
em ora~ao, em cruz sóbre o peito comwn ! 
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o RIO E A SERPENTE 

o rio e a serpente sao misteriosos, meu filho. 
Do cimo desta montanha 
dois círculos do Eterno estavam. 
Um círculo era a serpente, 
o outro círculo era o rio: 
ambos se despenharam 
procurando ambos o homem, 
urna para o purificar, 
o outro para o envenenar. 
Ambos foram encontrar 
o homem simples lá em baixo. 
Um lhe ofereceu o Peixe para o alimentar, 
o outro lhe ofereceu o fruto para o intoxicar. 
O rio e a serpente sa.o misteriosos, meu filho. 
Das nuvens se despenharam, 
ambos se arrastam na terra 
como dois caminhos do homem, 
para ele se guiar. 
O rio e a serpente sao misteriosos, meu filho: 
vem do come~o das coisas, 
correm para o fim de tudo 
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e as vezes na água do rio 
a negra serpente está. 
As coisas eram simples, 
ficaram confusas, meu filho: 
o rio que te pode lavar 
também pode te afogar, 
pois com a aparencia do rio 
é a serpente que está. 
O rio e a serpente sao misteriosos, meu filho: 
eram dois círculos no início, 
vem desatados de lá. 
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MADALENA. CRISTO E O NOVO 
SALO'MAO 

o fiIho raro devia nascer de tt, ó muIher infecunda. 
E tu amá-Io-ias como filho, como mestre e como re!. 
E o fiIho raro que nenhum homem te deu 
teria a tua beleza e a tua juventude, 
- mae única do fiIho único, do mestre único. 
~le seria sábio, ele seria eterno, ele encerraria 
em si tóda a sedu<;ao do fiIho, do amante, do Senhor ~ 
- da carne que se beijasse e se diIuísse em espírito. 
E o soIicitasse em vao a todos os homens que to pudessem dar. 
E encontraste-o um dia em casa de Simao: 
era teu fiIho vivo que pertencia a outra, 
mas que urna nova justi<;a clava a tódas as maes. 

- 427-



DA! A DEUS ·0 QUE É DE DEUS 

Darei a César a bandeira da pátria 
em que a nobreza de César está gravada; 
darei a César o livro em que a história de César está marcada. 
para os homens do tempo; 
darei a César os dízimos 
porque César é o dono dos cunhos por vontade de Deus; 
darei a César os textos da leí 
em que o poder de César está inscrito; 
antes que a moeda se enferruje, 
dareí a moeda a César 
ero que a efígie de César está gravada; 
E depois darei César a Deus 
pois em César está gravada a figura indelé1el de Cristo. 
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OS LADR6ES, OS ENFORCADOS E 
OS DANSARINOS 

,c)' pequeno ladrao, aben<;oado ladrao 
que roubas pao para matar a fome dos teus, 
que roubas dos ricos o que é teu e dos teus; 
Ó grandes ladroes que roubais até a camisa dos pequenos ladroes; 
,quando a cortina do templo se romper, 
vamos ver a cabe<;a do Pai para onde pende, 
vamos ver quem estará leve para subir com ~le. 

O' grandes ladr6es se ~le nao valesse apenas 30 dinheiros 
mas alguns milhares de dinheiros, 
estarÍeis com ~le quando a cortina se rompeu. 
Se ~le nao fósse UtÍ} Rei nu, coroado de espinhos, 
mas o rei do petróleo ou magnata qualquer, 
estarÍeis com -nle grandes ladroes. 
O' pequenos ladróes, 
eu saúdo o vosso padroeiro canonizado por Cristo no pri

[meiro dia. 
O' grandes Iadróes reparai bem que há no fim de cada urna de 

[vossas transa~óes 
a corda que vos enrola há dois mil anos desde o negro momento 

[da traic;áo. 
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Quem dá mais pela grande corda? 
Senhores, é para o testamento dos grandes ladróes. 
O' quem dá mais pela imensa corda ? 
Os pobres que sao leves e sao ágeis e nao caem 
viram a corda estendida através dos milenios; 
e porque sao os palha<;os de Cristo, dansam na corda 
cada vez mais distanciados da figueira e dos dinheiros da trai~ao. 
O' pequenos ladróes, ó pobres, ó cristaos, 
eu saúdo o vosso padroeiro canonizado por Cristo no pri. 

[meiro dia. 
O' vós que dansais, 

ó vós que vos esfor<;ais, 
afinal a corda é urna grande atra<;ao ! 
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o POETA JACó 
Para Manuel Anselmo 

E eu te direi, Labao, em qualquer instante, na planície ou no 
[ desertof 

em frente ao Mar ou diante do céu, sob qualquer juramento, 
que esperarei Raquel mais sete anos e mais sete se quiseres; 
saberei amar Raquel em Lia e transportar a tua filha mais velha 
tudo o que me agrada em tua filha mais moc;a. 
Transportarei a ela nao só o rosto formoso e a gentil presenc;a 
mas o que mora dentro do rosto formoso e da gentil presenc;a; 
e os filhos de tua filha mais velha terao a beleza e o esplendor 
de tua filha mais nova; 
eu sou pastor e sei orientar minhas ovelhas e suprir com o meu 

[ espírito 
generoso o calor e a alva la que faltar nelas. 
E farei Lia a grande musa em frente do Senhor; 
e emprestarei o meu espírito em nome de Raquel para a glória 

[de Lia, 
e o Senhor vendo-a preferida por mim, torná-la-á fecunda 
alargando a casa de meu Pai; 
comporei os canticos de Lia, alegrarei o sorriso de Lia, 
farei que meus irmaos amem em Lia o espírito de Raquel e o meu 

[espírito e o espírito do Senhor uno comigo ; 
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perdoarei os defeitos de Lia, 
gostarei de seu desgasto, de seus caprichos, de suas bondades 
e de su as maldades sem motivo, porque é Raquel que eu estarei 
perdoando e amando e esperando; 
e dormirei sete anos com Lia; e Raquel me visitará em sonhos, 
e contaremos entáo a prole imensa que ela me dará através da 

[írmá. 
E depois de sete anos e mais sete se quiseres, quando me deres 

[Raquel, 
terei os filhos de carne de Lía para louvarem os filhos 
do espírito de Raquel que é teu espírito, Senhor; 
e a casa de meu pai será aumentada pelo espírito que cria como 
pela carne que o espírito transformou. 
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CONVITE PARA A ILHA 

Nao ' digo em que signo se encontra esta ilha 
mas ilha mais bela nao há no alto mar. 
O peixe cantor existe por lá. 
Ao norte dá tudo: baleias azuis, 
o ouri<;o vermelho, o boto voador. 
A leste da ilha há ° Geyser gigante 
deitando água morna. Quem quer se banhar? 
Há plantas carnívoras sem gula que amam. 
Ao sul o que há? - há rios de leite, 
há terras bulindo, mulheres nascendo, 
raÍzes subindo, lagunas tremendo, 
coqueiros gemendo, areias se entreabrindo. 
A oeste o que há? - nao há o ocidente nem coisa de lá: 
a terra está nova: devemos olhar o sol se elevar. 
Convido os rapazes e as raparigas 
pra ver esta ilha, correr nos seus bosques, 
nos vales em flor, nadar nas lagunas, 
brincar de esconder, donnir no areial, 
ca<;ar os amores que existem por lá. 
O sol da meia-noite, a aurora boreal, 
o cometa de Halley, as mü<;as nativas, 
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podeis desfrutar. Meninas par.tamos 
enquanto esta ilha nao vai afundar, 
enquanto nao chegam guerreiros das terras, 
enquanto nao chegam piratas do mar. 
As noites! Que noites de imenso luar I 
Podeis contemplar a Ursa maior, 
A Lira, a Orion, a Luz de Altair, 
estrelas cadentes correndo no espac;o, 
a estreIa dos magos parada no ar. 
Que noites, meninas de imenso luar I 
E as sestas? Que sestas I A brisa é tao mansa I 
Há redes debaixo dos coqueirais, 
sanfonas tocando, o sol se encobrindo, 
as aves cantando can~óes de ninar. 
Meninas partamos que as noites de escuro 
nao tardam a chegar. Entao que é da ilha, 
da ilha mais bela que há pelo mar 
e onde se pode sonhar com os amores 
que nunca na vida nos hao de chegar? 
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AFASTAr-vos DE MIM 

Afastai-vos de mim, ó todas vós que sois vendedoras de amor, 
e aproximai-vos de mim, 
ó grandes amorosas virgens ou prostitutas, 
adúlteras ou grandes santas; 
a minha Musa lavar-vos-á os pés, 
e os ungirá com um perfume caríssimo, 
e depois de conduzir-vos a pra<;a pública 
vos jogará a primeira flor; 
porque vos reconhecerei através das parábolas do Rei; 
porque participareis em :todas as bodas com 1tle; 
porque sois as eternas virgen s prudentes que o podeis amar. 
Afastai-vos de mim, ó todas vós que sois vendedoras de amor. 
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PARA DEGOLAR O C,HEFE 

Entáo náo houve mal s água porque os mananClalS foram 
cortados 

e o mal náo consentía que as nuvens dessem de beber el víla. 
E as f6r~as inimígas eram de cento e vinte mil guerrelros, 
e o chefe de seus capitáes, sanguinário e forte. 
Entáo a mulher mais bela entre os sitiados 
pediu ao Senhor que lhe aumentasse a beleza 
para que sua formosura fosse a sua grande f6r~a. 
- Dai-me fortaleza, Senhor, para o perder! 
- Dai-me formosura, Senhor, para o perder! 
- Dai-me Sabedoria, Senhor, para o perder! 
E depois se perfumou dos perfumes mais caros 
e entran~ou os cabelos e vestiu-se com os vestidos de gala, 
e cal~ou suas sandálias, 
e se ornou com jóias do feitio de a~ucenas; 
e a formosura que o Senhor acrescera 
era sabedoria e era fortaleza 
pois que é assim a formosura d'~le! 
E quando ela entrou na ten da para degolar o Chefe, 
antes de decapitá-Io em defesa do Espirito, 
a cabe~a do Chefe estava perdida nele 
e era diante dela um troféu do Senhor! 
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NO TEMPO DOS REIS 

Perto do Palácio do Rei existia a vinha de Nabot 
para tentar a cubic;a do Rei. 
Perto do Palácio do Rei havia o banho da mulher de Urias 
para tentar a luxúria do Rei. 
E perto do palácio do Rei havia o templo 
para tentar a soberba do Reí. 
E em todas estas terras alheias 
o Reí se substituiu como dono, 
como esposo e como deus. 
E era no tempo em que os reis eram muítos 
e o Senhor praticava experiencias nos Reís para seu povo. 
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o NE'CESSARIO AUXILIO NA G,UERRA 

Senhor! eu nunca inventei arma de guerrear ou de sacrificar 
[ninguérn 

ou d~. derramar o sangue de meu próximo, 
mas se aparecer o gigante que tem seis dedos em cada mao 
e cuja lan~a é como um cilindro de tear, 
ensina-me astúcias para guerrear; 
e se depois de abater em defesa do espírito criado, 
aquela montanha de matéria animada, 
descer da colina o segundo golias que tem seis cóvados e um 

[palmo de altura 
e cuja lan<;a pesa seiscentos sidos de ferro; 
e desafiar os meus iguais no espírito 
durante quarenta dias e quarenta noites para urna luta singular, 
serei forte se me deres urna pedra e mao certeira, para que ao 

[cair da tarde, 
eu entregue as aves do céu e aos animais da terra, 
a cabe<;a que amea<;ou teus filhos, meus irmáos. 
E, se com o teu auxílio eu vencer o segundo gigante; 
e entáo ° terceiro que é fornecido pelos deuses pagáos, 
pelos bezerros de ouro e pelos ídolos sanguinários da guerra, 
descer dos montes para me esmagar, 
ó Deus dos exércitos, fornece-me armas que ° meu arsenal 

[és Tu! 
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CERIMóNIA DO LAV A-MA'OS 

És por acaso um destes homens que inventaram canhóes ou 
alguma metralhadora ou gilhotina ou máquina de derramar 

sangue? 
Se és, vem que te lavarei ~s maos. 
Se és por acaso um destes homens que empilham dinheiro ou 
tiram da bóca faminta o pao escasso ou descobrem a carne 

friorenta, 
vem que te lavarei as maos. 
Se és por acaso um destes homens que puxam a corda da fórca 
ou manejam as molas das cadeiras elétricas ou brand'em as ma-

chadinhas das execu<;óes, 
vem que te lavarei as maos. 
Se és por acaso um destes homens que tem garras nos membros 
e o sangue de Abe! inda fresco entre os dedos, vem que te 

[lavarei as maos. 
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o DIREIT'O DA 
DIREITO DOS 

PRIMOGENITURA E O 
NOVOS PATRIARCAS 

Para Anibal Machado 

Recenseei tuas tribus que se contam aos milhares 
mas Te abandonaram. 
Recenseei teus primogenitos que sao mais numerosos que no 

[tempo de Moisés e de Aadio 
mas nao Te pertencem mais; 
pois os pais, em favor deste primogenito matam a prole antes 
do nascimento tal como é preceito junto aos deuses de Baal. 
E eis que os primogenitos assim feitos unigenitos 
nao sao tua semelhan<;a, Pai numeroso, 
mas continuarao a matan<;a da prole em favor do herdeiro e do 

[Bezerro de Ouro. 
Assim pois recenseei tuas tribus e recenseei. teus primogenitos 
e ambos nao Te pertencem mais. 
SÓ os patriarcas vivem na mais negra miséria. 
Só os patriarcas trabalham e suam para ganhar o pao, 
e nunca lhe dao lugar junto ao Teu Tabernáculo. 
O holocáusto dos outros é contra tua Lei, Senhor! 
O unigenito dos outros nao é semelhante ao Teu! 
Mostra aos patriarcas Tua Face, de novo, 
para que eles Te reconhe<;am 
e verifiquem que estao mais perto de Ti. 
E eles se levantarao 
e reinarao, Senhor! 
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ESTRANGEIRO, ESTRAN'GEIRO 

Para José Osório de Oliveira 

E quando os assírios acabaram de brigar com os caldeus enter
[raram os mortos; 

e outros povos comec;aram a brigar pela posse da terra; 
mas antes do dia findar, filisteus, hebreus, persas, gregos, árias,. 

romanos, africanos, russos, espanhóis, chineses japoneses, 
brigaram, brigaram, brigaram. 
E houve paz para enterrar os mortos. 
E nem o Sinédrio, nem os Conselhos, nem a Liga das Na<;óes, 
nada fizeram, nada resolveram, nada adiantaram. 
E houve paz para enterrar as ligas. 
E rebentaram na carcassa velha do mundo cinqüenta revolu<;óes 

[ simultaneas 
para salvar o homem e garantir a paz. 
E deram inúmeros premios nóbeis a vários chanceleres, e can-

[taram hinos a várias democracias,. 
a vários grandes condutores; 
e as polícias continuaram a espancar os sonhadores; 
e os generais ganharam grandes soldos para defender as pátrias,. 
e houve bombas em várias partes do globo; 
e ainda ontem, num morro do mundo, 
a Tísica devorou várias mo<;as, 
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e os vermes continuam a se alimentar de crianc;as órfas; 
ricos, pobres, moc;os e velhos se enforcaram nas árvores. 
A massa tem fome, o uivo da humanidade é mais doloroso 

[ de-noite. 
A superfície da terra continua do tamanho de urna cava. 
Estrangeiro que passais, 
sois tao novo e sois tao velho quanto eu sou. 
A mesma inquietac;ao e a mesma decepc;ao nos arrazam os olhos. 
Estrangeiro que passais, quantas vezes o chao que pisamos já 

[mudou? 
o senhor comissário j á nos deu licenc;a 
de olhar as nuvens e aspirar a brisa de Deus? 
E para olhar o próximo eclípse arranjaremos bilhetes com o 

[chefe? 
Estrangeiro amigo, escrevamos para os nossos bisnetos fictícios, 
a história eterna do homem decaído e do mundo sem jeito. 
Estrangeiro, vós me estendeis vossos brac;os e somos como 

[velhos amigos passeando no cais, 
e olhando no mar, - a vela, a asa, a onda e as coisas fugitivas. 
Estrangeiro, estrangeiro, as nossas nac;óes, apesar de nossa 

[amizade, 
continuam iso ladas e inimigas como em Mesopotamia; 
e ainda há entre elas ra~s irreconciliáveis. 
Estrangeiro, estrangeiro, eu sou dos vos sos . 
E, se quereis ser dos meus, ace!tai 
que só a Igreja de Cristo - mais forte que a lei de gravidade 
continua a enterrar os mortos neste planeta errado. 

- 442-



RE'CEBE AS DADIV AS DOS FILH'OS 
PRóDIGOS 

Para Alberto de Serpa 

Vese o homem impio quer dar um sino para a Catedral, 
e a mulher mais devassa quer dar o dízimo do vício 
para as lages do chao; 
ve se o grande fornecedor quer dar o vinho para o sacrifício: 
quando os que exaltam o Senhor cantarem os louvores de seu 

[ ministrrio, 
as trombetas dos filhos pródigos ecoarao lá dentro como seu 

[salt~rio . 
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OS TREZE DIAS A CAMINHO 
D'O DESERTO 

Para Adolfo Casais Monteiro 

A cabeleira das nebulosas havia enbranquecido, 
nenhuma estrela temporária existia mais no catálogo geral das 

[ constelac;6es,. 
urna compreensáo unanime envolvia a terra, do oriente ao 

Entáo, no deserto, onde nunca medrara semente, 
nasceram flores nunca vistas que as Virtudes 
ou as Potestades haviam semeado. 

[ocidente. 

E, como o perfume e o pelen fossem trazidos pelo vento 
até aos povos das praias do mar; 
no primeiro dia, 
as abelhas e os bezouros dourados tinham emigrado 
para lá; 
e no segundo, os beija-flores transportaram seu s ninhos a ca

[minho do deserto; 
e, no terceiro, pastores, magos e jardineiros se juntaram, 
e, no quarto e no quinto o cortejo era imenso e mais numeroso 

que as estretas do céu; 
e vinham nete mulheres de cabelo só1to e de seios fecundos, 
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e outras já fecundadas que iam, a fim de seu s menmos nasce
[rem puros sob o polen sagrado; 

e iam milhares de virgens que tinham sentido de longe 
a presen<;a das flores, e queriam dormir junto delas para acor

[dar mais lindas; 
o hálito da grande massa era tao poderoso que produzia as 

[marés, a oscila<;ao 
das palmas e o afago das brisas; 
e quando chegava sóbre as bordas do mar, as ondas se entrea

[briam e o cortejo passava; 
no sexto dla, a terra se fendeu e milh6es de cabe<;as decepadas 

[se encorporaram ao desfile; 
e essas cabe~s que 'Íinham sido de grandes alucinados e de 
grandes precursores conservaram adiante delas vis6es nunca 

vistas e muitas coisas que apenas come<;avam a nascer; 
e depois das cabe<;as vinha a na<;ao dos videntes, dos tocantes 

[e dos ouvintes 
vendo, ouvindo e tocando seres que nao vemos, 
gritos que se interromperam desde as primeiras gera<;6es e 

pensamentos que se envolveram de nuvens; 
gira.ndolas distribuiam mensagens e alimento aos homens de 

boa vontade, 
grandes águias esvoa<;avam sóbre a procissao levando amazonas 

donzelas 
ou espalmando as asas para dar sombra aos cansados ~ 

no sétimo dia, o cortejo passou através das grandes cachoeiras 
e meninas de tran<;as se juntaram aos nossos, 

cantando e dan<;ando sob um belo arco-Íris; 
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e no oitavo dia, grandes máquinas redimidas de crimes em que 
foram cúmplices dos homens, 

automaticamente rodavam cobertas de flores, obedientes e 
fmudas; 

muitos perfumistas envergonhados e orgulhosos ingeriam 
venenos de plantas; 

e serpentes verdes dos bosques virgens e das águas nunca des· 
cobertas, enrolavam as cintas das donzelas ou lhes orna
vam os tornozelos e os pesco<;os a-fim de irem também 
para o deserto; 

e no nono dia, hortelóes plantadores de mirra 
e cinamomo, e fabricantes de bálsamos sagrados 
nos buscaram tao ávidos que nao viram o rei que ficou solitáril) 

em seu trono, 
porque tódas as mulheres e favoritas 
e donzéis e eunucos e mo<;as do harém tinham ido 
conosco com seus candieiros e suas alfáias; 
e muitos generais ficaram sem comando porque as tropas 
os abandonaram pelo grande cortejo; 
ao menor aceno dos condutores de tribus, 
.codornizes e outros manjares 
baixavam sobre a multidao. 
E nao havia nenhum tempo de armar tendas, 
e acampar o varao com sua amada, 
poís ao segundo toque de trombeta 
as noites se dissipavam e as profecias 
eram acessÍ veis a todos; 
no décimo dia, ordenamos que po<;os se abrissem 
junto dos lábios de todos os sedentos, 
e que Vlessem os náufragos aumentar o corteJo; 
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e no undécimo: "vinde pássaros cantar nas nossas madru-
[gadas !'~ 

e ajuntem-se as águas-maes e separem-se de novo 
das águas do dilúvio e nos acompanhem também para o deserto!" 
e no duodécimo, viu Deus que tu do era bom; 
e no décimo terceiro tóda a infinita multidáo divisou, 
ao subir a montanha donde se avista o deserto, 
que o poeta ia na frente, conduzindo o seu povo. 
E a sombra das grandes flores, 
os homens cresceram e se multiplicaram; 
e o resto do mundo era vasio e vao 
e era como o antigo deserto. 
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A CURA DO HOMEM POSSESSO 

Para José Régio 

Os cortejos que muitas vezes 
acompanharam o poeta e o louvaram foram muitos; 
e muitos foram os que o apedrejaram. 
N um Domingo de Ramos ele se pos a andar, 
e lago os homens jogavam sob seus pés 
os livros que haviam escrito; 
e muitos desenrolaram sábias obras que abrangiam os tempos 
e muitos espalharam as folhas de vastos 
tomos sob suas plantas; 
outras tribus vieram para louvá-Io, 
e jogavam em seu caminho coisas de seus próprios seres: 
mulheres depositaram - cabeleiras inteiras 
e longos cílios e perfumadas tran-<;as 
e véus que tinham adejado nas faces e mantos que lhes ha\'1am 

apertado as ancas. 
Vieram cordeiros sacudir a la sobre o seu caminho 
e muitos seres alados se despojaram de suas penas 
sobre o leito da estrada; 
jubas inteiras e erinas atapetavam o caminho, 
e os derradeiros reis estenderam os mantos para ele pisar; 
no declínio da tarde milhares de mo<;as 
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vieram cantar. 
e as vozes atapetaram o chao 
para o poeta passar; 
e joven s cantores entoaram hinos em 10uvor do poeta 
e as notas eram macias para o poeta pisar; 
entao sob o crepúsculo, homens inquietos 
retiraram de si vísceras cheias de instintos para o poeta pIsar; 
e dos países de sol jovens casais negros 
vieram com suas dan<;as que animaram o caminho 
para o poeta pisar; 

e alucinados despencaram os brac;os 
que deixavam na estrada para o poeta pIsar; 
grandes guerreiros deceparam as orelhas, 
mas o poeta as repunha para que todos ouvissem 
o que ia falar. 

Afina.l nada havia para o poeta pisar que a poelra dos OSS(\", 

em que tudo será; 

e o poeta persistia sobre a poeira dos ossos em que tudo ser~ 
Mas já antes da noite apareceu um possesso 
que vinha de Cafarnaum com setenta demonios; 
e era a1eijado e corrompido e coberto de cobras, 
e dava saltos tao grandes que iam de um polo a outro, 
e dava urros tao fortes que estremeciam o mar; 
e vendo o poeta estacou no caminho; 
e a única alma boa que restava nele, 

consegulU exclamar entre as vozes contrárias : 
ensinai-me poesia que eu TOS quero louvar 1 
E o poeta: 
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- Nao é preciso que me louves; 
o que é preciso é que creias ! 
E imediatamente o possesso se transformou 
no companheiro mais belo para o acompanhar. 
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INVOCA'<;::AO A ISRAEL 

Israel, povo da escolha de Deus, fonte da grande poeSla, 
da grande inquieta<;ao, 
da grande tragédia, povo de eterno exílio e de pe rene caminhada. 
que representas o passado, o presente e o futuro 
a quem nós gentios devemos a poesia que continuará; 
eu te convoco, carne e sangue do Messias ressurrecto 
que el direita do Pai inda te espera um dia. 
Tua na<;ao extra-temporal aguarda-te, povo duro e rebelde, 
povo contraditório, povo destinado desde o princípio e demitido~o 

e readmitido, 
e tenaz como a vinha do Senhor e eterno como o testemunho' 

do Senhor. 
Sinto-me enxertado em ti, nas<;o de tuas raÍzes espirituais comó 

nas<;o da verdade una, continuada e permanecida em mlm. 
Porque afastaste de ti a face familiar de Deus ? 
Porque rondas filho pródigo, faminto das profecias ? 
Porque vagas no teu próprio deserto interior 
com a nostalgia da Casa Paterna que abandonaste? 
Volta com tua sabedoria e tua voca<;ao 
e tua primazia entre os povos, 
volta para o Corpo místico 
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de que te amputaste para te recompores em vao. 
Povo que mataste teus profetas 
e grande comparsa da Tragédia, imolaste o Mestre dos teus 

profetas, 
regressa a ra<;a de Deus de que abdicaste enganado pelos ho· 

mens da Lei; 
e te ensinaremos a nova medida da Poesia e da Sabedoria 
e da Igualdade para a Grande Comunhao. 
O' povo estrangeiro no mundo, 
o Eleito da grande poesia que transcende o tempo e o espa<;o, 
acompanha-te porque aumentas a sua insaciedade 
e o aturdes com o mistério e com as senten<;as do início; 
porque és potencial de que ele é sequencia 
e desdobramento nas escalas de Deus: 
porque faste, és e serás Testemunho da história de seu único 

Mestre; 
e como o poeta és visado e estrangeiro no mundo. 
Vem que te mostraremos o caminho da Comunidade, 
e em troca de tua Sinagoga longínqua 
te ofertaremos a tríplice Igreja iluminada 
e te investiremos com a Túnica Inconsútil que enjeitaste. 
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ODE DA COMUNHAO DOS SANTOS 
Para A1ceu Amoroso Lima 

In princIpIo erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, 
et Deus erat Verbum. 

Eu vejo a tua Igreja desde o principio, Deus Altíssimo 
Amo como cristao e como poeta possuir esta idade remota, 

e ter presenciado os dias em que Tu pairavas sobre o limo 
verde das águas ainda mornas pelo fogo dos céus. 

A minha memória sobrenatural de poeta e de cristao se 
recorda dos grandes dias do principio, quando eu existia apenas 
no Teu Verbo que já derramava sobre as águas primevas, a 
voz imortal que pronunciaste pela boca dos Teus patriarcas. 
pela boca de Teus profetas, pela voz do Teu Filho Unigenito. 
Depois, a Tua voz se calou para renascer na minha bóca e nos 
grandes silencios de Tua solidao que é mais sonora que as trom
betas da terra. 

Eu vejo a Tua Igreja, desde que Tu tiraste um sopro 
do Teu peito luzente e o sopreste sobre minha face de barro: 
e meu corpo tremeu sob as oscila<;óes da terra e meu espírito 
elevou meus olhos a substancia trina, as hierarquias~ superio
res, a essencia eterna de meu espírito exultante em Ti. 

Eu me lembro de Tua~ maos modelando o meu corpo; 
e o barro de minha estátua se transformando em carne, ossos 
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e pensamento. Eu me lembro de quando tiraste de mim urna 
companheira, e de nós dois - o filho para reproduzirmos a 
Tua Trindade e sermos Tua justa semelhan<;a. Teu exterior 
me seduz quando vejo Eva ou vejo o meu filho ou vejo o meu 
amigo, e o glorifico e Te agrade<;o porque me sinto enxertado 
e crescendo em Tua própria substancia trina e una. 

E quando vou ao oceano procurar urna pérola para ornar 
minha musa ou dou tudo o que tenho ao meu fiIho e ajudo 
ao companheiro bom de meu afeto, compreendo porque me 
des te o reinado do mundo e me cumulaste de tantas compla
cencias. Quando trabalho junto ao meu filho ou junto a minha 
~ompanheira ou junto ao meu amigo, me vejo também como 
co-arquiteto de Tua obra imortal, pais senti-me desde esses 
tempos primitivos o enxertado de Ti. E se tenho raízes huma
nas perecíveis broto ramos que florescem em Teu louvor e em 
Tua glória. 

Eu sei, Senhor Altíssimo, que Te come<;aste a encarnar, 
quando me encarnei pelos Teus dedos na cria<;ao do mundo 
que interrompeu a eternidade; e por isso nao me ajoelhei diante 
das pedras gigantescas, e das cachoeiras porque eu Te sen tia 
em mlm, porque eu era uma estrofe do poema sóbre que las 
baixar no momento propício. 

E quando o meu cora<;ao pulsava, o Teu e o dos anjos e 
o dos serafins e dos querubins pulsavam conjuntamente na mes
ma inicial comunháo de Teus santos contigo e comigo. Eu fui 
a árvore, a folha, o cálice que plantaste para mandares depois 
o fruto do Teu Filho. 

Eu vejo a Tua Igreja brotar no primeiro dia do Inícío, e 
vejo o Teu Filho paírando~ nas águas desse primeiro día; e 
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vejo depois o meu aspecto, os meus olhos, as minhas maos, as 
minhas medidas serem tomados da primeira criatura que é Teu 
Filho. 

Eu me recordo daqueles dias em que nao sabia que era 
nu; e quando no momento da queda enxerguei a nudez da 
minha carne e manchei a cria<;ao com a dor, com a morte e 
com o mal, e imediatamente Te crucifiquei no Calvário, ouvi 
através do tempo edo espa<;o, a minha própria história con
tada pelos juízes, pelos profetas e pelos reís; e que, se eu ti
nha instalado a tríndade da morte, da dor e do mal, e tinha 
a minha história transmitida pela trindade dos juízes, dos reis 
e dos profetas, possuía ainda a Trindade Santíssima no meu 
barro e as tres virtudes Teologais para me salvar. 

Ven ha a primeira cega me salvar : 
ela anda nas águas 
sem se afogar, 
ela dan<;ano fogo 
sem se quelmar, 
ela anda no mundo sem se perder. 

Venha a primeira cega me salvar : 
ela é a equilibrista, 
a levitadora, 
a vidente, 
a que nao assistiu S. Tomé. 

Venha a primeira cega me salvar : 
venha com seu seguro passo 
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que nao se engana nas estradas, 
com suas maos providenciais que salvam os homens 

da barca, 
com seus poderes mágicO! 
que curam os leprosos e levantam montanhas. 

Venha a segunda cega me animar, 
venha a cega de oIhos verdes, 
venha a cega maruja, 
venha a cega da ancora. 
Ela me encoraja no mar, 
ela me ensina a alcan<;ar o porto prOXlmo. 
Venha a segunda cega de alentar. 

O' terceira sega que orientas 
os que tem olhos e nao veem, 
ó terceira cega, 
uns ladróes roubaram-me as espigas que Rut nao quis, 
rasgaram meus pequeno livro de salmos; 
encontro-me esfaqueado numa estrada deserta em 

Samaria. 
Vem amiga cega me encontrar. 

Venham as tres belas cegas con duz ir-me para a comunháo 
das tres Igrejas em que eu me entrela<;o com o visÍveI e o in
visiveI e me dissemino e me confundo e me transformo num 
revolucionário da Glória Universal da Trindade Santíssima. 

Venham as tres betas cegas cobrir a nudez do filho de 
Cristo como outrora os filhos de Noé com os olhos fechados 
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cobriram a nudez do pai embriagado. Senhor Altíssimo, eu 
estava aturdido com as palavras da serpente; e compreendi a 
Tua misericórdia que com a tenta<;ao consentida por Ti, me 
atenuava a culpa que 05 anjos cometeram sem a tenta<;ao que 
eu tive. 

E em minha funda tribula<;ao, compreendi porque me per
doaste e nao perdoaste ao Anjo. 

E compreendi a alian<;a que me propuseste, o cidadao que 
eu era de Tua eterna cidade; vi o sangue de Sao Joao cir
culando na minha poesia; saí de Ur, ceguei e vi de novo, a 
caminho de Damasco; compus o Credo veloz, o Sinal da Cruz 
veloz, vi todas as na<;oes, sen ti-me a Tua hereditariedade e apo
derei-me de Tuas palavras que incorporei ao meu vocabulá
rio. Fiquei dono do sábado, desci aos infernos ao terceiro dia; 
fiquei inimicíssimo do Anjo e uno com o publicano, com a vir
gem, com o varao forte, com os humildes, com os ignorantes, 
com os santos de Tuas tres Igrejas, com as santas de minha 
amizade crista: Santa Maria Magdalena - a mulher mais 
bela que eu vi, Santa Catarina de Siena, a mulher mais mís
tica que eu conheci, Santa Tereza de J esus - a grande amante 
de J esus, divina amante. Vi os santos em todos os pontos do 
globo, o Teu Santo Sacrifício em todos os instantes, as ora<;oes 
e os nossos pensamentos fazendo sem parar a sua volta ao 
mundo; a minha acuidade extraordinária via urna pétala de 
Santa Terezinha sentir o peso do sol diminuindo. 

Vi os santos do purgatório refrigerados pela Tua boca; 
e vi rolar dos céus a cabe<;a degolada de Sao Laureano sobre 
o solo da Espanha. Tudo fazia urna volta no mundo e depois 
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de tres voltas completas descia aos infernos, subia a direita 
da Pai e continuava os movimentos do CREDO. 

N um certo dia solene entre os solenes, con vi dei tódas as 
na~6es do meu reinado: as na~6es de aleijados. de cegos, de 
leprosos, de loucos, de surdos e mudos, de negros, de árias, 
de circuncisos, de amare1os, de todos os filhos do primeiro casal. 

Convidei-os para a reconcilia~ao, para a amizade na grande 
ceia, para a comuta<;ao de penas e para a alegria dessa comu
nhao de santos. A entrada era livre na imensa comunidade e 
vi crian~as enternecidas acariciando o peixe que enguliu Elias, 
e dando ovos da Pascoa ao lóbo de Sao Francisco. Era este 
o dia das grandes reconcilia~6es e mais do que isso o dia dos 
grandes perd6es. 

F oram mandados em paz vários irmaos que solaparam a 
autoridade que emana de Deus, porque esses haviam ordenado 
massacres, e assim tinham contribuído para a maior comunháo 
dos santos. Foram mandados em paz muitos crucificadores por
que eles nao sabiam o que tinham feito. F oram mandados em 
paz vários cnmmosos porque estavam com fome quando pe
caram. 

Foram mandados em paz muitos lmmlgos da Igreja por
que tinham sido débeis de fór~a e de sabedoria. Entao se ve
rificou que os santos eram mais do que se pensava e que as 
Marias Egipcíacas abundavam no mundo e que tudo tinha seu 
padroeiro e seu modelo perfeito junto do Teu modelo e da Tua 
perfei~ao. 

E também deram testemunho estas na~Oes congregadas. de 
que as ora~6es tinham comutado várias chuvas de fogo e mui
tas pragas oriundas do Oriente. 
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E, em verdade, vimos palha<;os rezando quando enguliam 
e$padas, suicidas puxando a corda dos enforcamentos, mas a 
-corda era como a corda dos sinos de Deus; vimos vagabundos 
caminhando e rezando com os pés, operários rezando com as 
maos, magdalenas com ora<;óes de perfumes caríssimos, mudos 
rezando com os gestos, lágrimas que eram rosários, que eram 
,()s mais puros salmos. E vimos um cic10ne que vinha das Fi
lipinas, com a velocidade de seiscentos demonios, parar de re
pente diante de urna rosa da menina de Lisieux. E vimos mi
lhares de lan<;as detidas a um simples aceno da Pucela de Or
leans. E demos a beijar a seiscentos milhóes de fiéis que esta
vam sobre a esfera, e a milhares de milhóes que se achavam 
noutros planos de sofrimento temporário e de glória eterna, 
tíbias de santos andarilhos encrustradas em ouro, línguas de 
predicadores dan<;ando no ar, olhos de mártires dentro do dia
mante do rei de Bornéu, narizes de santos, orelhas de confes
sores, cabe10s de virgens, fiapos de roupa dos bispos em re
domas de prata, tudo como j óias que devemos usar. De re
pente, diante das relíquias e dos livros sagrados come<;aram 
vários milagres que atordoaram o mundo. 

Um sacerdote já velho e sem for<;as nos bra<;os levantou 
-urna Hóstia, crian<;as confundiram demonios, velhos dansaram 
em grelhas, satisfeitos com o martírio, esmolas se transforma
ram em rosas, rosas se transformaram em pombas e pombas 
se transformaram em estrélas e estrélas cantaram hinos e ba
teram címbalos junto ao Senhor Altíssimo. E vieram él Europa, 
a Africa, o Novo Mundo e a Asia, e o grande Brasil e o grande 
'Oceano Pacífico e o grao Lama do Tibet de maos dadas ofe
_recer novamente ao Menino, ouro, incenso e mirra e outros 
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símbolos eternos: e vieram operários e depuse ram os instrumen
tos do trabalho; e vieram homens do mar e depuseram suas. 
redes de pescar; e vieram madalenas e depuseram seus cabelos 
aos pés do eterno Chefe da imensa Comunhao. E a noite se ilu
minou de luzeiros celestes e desceram todos os coros de espíritos 
bemaventurados, serafins, querubins, tronos e domina<;6es, prin
cipados e potestades, virtudes, anjos e arcanjos; desceu Sal().. 
mao coberto de pedrarias, desceram os signos de luz, chispando 
c1aridade milenares; desceu a linha miriadária de gra<;as que 
está infusa no Espírito Paráclito. E o preferido de Deus foi 
sempre o homem de barro do Paraíso, caindo e se levantando. 
e se fragmentando e se arrependendo, mas alegrando o Senhar 
porque era urna imita<;ao de J esus e continha todos os Santos; 
dentro de sua essencia e corpo uno com Cristo. O antigo ha-
mem de barro do Paraíso cantou para o Senhor ouvir, dansou. 
no seu Altar, celebrou a comunhao dos santos na cerimonia_ 
santa da Missa; e todos os coros de espíritos bemaventurados, 
e todos os santos patriarcas, profetas, inocentes, apóstolos, evan-· 
gelistas, discípulos, mártires e confessores estavam deslumbra-
dos pelas gra<;as do homem que era destro no rito perpétuo. 

E o homem que nao era imortal como o anjo, mas decaído,. 
e perseguido pela dor, pela morte e pelo mal, estava animado. 
de exultante alegria perante Deus. 

Fstava possuído da universal e ecumenica alegria crista da. 
comunidade crente. 

Possuía a alegria de dilatar os bra<;os com o ceptro de' 
Cristo, de ser célula de seu corpo, de ser unidade de sua fe
dera<;ao, de ser apostólico, de ser presente na mesa de. Cristo_ 
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Todas essas sao alegrias imensas dos inúmeros santos dessa 
,comunhao. 

O' alegrias esquisitas, heróicas, do Cristao ! O' alegria de 
.ser crucificado com a cabec;a para baixo ! 

O' alegria de converter o carrasco; de convalescer com a 
esposa, os filhos, o amigo ou os anjos ao lado; de ter amigos 
a mesa; de perdoar os inimigos e orar por eles; ó alegria de 
,elogiar o amigo, de incorporar amigos a comunhao que louva
.mos; ó alegria de abandonar tribulac;6es de família e de negó
cios, e acompanhar ] esus com os pés descalc;os e o manto roto; 
de partir para as Cartuxas, para as ilhas, para as miss6es, para 
-o polo, para os desertos, para as febres, para o delírio das febres 
e para o delírio de Deus. 

O' alegria de reconduzir Israel ao Corpo místico que ele 
abandonou; ó alegria de raspar os cabelos e vestir o corpo de 
burel provocando o riso dos tolos e o respeito dos prudentes; 
ó alegria de ver os Cruzados perdendo e vencen do, os irmaos 
massacrados e vencendo, os soldados da Igreja sem armas ven
cendo, a Igreja militante triunfando, a Igreja triunfante mili
tando junto ao Senhor pela Igreja padecente e militante: a 
Igreja padecente se refrigerando na tremenda fogueira, ao so
pro que o homem ganhou de Deus; e o Filho desde o comec;o 

das coisas, militando, padecen do e triunfando. 
E assim nos alegramos de nossa alegrias porque elas eram 

muitas e diversas e por sabermos que até os objetos que aju
davam o nosso trahalho, as máquinas amigas e inimigas e os 
animais amigos e os frutos e o vinho e a água sofriam benedictio 
para se purificar, como santificados eram todos os nossos atos 
pelos sacramentos; e cumprimos a benedictio animalium et 
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aquorum, calcariae fornacis, campanae novae, chordae, cande
larum, fructum novorum, frugum et cinearum, ignis, aquae,. 
machinae ad excitandam lucem electricam, numismatum, olei,. 
ovorum, panis, palmarum, pecorum et jumentorum, pontis novi, 
stabuli, telegraphi, uvarum, vestis, e muitas outras infinitas 
ben<;aos de tudo que Deus nos dá para vivermos neste vale 
do mundo. 

E de repente desceu urna Virgem com velocidade maior 
que a da luz e com a claridade do trono de Deus; e de todos 
os quatro pontos cardiais e das tres Igrejas visÍveis e invisíveis, 
grandes palavras alegres unanimes e universais reuniram os 
seres numa só louva<;ao: de sua pureza, de seu corpo, de seu 
ventre, de sua predestina<;ao; 

Sancta Virgo Virginum, 
Mater inviolata, 
Stella matutina, 
Regina angelorum, 
Causa nostrae laetitiae 

E o grande coro que vinha do come<;o da cria<;ao ao fim 
dos tempos respondeu: Sancta Dei Genitrix, Causa nostrae 
Laetitiae ! 

E eis que de repente vimos a Besta 666 morta; e Babilonia 
como urna simples pedra tinha sido jogada no mar, tal como 
viu o discípulo predileto do Mestre. Todos os filhos pródigos 
tinham regressado a Casa do Pai. E Abraao e seu s filhos e seu s 
escribas purificados, e seus magos velozes foram chamados para 
contar as estrelas. E vieram Abraao com suas gera<;óes e seus. 
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modernos escribas com imensos livros enrolados e vieram gran
des magos montados em velozes camelos os quais tinham cem 
patas para correr atrás das estrelas do céu. E Abraao e seus 
fiIhos e seus netos e seus bisnetos e seus modernos escribas 
e seus magos veIozes tinham contado urna via látea, mas era 
o número delas milhares de milhares no céu e outros tantos 
milhares de milhares dentro das águas do mar. E o número 
da comunhao dos santos que estava escrito no livro da direita 
da Glória nao era número de homem como o da besta 666 ~ 
e só a Trindade o abrangia e o calcula va com a sua sabedoria 
e os seus poderes. Mas as palavras pronunciadas todos com
preendiam e se tinham apoderado de1as, pois todos haviam tra
gado os Evangelhos; o saco de Iscariotes nao continha mais 
ninguém e a linguagem de Sao Joao era urna só no munqo. 
As profecías eram claras como os olhos da Trindade Santís
sima; e o mestre de Patmos havia permitido que todos os santos 
comungassem o seu Evangelho e os tinha iluminado com a sua 
revela<;ao. 

Todos compreendiam o que era o número sete e todos se 
prostraram adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com 
seu amor infinito pelas suas tres Igrejas incorporadas a sua 
Essencia, a sua Eternidade e a sua Doxa. 
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IX 

ANUNCIAQÁO E ENCONTRO DE 
MIRA-CELI 

A 

Otto Maria Carptaux 





1 

o inesperado ser come<;ou a desenrolar as suas faixas em que 
estava escrita a história da cria<;áo passada e futura. 

Retirou a sua imensa cabe<;a de dentro da torre, sob o es
trondo das muralhas desabadas com o seu gesto. 

A estreita porta abriu-se reverente para ele passar. 
O pátio interior espraiou-se como um lago, e as colunas 

eternas que sustentavam as abóbadas substituíram os seus bra<;os 
e as suas pernas. 

Entretanto, ele continuava incluso na eternidade. N os blo
cos retangulares de suas órbitas estavam encerradas inúmeras 
gera<;oes. 

Era táo velho que morava dentro da moneo 
Era táo jovem que inscrevera no seu peito de pedra o nome 

de várias mulheres. 
Dentro dos aquedutos que irrigavam os jardins suspensos 

em suas frentes haviam navegado muitos POYOS experientes. 
Acharam a sua carne táo áspera como a sua solidáo. 
Tendo selecionado algumas presen<;as, pode expulsar várias 

rainhas tombadas em seu pórtico. Caíra de qualquer dinastía: o 
hálito quente do deserto ainda corria sobre os seus lábios gre
tados. 
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o inesperado ser tinha taras humanas; mas a sua rl)ta se 
dirigia as Tres Pessoas Eternas e Unas no imenso Deus que o 
recobrira com esta aparencia. 

Senhor, o meu corpo é genérico; e porque me crucificam ? 
Falava e pensava a sós como um louco. 
A abundancia de faces que se sucediam inintenuptamente 

em sua cabec;a criou a lenda de que ele era mágico; mas sen 
rosto permanecia absolutamente infantil; o rosto dos out ros ho
mens é que se moviam com premeditada desigualdade: I'!1UitoS 
de seus companheiros se fantasiaram de an6es para desapontá-Io; 
inúmeros se metamorfosearam em deuses secundários, em coi
sas estanques, em manequins, em pássaros empalados. 

Pretenderam descobrir a sua tumba, e nao conseguiram: ~le 
as v~zes se declarava morto, porque a morte era apenas urna con
tinuac;ao. 

Con tu do, desenterraram milhares de retratos de sua vi.ia 
contÍnua com todos os defuntos que cruzaram a sua ~rbita: ele 
se reviu e chorou diante dos documentos de sua consagrac;ao. 

Através dos desfiladeiros solitários e largos, vagou com os 
seus pensamentos frontais. 

Várias sepulturas de reis tinham sido efetivamente exe
cutadas. 

Quantos se enterraram prematuramente em companhia de 
demonios sórdidos? 

Quantas efígies de soberanos estavam desfigur~da3 pelo 
orgulho? 

Quantos tronos se encontravam povoados de insetos? 
Era preciso dar sombra él água: ele estendeu as 1113,05. 

A jusante do rio todos se dessedentaram. 
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Era preciso escavar a verdade: ele rompeu os dedos na rocha 
até encontrá-Ia. 

Era preciso descer aterra: ele navegou pelo mar até os cais 
em que fuzilavam homens tidos como estrangeiros. 

Era preciso ir a eternidade: ele já se encontrava nela. 
Que nome mais antigo que o seu e da musa saída de si? 
O horror ao espa~o e a fragmenta~ao obrigou-o a ellcher 3 

planície de colunas com as insígnias de seus amigos e de operi~ 
rios que com ele trabalhavam. 

Olhai atentamente os espelhos, que os vereis lá dentro. 
E se vedes guerras, sao sempre cenas bélicas contra grifos 

vigilantes ou sonambulos. 
Entretanto, aparece m out ros temas mais determinados: sáo 

as faces do Pai sob os mais vários signos; mas todas estas faces. 
sao urna, sob distribuic;ao tripártite. 

O inesperado ser luta pelos seus irmaos acossado.;; ~ ama éf: 

magnitude do perigo. 
As suas flechas já atravessam os corac;6es superpostos de ' 

um pelotáo de demonios. 
E se nessa luta ele se declara morto, é que a morte lhe dá: 

maior panorama da vida. 
Ego dormivi, et soporatus sum: et exsurrexi, quia Domínus 

suscepit me. 
Illumina oéulos meos, me unquam obdormiam in morte: 

nequando dicat inimicus meus: Prevalui adversus eum. 

2 

Tu és, ó Mira-Celi, a repercutida e o laitmotivo 
que aparece ao longo de meu poema. 
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NeIe estás construída a semelhanc;a de um imenso órgao 
movimentado pelo meu espírito. 
Cresces nele paralelamente a teu desenvolvimento físico, 
mas incógnitamente, como urna órfa dentro da multidao. 
As vezes, quando dobras urna página, perguntas: - ,. Sou eu ?" 
:rvlas, olhando depois a paisagem mudar tanto, no espac;o de um 

[segundo. 
encontras os teus membros na nudez de urna frase. 
N unca te libertarás deste parque em que nos encerramos, 
fingindo dois desaparecidos, 
e em que nos nutrimos um do outro contra as leis naturais. 
Outras vezes te encolhes em mim, ó minha pequena maré; 
e basta que eu abra as pálpebras e a minha memória te encontre. 
para te recompores imediatamente 
em minha maior dimensao. 
As nossas respirac;6es enchem o mundo. 
achatam o mar, 
agitam as palmas e os areais. 
Pairamos em planos irrealizáveis a maioria das aves 
com outra visao oculta em cada palavra. 
Pouca gente encontrará a chave deste mistério. 
E os olhos que perpassarem através de tantos poemas que nao 
findam e que se transformam de momento a momento, 
nao compreenderao o movimento perpétuo 
em que nos persegUImos e nos superpomos. 
Outras vezes ainda, as minhas maos sao um disfarce de ti, 
escrevendo tua história ou me sustentando a face. 

Ora pareces marcha nupcial; és, no espanto, elegia. 
·Ora és sacerdotisa, musa, louca, pastora ou apenas ave. 
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Dei-te diversos nomes, para que ninguém te acompanhe. 
Anuncio que morreste, para que ninguém te convide. 
Quase sempre te transformo, para te distribuir. 
E, quando me resta urna única migalha, reconstituo-te como urna 

[ catedral 
e alimento-te como urna criancinha. 
Figuramos no mapa como um sol gemeo que num perpétuo eclipse 
des se a impressao de um só núcleo. 
Gravidades estranhas nos atraem; sombras tutelares protegem 
a nossa rota<;ao, em que tudo sao coincidencias de duas asas num 

corpo. 
Algum sacerdote antigo já nos tinha visto, por acaso, urna noite, 
e morreu sem nos decifrar, pois nao voltamos ainda 
nem a primeira página, nem a primeira estrofe 
do imenso e misterioso poema sempre por terminar. 

3 

Há necessidade de tua vinda, Mira-Celi: 
Milhares de ventres virginais te esperam 
atra vés de séculos e séculos de insania! 
Basta de te entremostrares: 
Nós já te pressentimos demais 
em certos momentos de mistério 
ou sob algumas aparencias obscuras. 
Há lábios entreabertos esperando: 
Sao os meus irmaos, 

a quem anunciei que tu virias. 
Há palavras de fogo, semi-apagadas; 
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há janelas desertas, já fechadas; 
há ausencias inexplicáveis, gestos mortos; 
há lagos estagnados sob grifos de luto. 
Quando vieres, as árvores ocas darao flores, 
e teu esplendor acenderá pela noite dormente 
os olhos entreabertos dos semblantes amados. 

4 

Os grandes poemas ainda permanecem inéditos, 
e as grandes palavras dormem nas línguas secas. 
Foram ouvidas apenas algumas lamenta<;oes; 
mas precisamos de blasfemias que estreme<;am o Cristo, 
e de delírios da mais incruenta febre 
ou en tao de gestos humildes que arranquem urna clemencia d'1He. 
Entretanto disponho de urna constela<;ao de bra<;os 
de todas as cores e de todas as tatuagens para trazer-vos aqui. 

E' neste vale que se conjura atreva 
e onde o amigo vai e volta sempre na órbita da amiga, 
e quem dorme, dorme sossegado, sexo com sexo oposto, 
sem pavor de adultério, de incesto ou de outros ambíguos climas. 
E' aqui que se efetiva a urgencia divina 
que me une aos que morreram, e aos que se lavam em chamas. 
E' aqui onde desaguam os rios 
e onde os rios se surpreendem de haver terminado. 
Aqui nessa Mesopotamia 
a gesta<;ao nunca foi estancada, 
e as vozes mais tenras ressoam pelo interior do vale. 
Aqui todos os seres tem órbitas donde os cometas nascem; 
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e aos lábios de qualquer virgem descem sempre androceus, 
e dos ven tres brota humus - glória de Mesopotamia 
que o Senhor fez irrigar com sua saliva em fogo. 
A noite, as flores sao vísceras 
e pulsam como sanguíneos vasos; 
muitas descem da encosta para fecundar os peixes que., pela ma

[nha, sao aves. 
Se sois virgens nascerao de vossos flancos 
constelac;óes de gemeos, 
que imediatamente se transformarao em constelac;óes de amigos, 
só existentes nas cartas deste fecundo vale! 

Se tendes filhos 
eles se desdobrarao de lado, 
porque o sopro divino ainda se infunde nos limos, 
e repousa sobre as primeiras águas. 
Porém, quando chegar o sétimo dia, 
descansemos para olhar, abrasados, 
pupila contra pupila, dentro dos nossos ser ~s, 
a história da Criac;ao comec;ar outra vez. 

5 

Todos os século s e dentro de todos os séculos - todos 05 

[poetas, 
desde o início, foram cristaos pela esperanc;a que continham. 
Tu és cristo-centrica, Mira-Celi, 
e és urna dádiva, tao aderente, ao Senhor, 
como o cordeiro de Abel 
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'ou o pao e o vinho de Melquissedeque e os holocaustos dos pro-

Sobre o meu ombro, ditas-me tuas palavras ocultas, 
enches minhas vigílias, 
sinto-te docemente respirando 
nos objetos familiares do meu quarto; 
ou<;o em torno de mim teu harmonioso passo; 
vejo-te debru<;ada sobre a cadeira em que escrevo; 
certa vez, minha mao estacou ao gravar urna blasfemia; 
foi tua mao breve que sustev€ esta pata de demonio. 
Visita-me e assiste-me de teu imenso domÍnio 
teu furtivo olha~ com que enches meus silencios. 
Por tua doce vontade, os meu pulsos sao harpas. 

Por teu simples convite, perten<;o as tuas origen s divinas. 

6 

Quando te aproximas do mundo, Mira-Celi, 

sinto a sar<;a de Deus arder, em círculo, sobre mim; 
entao mil demonios nomades fogem nos últimos barcos. 
E as planuras desertas se ondulam volutuosas. 

[ fetas. 

Quando, porém, te afastas, os homens se combatem entre ranger 
[de ¿entes; 

a vida se torna um museu de pássaros empalados 
e de cora<;óes estanques dentro de vitrinas poentas; 
infelizes crian<;as que nasceram em bordéis, escondem-se atrás dos 

[móveis, 

com medo dos homens bebados; 
paira no ar um cheiro de mulher recém-poluída; 
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passam aviadores desmemoriados em cadeiras de rodas; 
veem-se tanques transformados em gaiolas de pássaros; 
e submarinos apodrecendo em salmoura de suor; 
organizam-se maratonas de hemiplégicos; 
nas pra<;as públicas exibem-se c1aunes paralíticos; 
caftens de borboletas fogem para os abrigos; 
·e as sirenes anunciam que os lóbos fugiram das estepes para os 

[cora<;óes: 
e mesmo aqueles que aprende ram as ora<;óes da infancia 
nao ouvem mais o ressonar de Deus. 

7 

o Império de Mira-Celi contém alguns milhares de reinos. 
Ela com os dedos entrela<;ados abarca a esfera ao melO; 
·e de ponta a ponta os mares e as cordilheiras 
prestam obediencia ao seu mundo, 
que come<;a onde o dedo mínimo da deusa 
toca a mais Ínfima de suas constela<;óes. 

Nesse imenso anfiteatro 
assenta o Império de Mira-Celi, centro de novas órbitas. 
Da linha do horizonte nasce para ser ouvida a voz que, depois do 

[ dilúvlO, 

recomenda a paz entre os homens. 
O roteiro dos descobridores deixa de ser pelas indias 
ou pelos cabos povoados de gentios ou de monstros. 
Os poetas assinalados dominam as hostes dos régulos e dos di-

[tadores. 

Náo existem espíritos de colora<;áo desigual, 
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nem geografias que p<:>ssúam direitos sobre as demais geografia;;, 
O mais anonimo ser recebe por inocula<;ao misteriosa 
urna tonica, repercutida dentro de cada espírito, como um acorde 

[de harpa. 

Mira-Celi mandou construir caravelas: 
deu um mar a cada poeta; 
mandou gravar em cada pala de blusa um cavalo marinho. 
Estai alerta, que Mira-Celi aparece para combater 
tudo que intercepte os homens de contemplar seu rosto. 

8 

Acontece muitas vezes que a velha terra fendida de sepulturas 
a urna hora misteriosa e propícia 
se transforma num imenso rebanho de montes e de colinas; 
e a rocha abrupta vista no horizonte entrega-se, doce, as nuven:i ~ 
e as águas livres, que há milhares de anos viviam aprisionadas. 

[dentro dos gelos eternos, 
correm em forma de rio: 
acontece, ó amiga, que nesta hora propícia 
as árvores atraem numerosos pássaros, 
e os coqueirais movem-se como tentáculos, 
e os penedos marinhos arrastam-se, vivos, sobre os bancos de 

[areia; 
acontece também que os parques parecem milh5es de bra<;os agi. 
tando-se em adeuses, porque é precisamente no ocaso que esta 

hora se dá, 
esta hora em que todos nos encontramos nas curvas das espiraist. 
e os desejos ficam intumescidos em abóbadas; 
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entao os vastos anéis nupclals, que circundam as cOlsas, 
unem-se em unanimes estrelas armilares; 
ar.ontece, ó amiga, que nesta hora podeis ver Mira-Celi dentro de 

[vosso olhar. 

9 

N o momento mais desprendido de tua amada, 
50b certo signo que talvez nunca se reproduza, 
reconhecerás um momento de Mira-Celi, 
.se teus gestos forem simples e naturais. 
Um cardume de maos inv:síveis dia e noite se move 
semeando as suas sementes. 
Deixa teus olhos elevarem-se as suas pálpebras 
,e compreenderás alguma coisa de sua perenidade; 
e, embora sejas urna permanencia precária, 
ficarás fiel a ignorada. 
Em muitas coisas inesperadas ou agrestes descobrirás seus 111-

[ dícios, 
.suas analogías e suas conclusóes. 
Míra-Celi nunca se eclipsa toda, 
nunca está submersa; 
mas flutúa como flutúa a música 
'Üu a nuvem que paira sóbre as cordilheiras. 
A sua presen~a abre-se como os bra~os de l)eus; 
,e, quando as flores noturnas fecham as suas corolas, 
Mira-Celi se debru~a sóbre as almas que se recolhem. 

Quando olhares teu filho, olha dentro de suas pupilas 
.as pupilas ancestrais que o antecederam 
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e viram a terra prometida a distancia inatingida. 
Entao te assentarás, humilde, sobre o chao calcinado; 
e, quando já nao pensares que Mira-Celi está próxima, 
Ela te surpreenderá tao momentanea e tao viva 
que a receberás como urna antecipa~ao. 

10 
Mira-Celi é testemunha de que fui construído 
em monumento livre as brisas e aos vendavais. 
Tenho o carpo aberto, em poros, de alto a baixo. 
como as janelas de um arranha-céu. 
Recebo em minhas arestas, cubo de Deus, 
a luz primordial que me decompoe em prisma. 
Emito de todos os meus vértices cem mil tentáculos 
para beber o ar, para sorver o fogo, para sondar as águas 
e arrojar-me na terra como um raio. 
De mil em mil anos o pássaro de Deus ro<.;a-me as suas asas 
e incorpora-me a sua eternidade; 
e eu fIores<.;o de novo na perenidade de seu sopro. 
N ada se perde em mim 
e tudo se cria e adere ao Íma que me forra os membros. 
A minha sombra desce do meu vértice superior, diluí do nas nu-

[ven.s" 
a fei<.;ao de urna capa sobre os desertas sequiosos. 
J orram de meus olhos dais grandes rios sagrados 
para dessedentar os loucos. 
Ravendo-me soterrado os areias, 
o sopro de meu Senhor me desenterrou, como no primeiro dia. 
Entao, o mar veio "gemer aos meus ouvidos; 
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e, quando as marés me bramam sobre o rosto, 
espalho a superfície das águas 
a fala de Mira-Celi para fecundar o mundo. 

11 
Em tua constela<;ao, vanas de tuas irmas nao existem malS,. 
(melhor fora que n_unca houvessem nascido) 
desertaram de teus outonos, Mira-Celi; 
despenharam-se nos abismos celestes 
el procura de algum sol secundário 
ou compóem as tenazes ou a cauda do escorpiao. 
SÓ tu permaneces dormindo, 
intacta e incorrutÍve1 sob o hálito de Deus; 
só tu permaneces ainda úmida, 
e apenas estremeces para a glória dos homens. 
SÓ tu nao fóste transformada em serpente; 
nem picaste Orion 
nem geraste os dezgemeos de fogo 
que comandam as guerras. 
Apenas os teus sonhos nos povoaram de poesia. 
e o teu ressonar é a nossa terrena música. 
Alta noite despertas, doce Musa sonambula. 
readormeces depois: explodem ódios no mundo, 
grandes flores carnívoras brotam de polo a polo, 
rios de sangue descem das órbitas esvaziadas. 
E' preciso que acordes, grande Musa esperada, 
e des<;as aos nossos ares, 
para que o homem volte a contemplar-te, mudo, 
pelo cair das tardes. 
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12 

Estai alerta: de súbito ela se tornará visível. 
Estai alerta, portanto, desde o amanhecer do dia. 
E' Mira-Celi que vem para viver convosco! 
Navegantes julgarao estar vendo um navio fantasma, . 
enquanto as donzelas sonharao com sens gemeos futuros, 
e os pastores com seu cordeiro desaparecido. 
Mas é apenas Mira-Celi que se torna visível. 
Se tendes maos azinhavradas, nao a vereis jamais. 
Se vossa mente possui alguma sinistra idéia, 
nao a vereis jamais. 
Se vosso dorso se curvou a um tirano qualquer, 
ficareis cegos de nascen~a. 
Porque Mira-Celi nunca se mostrará, 
enquanto divisar manchas em nossa terra. 
Quando ouvirdes entao um rumor desusado, vindo do fim do 

[mundo, 
sabereis que os falsos deuses come~aram a tremer. 
Mira-Celi vem vindo sóbre as águas, no ar. 
Os lábios de Mira-Celi tocarao vossos lábios. 
Ficareis em eclipse entre Mira-Celi e o mar! 

13 

MIRA-CELI E O HEROI 

Yeus pés estao fincados na terra; 

mas as maos esvoa~am como duas asas de sombra, 
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como duas defuntas mal-assombradas. 
Minhas pernas estao fincadas na terra; 
mas os bra<;os tem ruÍdos cavos: 
(de cada lado inscreveram datas sobre úmeros cruzados). 
Os j oelhos estao fincados na terra; 
mas acotevelo os que me empurram 
a beira do túnel baixo, muito bem caiado. 
Esta estocada de lado corresponde 
a tua mao pousada ao meu ombro, pesada, pesada. 
Sei que vais enterrar-me, Senhor, 
pois meus lábios já se esfarelam sobre os meus dentes fincados 

[na terra, fincados na terra. 
N esta escuridao há raÍzes amargas e insetos que nunca vi; 
mas o verbo, que me infundiste, estremece a montan ha 
em que sepultaram meus ossos. 
Sinto que vou renascer como urna larva tonta para a Tua Luz. 

14 

O fogo celeste queima-te o paladar; 
a tua língua descama-se em folhas secas; 
tua pobre capa de viagem cobre-te o cora<;ao, 
enquanto cinges tua fronte com a neblina da noite 
para que nao te esbofeteiem. 
Em plena luz do dia tentam exterminar-te. 
mesmo que nao ostentes tua presen<;a mágica: 
pressentem-te no ar, no fogo, na água e na terra. 
O teu próprio sangue te desconhece: já nao podes pernoitar em 

[casa; 
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clamas a tua prole: 
por que me abandonastes, meus filhos? 

E teus filhos e tua mulher e teu melhor amigo 

e os filhos incubados, que no ventre de tua companheira respiran1 
r o hálito do limbo, te repudi¿¡m. 

Na verdade, te tornaste tao diferente, retirando as escamas ue 
[tua face, 

que te transformaste nos primitivos peixes. 

As cidades populosas estáo desertas ante teus olhos, 
e andas pelas ruas olhando as janelas como um insensato. 
Agora os becos te circundam 

e o próprio ar de Deus comprime teu hálito morto: 
- Porque nao morri no ventre de minha mae? 
Senhor! apagai dos tempos decorridos o minuto em que vt!.l1 a 

: luz l , 

o segundo em que imaginaste a essencia que eu sou; 
retroagi vossa cria<;ao até a minha ausencia; 
deixai-me descansar entre os abortos do mundo. 

15 

Naquela tarde 
o rosto infante, 
sonho acordado. 
bastava apenas 
respira<;ao 
que do seu hálito 
o ar se fazia, 
com a estrela V ésper 
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antes da hora 
da A ve-:'Maria : 
ar coagulado 
formando a igreja, 
ar rarefeito, 
a serra ao longe, 
ar enterrado, 
velho sobrado 
ande nasceu. 
N o céu translúcido 
gorro voando, 
gavia o marta, 
mundo de infancia, 
flauta distante 
e um som perdido 
como um sonambulo 
cortando a tarde 
de leste a oeste. 

Menino bobo 
entra pra casa 
antes que a asma 
retire o sopro 
do teu pulmao. 
Teus companheiros 
correm brincando; 
tu sufocado 
dosando o ar. 
criando as coisas 
com o ar da tarde. 
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dos companheiros, 
Teu pensamento 
correndo adiante 
das andorinhas. 
Há um S0111 perdido 
como um sonambuío 
cortando a tarde 
de leste a oeste. 
Menino doente 
entra pra casa 
antes que a asma 
roube o teu sópro, 
teu pensamento 
correndo adiante 
das andor .nhas, 
pela amplidao-

16 

Quatro enormes ventamas 
seguem sempre alucinadas 
enterrando noite e dta 
comandantes e soldados. 

Quatro enormes ventanias 
roem o bronze das estátuas, 
comem todos os vestígios 
dos baróes assmalado~. 
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A face da terra estéril 
fogem poeiras agoniadas: 
restos dos grandes impérios 
história e nome apagados. 

Agora baixam do céu 
quatro arcanjos operários: 
afogam num charco abjeto 
mil fabricantes de armas, 
mil forjadores de guerra. 

Depois nada? quase nada: 
bichos soturno s boiando 
sobre o mar estagnado, 
- um mar sem curvas de ondas. 

E depois? depois vem tontos 
Lucífugo e Astoroth 
matando os outros demonios 
se entredevorando ferozes. 

lVlas nada disso consegue 
deter a rota perene. 
milenio sóbre milenio 
do ciclo de Mira-Celi 

17 

Antes dos relS 
fui senhor e clérigo; 
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antes de Hamurabi 
e da deusa Ishtar. 
Dentro de l\1ira-Ceii 
quero-me ocultar; 
senaa pere<;o, 
e na mao dos relS 
vau-me aniquilar. 
Dentro de Mira-Celi 
quero-me ocultar. 
Clérigo nasci, 
clérigo viverci: 
até que amarte 
venha -me levar. 
Fiz minha alian<;a 
com a ressurrel<;¿:I.O, 
crescem-me dois cetros, 
um em cada mao; 
dentro de Mira-Celi 
q uero-me ocultar. 
Minha dinastía 
nunca fin dará; 
sou profeta e oráculo: 
a minha visao, 
nunca cegara. 
Vinde, meus pastores, 
tristes nao sereis, 
Mira-Celi, a louca, 
vos mudará em relS, 
vossa dinastía 
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nunca findará. 
Fiz vossa alian~a 
com a ressurrei<;ao; 
crescem-vos dois cetros, 
um elTI cada mao; 
dentro de Mira-Celi 
vamo-nos juntar. 

18 

Anjo caído, 
Memória e cal, 
Galo sem Pedro 
Sempre negado. 
l' ace perdida, 
Can~ao sozinha, 
De infanta jovem 
Defunta e santa 
Incorru ptí vel. 
Poema ainda 
Desconhecido. 
Infanta imersa 
N o sono claro 
Como princesa 
De Barba-azul. 
Constela<;ao, 
Terra de estrela. 
Raio tangí vel, 
Memória em vao. 
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19 

As vezes nos acabrunha a remIn1scencia 
de vários crimes, como a recusa do estado de criaturas, 
e de urna série de profana<;óes cometidas depois da Queda. 

Vezes inúmeras, ensanguentamos o j ogo da Cria~ao; 
mas assistimos a, também vezes inúmeras, 
grandes poemas · se elevarem da terra. 

N ascem ~.peIos secretos de nossos membros, 
possuímos reminiscencias de asas 
e a no<;ao instintiva da dire<;ao para o alto; 
mas nos perdemos frequentemente como vagabundos cegos: 
o nosso caminho nao é sempre urna subida constante 
nem um avan<;o seguido, mas recuos pela treva escura, 
arrebatados pelos redemoinhos do sangue que nos irriga. 

Somos reis, mas o menor verme nao reconhece j amais 
a nossa realeza nem a nossa origem divina. 

Paredes tumulares cercam-nos em seis dire<;óes; 
ternos estampados na face signos de cativeiros; 
entre a carne mortal e a imagina~ao criadora 
impuseram-nos limites que nós nao escolhemos. 

Encerramos milhares de gera<;óes num peda<;o de nervo 
ou num fragmento qualquer de recorda<;óes. 

Por isso, neste meu canto em louvor de Mira-Celi, 
se elevará pouca coisa em meu nome, 
mas em nome de meu anjo e das gera<;óes que sintetizamos 
e que se reconhecem e se reconhecerao pelos lábios. 
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20 

OS BANIDOS 

N unca fui senao urna coisa híbrida 
metade céu, metade terra, 
com a luz de Mira-Celi dentro das duas órbitas. 
Até onde chega a doce abóbada divina nao sei; 
mas sinto muitas vezes os pés pisarem nuvens 
e a bóca com um saibro de terra escura. 
Sou, portanto, decaído deste lume primitivo. 
Basta olhar para os meus desgostos 
para se reconhecer que urna estrela cadente 
se esfarela dentro de meu destino. 
Sou, como ves, urn mesti<;o de Satanás 
e de Eva redimida. 
E onde podia descansar afronte, 
queima-a o lurne estelar, iluminando a minha nudez. 
Todavia nao me salveis, ó vós que inventais grandes reformas 
para melhorar o mundo. 
Prefiro ser este aleijao celeste, 
possuir estes farrapos de Rei-Saudade 
e este fígado golpeado e estes olhos 
com seus pobres vidros mareados. 
Prefiro que nao me salveis, grandes reformadores, 
nem vos compade<;ais de meus andrajos, 
que outrora foram esplendente nudez, 
nem vos apiedeis desta humildade torpe, 
que isto é um resto do orgulho que me perdeu. 
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~ste que veio acompanhar-me saiu dos primeiros séculos 
com su as vestes características de andarilho. 
Ninguém o havia anunciado, 
nem aves prenunciadoras vieram dizer que ele vinha; 
mas, quem quer que olhasse para trás um momento, 
o haveria de enxergar muito antes das profecias, 
como um primevo ser solitário e sem teto. 
~ste que veio acompanhar-me passou adiante de mim muitas 

[vezes; 
muitas vezes ao meu lado caminhou silencioso, 
andarilho, mágico ou simplesmente operário, 
é um homem que perdeu as asas, 
r.omo eu perdi as minhas. 
É um palha<;o tristonho, vindo dos vales próximos 
e expulso, como eu fui expulso, 
e marcado, como en sou marcado. 
Afinal, nao senda rei, nem aspirando a ser claune, 
pode-se dizer que ele é faroleiro náufrago, 
p~los modos de homem quase afogado 
que ve apagar-se a luz que lhe pertenceu. 
N a pátria de Mira-Celi, ele é apenas o homem, 
o companheiro do poeta, 
ou o poeta ele próprio, transfigurado aqui e ali pelo ambiente. 
Cabe-lhe a tarefa tremenda de colaborar com o Senhor 
e continuar a cria<;ao, já que Deus descansou depois do sé

[timo dia: 
pertence-Ihe Mira-Celi, Mira-Celi pertence a nós ambos. 
Passo aos outros este dom, 
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-a comunhao, a unidade, aos outros seres lrmaos, 
pois eu sou o ser que se dá, 
como o Pai se deu ao Filho, e o Filho se deu ao Pai 
para um dom sempiterno que é o Espírito. 
Dou-me ao Espírito, como me restituo el Terra -
a gloriosa Terra - parte da cidade de Deus; 
do u-me a todos os espíritos sequiosos. 
Entrego Mira-Celi a todos os seres criados, 
mesmo aos que perseguem o Cristo, 
e que estao sujos da cabe<;a aos pés. 
Esta oferenda impalpável é tao viva, como trigo e uva, 
ou como sangue e carne que se mastiga ou se toca. 

22 

Veio um di a, de qualquer solidao, 
o raro amigo - duplo de mim - o poeta. 
Eu já o havia pressentido e esperado; 
mas ninguém me tinha dito que era ele. 
Entretanto é um homem tatuado, 
de sinais invisÍveis e rituais. 
Seus olhos sao tao claros di ante dos meus 
e seus gestos sao tao homólogos aos meus gestos, 
que ele deveras é a minha semelhan<;a. 
O seu corpo esguio é crivado de facetas cristalinas 
-e de pequenas pálpebra s que ficam abertas noite e dia. 
Em vao a metade deste ser 
quis resistir el sua dupla fascina<;ao; 
mas quedou integrada em si própria, 
como carne real irrigada de luz. 
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Por isso, nunca paramos nas tenta<;6es de passagem. 
E ainda somos, como no Início, verdadeíramente selvagens. 
Poís nos dessendentamos indiferentemente 
no~ orvalhos noturnos, 
e nas flores que conseguem brotar sobre as neves eternas. 
Freqüentemente amedrontamos com ressurreí<;6es sucessivas 
os que caminham distraídos no ocaso. 
Urna inflexao de nossa voz repercute em Mira;-Celi; 
mas qUE.m negará que as nossas vozes nao sao as voz es de nossos 

[seguidores ? 
Pois se ouvem neste recanto do parque 
gritos que nos precederalll, 
ressoando séculos atrás de nós. 

23 

Duas de suas irmas sao inteiramente loucas, 
outras tres ainda nao nasceram neste parque do céu. 
Na longínqua e misteriosa luz vejo apenas seus bra<;os, 
e nas noites serenas os olhos desta extraordinária estrela. 
Urna das minhas solidóes repousa no láteo mar de seu ventre; 
mas os olhos dos pastores e dos nautas 
sempre se alimentaram dela. 
Bem sei que os Ptolomeus a quiseram prostituir; 
preferiu entregar-se as serpentes sagradas 
a ser urna constela<;ao inútil. 
Ela queria a vida eterna, meu Deus ! 
Em determinados ocasos eis que se muda em navio. 
em cabeleira ou em Ofélia: 
penso que me vai trair ou enlouquecer 
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'ou que está representando neste vasto teatro. 
N a verdade é apenas urna constela<;ao crista 
formada nos primeiros dias, 
com a aparencia de cisne, de chama ou de duna 
em que se ostenta um de meus horizontes. 
Ela aspira el vida eterna, meu Deus ! 
Se a tiveres de transformar, 
transforma-a em Águia ou em pérola de teu manto 
ou em poeira de prata para teus pés ! 
Se a queres extinguir, adormece-a primeiro, 
para que o reflexo de seu cadáver sempre ilumine aterra. 
Se a queres mudar de posi<;ao, 
aproxima-a de meus lábios. 
Se a queres possuir, nada te posso negar. 
Porém ela aspira el vida eterna, meu Deus 
Sei que nao compreendo tu as experiencias; 
mas, se a qmseres apagar, 
podes muito bem apagar os meus olhos, 
decepar minha cabe<;a ou transformar-me, simplesmente num 

[ corvo. 
Mas nunca no teu esquecimento, sempre na tua memória, 
na tua visao, no teu pensamento ! 

24 

AS PESSOAS DE MIRA-CELI 

Roselis é urna que se livrou do exílio entre os mercenários 
e tem os cílios embebidos do mais puro ungüento. 
No seu olhar há indícios ele grandes poemas 
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e em seus quatorze anos ela é urna promessa de carne e de luz .. 
Em sua permanencia entre sórdidos escravocratas 
conseguiu deixar intacto este orvalho divino 
que lhe cobriu os seios, quando era menina; 
e há no seu andar certo orgulho inocente, 
como o orgulho da noite iluminada de estrelas. 
Roselis liberta ofereceu-se para constituir-se em marco, 
de urna laguna estelar, 
porque ela é meio ondina até o ventre ou pouco acima. 
O certo é que vao renascer nos seus peitos de neve 
GOlS gemeos ou dois cisnes ou dois diapasóes de bronze 
tlue acordara o o mundo para encher-se de poetas. 
l<oselis, a salva dos escravocratas, conseguiu ficar se lada 
er, tre os a<;oites e as lan<;as, entre os unicórnios e as lufadas._ 
O corpo de Roselis pode vingar-se como a bola de neve 
yue rolará sobre os lobos famintos. 
1\1as prefere dissolver-se em neblina 
~ umedecer as pálpebras dos poetas tristes. 

25 

o avo tinha sido um anciao convencional, 
que se enterrou de sobrecasaca e polainas; 
e a avó - urna menina pálida que morreu ao parí-la; 
o pai fez algumas baladas; 
conlarn que tinha urna luneta para olhar ao longe. 
Dai. - a mao dobra a página do livro, 
e a história da tetraneta finda com urna estocada no ventre: 
há destinos travados, len<;os quentes de lágrimas, 
algum incesto, urna viola<;ao sobre um sofá antigo. -
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Quando a mao dobra a página, há rastros de sangue no soalho. 
Esta é a mais nova das cinco. 
Veja que os seios sao como neve que nós nunca vimos 
e ninguém nunca viu o pai que lhe f(~z um filho; 
e o filho desta menina é este mo<;o de luto. 
Agora vire a página e olhe o anjo que ele possuiu, 
veja esta mantilha sobre este ombro puro, 
l' estes olhos que parecem contemplar as nuvens 
atravé5 da luneta avoenga. Veja que sem o fotógrafo querer 
as cortinas dao a impressao de caras impressionantes 
por ddrás da gravura: um estudante de cavanhaque e outro 

[de capa. 
Repare bem o bra<;o que ninguém sabe de onde 
circunda o busto da mo<;a e a quer levar para um lugar esconso. 
Fixe bem o olhar com o ouvido a escuta para perceber a respi-

[ra<;ao grossa, 
os gritos, os juramentos ... A saia negra parece um sino de luto, 
e o de cote é a nau que a levou para sempre. E este fundo 

[de água 
pode ser o mar muito bem ; mas pode ser as lágrimas do fotógrafo. 

26 

A3 linhas principais das maos da Deusa continuam-se com 
as linhas principais das maos do Homem. As tatuagens podem 
ser vistas como os peixes de um tanque. Abaixo ainda estao os 
sinais do cativeiro sob reis invasores. E mais abaixo é como 
um fluido que antecedesse o desejo de fundir-me com o corpo 
repousado ao meu lado. Através das palmas podereis ver entao 
a palsagem que se descortina do cimo deste Calvário. Ah! e a 
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cidade por construir depois dos terremotos, dos bombardeios e 
das inunda<;oes ! Eis que vos convidam a obsessao repetida: 
ides cravar o vosso anjo e cravais sem perceber as unhas no 
vosso dorso. Os vossos bra<;os se fecham numa perfeita elípse; 
mas tudo terminou nas maos juntas da morte para que regres
seis de onde viestes e renas<;ais luminoso no derradeiro dia. 

27 

Entre companheiros e companheiras veJo, ora a direita, ora 
[a esquerda, 

ora relativamente móvel :sobre qualquer horizonte, 
a mulher que o oceano trouxe; 
nao a confundais com Mira-Celi - a louca; 
mas haveis de reparar quanto seus olhos sao belos, 
pois se assemelham a maos entreabertas, 
onde agonizam lampadas; 
e seus bra<;os parecem asas de gigantescas pombas aquáticas, 
nunca vistas entre os gelos; 
as coxas vem batidas por furacoes dementes, 
os pés sao mais ágeis que as maretas lunares; 
mas, reparando bem, a mulher nao veio do oceano : 
saÍu do cais para jogar-se nágua. 
Antes a haviam esbofeteado alguns malandros disfar<;ados em 

[polícia, 
porém a suicida come<;ou a andar sobre as águas, 
como o mistério sobre as catacumbas. 
Vede que o vestido parece urna lanterna povoada de insetos, 
e as mangas de sua blusa executam a flor das vagas urna pesca 

[ miraculosa ; 

- 496-



é a rainha da noite, 
e fóra antes simples operana agarrada ao tear. 
Seu nome nao será Germinal ou Celidónia ? Ou será simples-

[mente a rainha da noite, 
que se aproxima primeiro escurecendo urna esquina solitária, 
depois acariciando duas mo~as debru~adas numa sacada antiga, 
e em seguida fugindo pelos confins do horizonte em busca da 

[estrela fria, 
fria como a estreIa do mar ? 
Seu nome nao será Germinal ou Cristina ? 

Falo de seres que existem: nunca vi tanta sombra em seus 
[ cabe los 

nem tanta suavidade em seu andar. 

O nome afinal que importa a essencia de um poema? 

28 

Quando cheguei, percebi Isadora apoiada a muralha, segurando 
[um arco-Íris. 

Enquanto a olhava para convencer-me de sua presen~a, 
viu-me, voltando para mim o rosto em que brilhava urna súbita 

[alegria. 

Era como se fósse urna irma mais nova ou um desdobramento 
[de meu ser, 

talvez a última deusa construída por mim 
ou ressurreta pela minha memória. 

Isadora provinha de gera~óes ignotas 
e era a repeti~ao das faces e dos ven tres que imaginei. 
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Na verdade Isadora é um minuto de minha cria<;ao 
e apenas ficou em mim para brotar de meu sano e de seu com

[panheiro. 
Súcubo, fIutua Abel nos olhos de Isadora, 
e nos pés há o amado Caim que tanto caminhou. 
No fim há um incesto bíblico entre mim e Isadora. 
entre seu pensamento e minha memória, 
tudo partindo de um pensamento único. 
Isadora é minha irma ou a parte feminina de meu ser 
ou a minha queda ou a minha Eternidade. 
Isadora foi, porém, criada pera meu flagelo, 
para Deus nao me esquecer e me irmanar aJó. 
Pela décima vez reconheci Isadora com um arco-íris na man, 

[encostada a muralha, 
e voltando para mIm o rosto, era como um sol nascendo. 

29 

Albertina continua a viver como nos últimos dias de sua vida 
junto a minha mesa de trabalho 
e em outras mesas de trabalho de poetas 
que a recebem como qualquer de seus j antasmas. 
Isto é urna ubiqüidade que eu lhe concedi antes dela morrer. 
Agora é teatral, muda e solitária, 
vaga pelas ruas desertas que tanto temia outrora. 
Só urna crian<;a a pode ver urna noite. 
Ela ficou de repente real como a Poesia. 
O menino abra<;ou-se a seus pés e morreu. 
Ela continua a viver como nos últimos dias antes de sua marte: 
Pois as duas tran<;as tem o mesmo la<;o de cetim azul. 
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Só a sua serenidade aumentou, 
e a facilidade de se levitar 
até a minha janela, alta noite, é enorme. 
Albertina deve conhecer agora tódas as grandes solidoes, 
ande há o repouso, que um poeta deve invejar. 
Percebo que ela vem de lá, pelos indícios des ses grandes ares 
que pairam nas suas maos. 
Albertina deve conhecer agora as meninas 
que foram suas avós em out ras gera<;oes, 
poís há sinais no seu olbar 
de que ela iá as viu na eternidade. 

3'0 

Acontece que uma face 
alta noite vem juntar-se 
a minha face. Magia: 
ela penetra em meus lábios, 
em minha fronte, em meus olhos; 
e eu nao sei se é a minha face 
ou se é a face de meu sono 
ou da morte. Ou quem diria ? 
- se de alguma criatura 
composta apenas de face 
incorpórea como o sano, 
face de Lenora obscura 
que penetra em minha sala 
e do outro mundo me espia. 
Apalpo-a. E é a minha face 
que a mao leve acaricia, 
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sáo meus oIhos e meus lábios 
frios lábios, frios olhos 
devem ser da criatura 
composta apenas de face, 
face amada, fria, fria. 
Os oIhos fecham-se suaves 
sóbre a face prisioneira. 
Abro os oIhos: ei-la, esvoa<;a 
rente aos meus lábios trementes, 
sinto-Ihe o hálito, ou é o vento 
que abre a janela ? Talvez. 
TaIvez de alguma criatura 
composta apenas de face: 
Asas sem ave, dir-se-ia 
que elas tatalam a procura 
de um ser de quem se apoderem, 
escondem-se em minhas pálpebras, 
náo sei se a noite me cega, 
se estou morto e se esta face 
é a máscara da terra fria. 
Descerro os olhos. A g-ouro : 
As asas se abrem, dir-se-iam 
as asas longas de um corvo 
que alta noite procurasse 
acolher-se em minha face. 
Levo as maos as minhas asas. 
asas molhadas de lágrimas, 
asas ou máscara fria, 
ou sano 011 treva, ou a noite, 
ou a mOfle que me espia ? 
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Abro as maos sobre os meus oIhos. 
Deixai-me ó ser de face obscura 
que do outro mundo me espia ! 
E minhas maos sao agora 
as asas da ave escura 
que fugindo a ventania 
acolheu-se em minha face. 

Asas ou máscara fria 
banhada em lágrimas ou suor, 
face da morte, dir-se-ia 
a de aIguma criatura 
composta apenas de face, 
incorpórea como a morte, 
de anjo ou amada obscura 
que do outro mundo me espia. 

Minhas maos ou as duas asas 
espenujam-se no rosto 
deste poeta adormecido. 

E de sob o tra<;o umbroso, 
outras máscaras traídas 
sao um baralho de faces. 

E enguanto a ave se espenuja 
em sua negra porfia, 
há outras faces trazidas 
a superfície do morto. 
Eá outras faces, há faces 
que é meIhor nao acordá-Ias 
de baixo da face fria. 
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As pesscas que eu nomeio sao pessoas que existem, 
os fatos que cstou contando vossa memória~squeceu; 
mas vos digo que certos eleitos penetraram em fornalhas 
e saíram ilesos, 
vazaram olhos de espíritos imundos, 
enquanto outros fechavam bócas de tigres reais, como quem fecha 

[jane1as; 
outros recuperam seu s mortos pela ressurrei<;ao; 
porém outros que zombaram e nao creram, 
ficaram cegos para sempre, 
errantes para sempre, 
expubos por tódas as na<;oes; 
perderam a sua tradi<;ao; 
morreram, como se nao houvessem existido; 
vieram a luz, como se nao tivessem nascido. 
Roselis, Isac!ora, Albertina, Violante, Abigail, 
duplos, trinos, trevos e triangulos humanos, 
cubos do Eterno Princípio ... 
As pessoas que eu nomeio sao pessoas que existem. 

32 

Agora Lis descansa onde ? 
Em que mansao descansa Lis ? 
Pensas que Lis morreu talvez. 
Que algum tirano ou monstro a esconde -
nalgum país que nao conheceis 
ou que eu mesmo nunca VI. 
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Lis nao se foi para nenhuma 
gente maldita ou plaga obscura, 
onde nao haja poesia. 

Livre de sombras e de brumas 
Lis ressurgiu sempre mais pura, 
como as estrelas alvadias. 

Em tua vida que é que esperas 
se nao te espera outra vida ? 
És como um sopro num deserto: 
sóbre o areal te dilaceras, 
gritas, debalde, sem guarida: 
ninguém, ninguem passará perto. 

Lis te dará itinerário, 
vela e batel, porto e alegria. 
Que queres mais, homem sem grei ? 
- Em que país, ó visionário, 
descansa Lis pura e erradia ? 
- Vinde conosco e sabereis. 

Mas quem é Lis? Musa ou atriz, 
anjo ou visao ? ou é a Morte ? 
ou é a Vida inda uma vez ? 
- Em que país descansa Lis ? 

- Vinde conosco e sabereis. 
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Vim para dar-te notícias deste mundo, sombra amiga, e eis 
que meus companheiros se deitam e se levantam ensangüentados 
como o sol. J á nao acertam chamar-te com teu nome terrestre, 
poi s seu s lábios estao mais lívidos que o sangue dos mortos. 

Corre entre o ar e o homem urna cantiga urdida de sortilé
gios: em cada coisa vivente a destruic;ao comec;ou. 

Vim para dar-te notícias, e eis que minha voz reboa com tais 
dimensües desconhecidas que me parece um pássaro de espanto. 

Murmuro tua elegia, nesta aba de deserto; mas o eco total 
do mundo me estremece. 

Pende teu ouvido para que eu ne1e me infunda e te diga: 
"Intercede para que renasc;am as memórias abolidas dos itinerá~ 
rios de ascensao". 

Nao há maior castigo do que a dúvida de possuir-se um 
corac;ao mortal em holocausto a sanha dos irmaos. 

N em pena mais funda que esta de nos sentirmos mais tra
vosos que as ralzes. 

Pende mais o ouvido: "Estamos confundindo o medo com 
a humildade ou mesmo com o frio deste inverno perene". 

Quero chamar-te por teu nome terrestre, e o esqueci. 

As poderosas nac;6es trituram o hálito entre os dentes. 

Vozes vindas de rasgados confins comec;aram a imprecar 
desde ontem. 

Quero chamar-te por teu nome terrestre, e o esqueci, 
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o que eu nao posso é encerrar este s brados de independencia 
dentro da vossa cesta do possível, 
nem evitar a demolic;ao de vossos ídolos 
que se refletem dentro de meus espelhos. 

Ontem vieram prostitutas reclamar um amor puro: 
dei-Ihes os vossos noivos, que nao os merecestes. 
Dei-Ihes os vosso filhos abortados antes de virem ao mundo. 
Sobre os joelhos de Mira-Celi há um livro onde os heróis 

[podem ler. 

Tudo é transparente no recinto da deusa, 
até mesmo vossas palavras se coagulam como vidros quebrados 
e podereis ver o que há dentro delas. 
Decorrerao diante de vosso olhos os grandes ciclos poéticos. 

Todos os nomades serao, pois, convocados, 
porque o espac;o foi replantado de novas e eternas fontes. 

35 

.li.stes cinco paes e estes cinco peixes 
sao semelhantes a todos os paes e a todos os peixes deste mundo. 

Distribuo-{)s a cinco fomes semelhantes; 
a todas as fomes absolutamente semelhantes no mundo. 

As fomes dos cinco continentes, as fomes dos cinco mundos es-
[poliados 

pelos cinco demonios ladr6es de peixes e de paes. 
Em minhas maos estes cinco peixes representam 
um oceano salgado de lágrimas. 
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E estes cinco paes sao como cinco trigais devastados pelo fogo 
[das guerras. 

Há um momento em que das hastes do trigo 
brotam paes semelhantes a peixes; 
e os trigais oscilam, 
como vagas de maos acenando para os céus. 
Desce dos céus trigo para as almas famintas de peixes 
que voam como peixes voadores sobre os mares encapelados 
- mares encapelados, semelhantes 
a trigais ondulantes em que voam pombas, 
- pombas semelhantes ao Paracleto, 
ao Peixe Voador, 
ao Cristo, 
ao Cristo multiplicado e distribuído em mimo 

36 

M3.s acontece que fico muitas vez es 
denunciado por inúmeros flagrantes. 
Reconhecem-me de longe 
evidenciado por troféus e trapos, 
pelas minhas quedas, meus triunfos, 
pela minha cauda de bobo e meu sudário. 

Sento-me e vejo que estou sobre 
as sepulturas de meus antepassados; 
ossos quebrados, 
cinzas de ossos, humos propícios 
~os insetos subterraneos de olhos vagos. 
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Pendem de meus dois flancos: 
enforcados, dementes, surdos-mudos, 
órHios de guerra, pretos escravos, 
reis libertinos, prostitutas, negras 
e até aves sem ninho e pombas cegas. 

Debalde procuro alívio em Mira-Celi: 
tambéro a profanei e a enterrei viva 
num re canto de céu entre as estrelas. 

37 

Nao quero segmr as pegadas que os heróis ou os simples na· 
[ vegantes 

deixaram sóbre o mar limitado entre continentes 
e povoado de peixes obesos e vorazes, 
nem as rotas da terra assinaladas pelos impérios e pelas pátrias: 
nem quero fugir para nenhum país ignoto ou para alguma estrela 

[tranqüila : 
eu me elevo como urna vaga montante até Mira-Celi - a louca. 
Se quereis vir comigo, vinde; 

:Mas, se tendes as maos sujas de qualquer azinhavre, 
vinde, que vos lavarei as maos. 

Nao ides viver, ó santos, ó fariseus, ó escribas, ó publicanos, 
ó raciados eleitos ou nao, em algum mito lingínquo 
ou qualquer mesopotamia renascida entre homens; 
mas vinde para a memória, para a durac;ao, para a Poesia. 

O perigo está em vos deterdes nas constelac;6es inferiores 
pais só os horizontes vos devem atrair 
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ou os apelos que entre um minuto e outro descem das maos 
[de Deus. 

Calai este passo cadenciado que vos ensinaram os Guias, 
e estes gestos vaos diante de tantos ídolos; 
senao vossos passos nao terao ressonancia, 
e vossos gestos morrerao nas fronteiras. 
A órbita de Mira-Celi é imensa 
e nela ainda há consolos que nunca foram ditos 
a falta de palavras na linguagem dos homens. 

38 

Lampada marinha, 
Anjo augural, rosa, 
Chama ou lírio ardido, 
Cosmoramia em 
Que me transviei. 
Em certa noite éramos 
Seis em torno de urna 
Esfera armilar 
Povoada de insetos. 
- Nao reveles (disse-me). 
E eu lhe perguntei: 
Tu como te chamas ? 
Seu nome de números 
J á nao me recordo. 
Sei que urna menina 
Comec;ou a alar-se. 
A vistei -a um dia 
Ao findar-se o século, 
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Entre muita gente, 
Gente que esperava 
A manha nascer. 
- Tu como te chamas ? 
Seu nome de números 
J á nao me recordo. 
Mas, via-a outra vez: 
O mundo la acabar, 
Algumas carruagens 
J á haviam parado. 
- Nao me esque\as nunca! 
Diz-me, e eu lhe pergunto: 
- Tu como te chamas ? 
F oi há muito tempo. 
J á nao me recordo. 
Oh, nao procureis 
U m nexo naquilo 
Que dizem os poetas. 

Em nome de Mira-Celi, 
levantai-vos soldado." caídos para sempre na luta, desde Abel 

[até hojeo 

Nao deveis quedar-vos sob os humos das mesopotamias, 
é tempo de despertardes, 
de acordar-vos de vosso son o milenar nos outeiros sagrados 
Em nome de Mira-Celi, acordai, soldados caídos nas guerras: 
,é tempo de abandonardes este s imensos campos cobertos de 

[ cruzes 
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ou as val as anónimas em que misturais vossos ossos; 
é tempo de afastar os eternos gelos em que haveis mergulhado 

[Iutando; 
é tempo de estra~alhar brancas mortalhas de neve 
em que aliyiais as queimaduras da pólvora; 
os vossos cavalos cegos ou mutilados vem alta noite relinchar 

[dentro das ventanias; 
acalmai vossos coreéis; 
villde com eles. que é tempo de despertar. 
Em nome de Mira-Celi, regressai, soldados desaparecidos nos 

[ exodos 
ou refugiados na morte, aviltados pelas desen;6es, fuzilados como 

[traidores ou espi6es ; 
é tempo de levantar vossas frontes enegrecidas; 
regressai, soldados covardes ou fugitivos 
on de peitos arrombados pelas metralhas 
ou enforcados ou martirizados ou arremessados de avióes e de 

[pára-quedas ~ 
é tempo de despertar do solo de vossas pátrias, 
soldados que haveis tombado em milhares de guerras 
que a memória do homem esqueceu, 
ou das guerras que a história nao registrou, 
ou que nunca foram encontrados no mar, 
ou desapareceram na voragem dos bombardeios, 
soldados desmemoriados, loucos ou conscientes que aben<;oaram 

[ou amaldi~oaram a guerra, 
soldados que vos suicidaste s, é tempo de desertar. 
Em nome de Mira-Celi, vinde, soldados tombados em tódas as 

[guerras! 
É tempo de desertar! 
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E, com a forc;a dos milh6es e milh6es que representais, 
arrasar na superfície da terra ou no ar 
ou no fogo ou na água aquilo que é preciso arrasar. 

40 

Quando sentires tua carne incendiar-se 
e a labareda divina altear-se no ar, 
desfralda tua bandeira neste tope, 
que logo virao dos quatro pontos cardeai~ 
os conspiradores que precisas: 
pois tua língua nao pode continuar a que herdaste 
nem os teus homens sao os que hoje te cercam. 

Antes que os tambores ensurdec;am teus ouvidos 
e teu passo se cadencie num galope constante, 
ve que a dor do mundo deseja redimir-se em teu canto. 

É certo que te esmagarao como se esmaga urna asa. 

Mas as penas que espalhares no chao 
podem voar ao vento 
e baixar C0111 sua sombra mínima 
sobre qualquer ovo perdido dentro dos ninhos abandonados. 

Entre a noite e o mar visitarás de novo 
os litorais desertos, e semearás teu pólen. 
Hao de cair sobre ele as chuvas que lavam as tempestades, 
e se os homens nao quiserem ouvir-te, 
ressurgirás para as abelhas ou para as solid6es 
em que Deus ouvirá as palavras do Início. 
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Antes do nascimento obscuro do teu ódio encarnado, 
ó chefe assassino e usurpador de todas as épocas, 

Norte e Sul iam e vinham abra~ados nos céus despidos de 

A água das fontes era errante e virgem, 
o mar nao tinha limites nem dísticos humilhantes, 
a cabeleira das constela~6es balou~ava 
nas vagas recém-separadas do alto firmamento. 

[ borrascas. 

Foste, também, urna semente que Deus semeou para o Bem, 
cheia de recorda~6es das órbitas angelicais; 
mas o ventre que te paríu foi fendido pelas nega~óes; 
e en tao arrebanhaste sobre os charcos do mundo 
todas as formas hesitantes sem destino seguro: 

És pestilento e destruidor como teu pai decaído; 
em teu ombro nenhuma sombra vem descansar; 
matas as noivas, as crian~as e as velhinhas sem bordao; 
es a antítese de Cristo: disp6es das legi6es temerosas, 
e ninguém te pode vencer através das idades. 

Ontem, pelas esquinas noturnas, meninas órfas solu~avam, 

caes uivavam com frio, a escurida/) aderia aos periósteos. 

Pressentiam-se madrugadas com fuzilamentos, 
milhares de maes, insones, torciam-se ante os altares, 
e, quando os anjos-guardiaes fugiram das encruzilhadas, 
um vento de capa escura encheu as pobres vilas do mundo. 

No alto, Deus principiou a chorar por seu Filho. 
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Repousa ali, perfeita e casta como se estivesse dormindo, 
geometriLamente envolta em seu manto talar. 

E agora que o crepúsculo baixou, veem-se bem suas asas quietas, 
duas a duas dobradas como as folhas do Antigo e do N ovo Tes-

[tamento. 

Entre os dedos já há luz; e levitac;oes quase imperceptíveis 
tem suspenso no ar um fio invisível preso a sua fronte e perdido 

[no espa<;o. 

l\fas de súbito, que bramido de mar comec;ou a brotar de sua 
[fronte Hvida ! 

E que vOos vem fazer ninhos em seu s ouvidos e em seu s lábios ! 
Que pensamentos repousados principiam a fluir lentamente nas 

[pálpebras 

e tremeluzem um instante sobre o cristal do espelho ! 
Urna hora depois alguns signos foram vistos 
fugindo de seus pés: en. a sombra de seus passos que se mu

[dava em pólen ! 
Seus pés agora pulam mares, ilbas e abismos gelados, 
indiferentes aos espíritos das treva!'3 .:¡ue bufam como cavalos as

[fixiados, 
indiferentes a algumas caras de assombro refletidas sobre as neves 

[ eternas. 
N otemos agora entre a prece que a circunda 
e as maos totalmente iluminadas, que os brac;os estao ausentes 

[ou ocultos. 
A distancia entre as tranc;as mortuárias 
e seu berc;o primitivo volve a comec;ar desde ontem. 
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Mas, como o aspecto do ataúd e muda de momento a momento, 
e o instantaneo é impossível com estes olhos nublados de lágrimas 
e C0111 o rapto parcial urnas tres horas depois, 
a posi<;ao que ela devia tomar entre Orion e Andromeda 
trouxe-me há século s fragmentos de sua ausencia inquieta: 
primeiro a paz que me foi devolvida, 
e depois, a luz que Deus me deu para ve-la dormir sem fundir-se 

[em matéria. 
Os seu s olhos se diluí ram numa ou noutra visao de algum santo 

[poeta, 

. e este desejo de fraternidade que nos une, Ó companheiros, 
é o sopro de seus a"enos que ainda paira na terra. 
Tudo sr levita e se transforma nesta joven defunta, 
ou bela adormecida, - ondina celeste, medusa de astros, 
ou simplesmente, nesta fome de Eternidade. 

43 

Estando o poeta recostado sobre as bordas do lago, 
eis que ficou semelhante a um veleiro adernado; 
mas visto de outro angulo era esquisito cisne. 
Nao o cisne acostumado a nadar nas superfícíes, 
porém um cisne dos profundos oceanos 
e cC!.paz de voar até onde o ar é puro. 
O seu oIhar penetra o espa<;o e devora a matéria, 
enxerga na escuridao como as aves noturnas. 
Vede que o seu pesco<;o é urna serpente sagrada 
sem come<;o e sem fim, quando se recurva em círculo 
ou distendido sobe como urna flecha 
em busca de Mira -Celi. 
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A deusa fecha-o em seu corpo. 
É um contacto íntimo sobreposto em eclipse. 
Os lábios de l\tlira-Celi sorvem o bico da ave 
e as asas alvinitentes do veleiro enfunado 
fecham-se, estremecendo sóbre o ventre da musa. 
A grande maré se eleva: é como um mar de espuma, 
de onde surgem arco-Íris sóbre países novoso 
A natureza está úbere: 
houve urna transmuta<;ao da~ formas. 
l\tlira-Celi restaurou a expansao de seu ser. 

44 

~le viu a árvore: 
era enorme e caminhava com seus pés de raÍzes; 
em sua copa havia ninhos onde a vida brotava 
e dela descíam cobras para matar a vida. 

~le viu a árvore: ia impelida pelas for<;as do Espírito:. 
dela desciam chuvas para regar aterra. 
dela saÍam raios para fender o mundo. 

~le viu a árvore caminhando solta. 
N ela havia frutos que continham a noite 
e havia o día encerrado no'üros frutos. 

~Ie viu a árvore: a sua seiva era de sangue: 
havia cálices de fel pelos seus ramos 
e brotos de luz surgindo no seu tronco. 
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, E dela desciam maos distribuindo frutos 
e úutras maos desciam para ceifar os homens. 

Acima dela esvoa<;avam pombas e milhafres; 
ia impelida pelas fór<;as do Espírito, 
ora bailando como um Anjo imenso, 
ora trope<;ando nos montes e nos vales. 

~le viu a árvore amorda<;ada entre cipós e espinhos, 
desgrenhada pelas ventanias, 
despeda<;ada pelos terremotos. 

~le viu :t árvore sangrenta: era um incendio 
iluminando e queimando ao mesmo tempo. 
~le viu a árvore de chamas elevando-se, 
como um turíbulo sagrado, para Deus. 

45 

Quem yem lá ? É homem, é vento, é fantasma ? 
Ou é o veleiro que volta de sua viagem ao mar ~ 

O inesperado ser arrastava urna asa, 
tinha os olhos cobertos de orvalho, 
a 'Voz era de vaga revoltada; 
vinha só, recoberto de algas, 
peixes nas maos, corais nos cabelos, 
embriagado ou louco, febricitante ou palha<;o. 
Sendo mesmo irmao dos pescadores, 
éstes nao o reconheceram. 
O inesperado ser era como um náufrago na terra. 
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As criaturas de Deus recuaram medrosas: 
Quem és tu ? És demonio marinho ou és cisne ? 
Iam crucificá-lo num penhasco do mar. 
- Sou homem, imagem de Deus, sou poeta. 
Sob esta figura humana meus ombros sao de rochedn 
e minha cabe<;a é uma vela de barco. 
Sou assim para resistir, 

para nao morrer, 
para vos salvar. 

46 

Olhemos os olhos das crian<;as, que eles encerram mistérios; 
dentre> de suas pupilas moram selvagens OOns, 
pairam neles as lendas das terras desconhecidas. 
Olhemos os olhos das crian<;as; 
quando com eles cruzamos os nossos olhos. 
há reconhecimentos súbitos 

• A. • 
e remll11SCenClas que revlvem. 
Que ausencia de ouro e prata existe neles ! 
Que verdes potros relincham em suas colinas ! 
Que indiferen<;a pelas arcas ricas ! 
Como se parecem com os olhos dos poetas 
Olhemos os olhos das crian<;as, 
rlesprevenidos de crimes e borrascas, 
inconscientes entre o Bem e o Mal, 
sempre transparentes como a água e o mel. 
Olhemos os olhos das crian<;as, 
cam seu s horizontes claros, claros. 
capaz es de deixar transparecer 
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o avo curvado e tremulo, 
o pai de sobrecasaca e a menina mae. 
Fitemos os olhos das crian~as 
como quem fita Ulll "écran" 
e ve desenrolar-se lá dentro 
uma história familiar. 

Olhemos os olhos das crianGas 
para repousar n estes céus sem pensamento 
a angústia de procurar pátrias distantes 
e as consteld<;oes que ji morreram. 

47 

Ó 1Iira-Celi, tua presen<;a vai-se desvanecer nos derradeíros limi-
[tes de tua revela<;ao: 

teus lábios despedirao a pomba mensageira dos desconrimentos; 
teus dedos nao mais inverterao a ampulheta das renova<;oes. 

Teus pés nao se adiantarao ao curso dos grandes ríos. 

Empalidecerao tuas maos impúberes sobre os lábios 
que irao marcando o rastro das resigna<;oes póstumas; 
a teus pés te procurarao os sinos desenterrados pela tua visao 

[profética. 

Bem sei que tua presen<;a circunda de vigil<lncias meu presumido 
[ orgulho. 

Ah! que onda celeste ressonará junto a minha sombra ? 
Quando isto se der, nao poderei mover-me nem deixar-te. 

Testemunhas eternas guardarao o sentido de tuas realidades; 
teus olhos, teu hálito heberao, porém, ° pranto 
que fará nascer, crescer e multiplicar-se a flora rediviva. 
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Tua dor continuará múltipla 
como o meu início sobre os mares recém-nascidos. 
Entao volverás a encruzilhada propícia 
onde os peixes do zodíaco marcam a anuncia<;ao da água que 

[te assisti u nascer. 
Todos os mortos podem caber na festa da nova cria<;ao. 

48 

DESPEDIDA DE MIRA-CELI 

Adeus, ó dia e noite'J planetários, 
adeus, .) minha inf~ncia, minha adolescencia, minha vida de faces 

[cuspidas e beijadas. 
Adeus, carne poluída por tantas cumplicidades noturnas, 
adeus, pactos, mulheres fugaces, amores fugaces, 
adeus, febres povoadas de vencidos a sonharem com o domÍnio 

[do mundo, 
ad'i!us, aventuras animadas de marujos mendigos 
a sonhar com veleiros que nunca chegaram a ~eus portos; 
Adeus, gestos interrompidos, palavras entrecortadas, apelos in-

adeus, todas as máscaras, todas as desistencias 
e todas as realiza<;óes sempre aparentes; 
adeus, Mira-Celi, musas, sombras, símbolos, 
adeus, mulheres que nunca se completaram. 

[ compreendidos, 

faces dispersas entre as faces distantes e incompreendidas ; 
adells ! 
Caminhei até os limites misteriosos da morte. 
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l,-evisto-me das vestes talares de seus impérios mágicos. 
Urna f6n;a me impele para dentro de Deus. 
Qual de tuas companheiras me aceitará como irmao, ó Mira-Celi ? 
Que asa do reinado de Cristo abrigará minhas angustiadas maos ? 
Q1 ¡e onda da eternidade virá murmurar aos meus ouvidos ? 

49 

Entreta.flto eles dan<;avam. 
De seus peitos subia um gemido surdo, 
e eles pulavam como uma nuvem de mochos. 
E blasfemavam pragas que eu sabia de coro 
E faziam gestos e espumavam e rangiam os dentes. 
Entretanto eles dan<;avam. 
E dan<;avam já desiludidos de qualquer canto de galo. 
de qualquer orvalho matutino, 
do regresso de Tua Face 
e de Tua Visibilidade. 

Há milhares de anos que nao dormem, 
que nao riem. 
Entretanto, dan<;am dentro do fogo, 
dentro de Teu Afastamento 
e Tua Distancia, 
de Tua Presen<;a, 
de Teu Olhar. 
:tiles estao solitários. Senhor 1, 
apodrecidos por si mesmos, 
as maos dilaceradas por si mesmas : 
estao mortos e dan~am 
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paI a se iludirem que tem vida. 
E estao tao fracos que 
seus ódios nao sobem. 

50 

o sabedoría que saistes dos lábios de Adonai. 
Adonai - Condutor diante de quem relS e ditadores ficam 

[mudos; 
ó Adonai Clavis Davi, iluminai os que jazem sob a sombra da 

[ morte, 
ó Adonaí Emanuel, expectatio gentium, Senhor de Mira-Celi e 

[meu Senhor. 
iluminaÍ os que vamos morrer. 
Sob vossa luz represento-me Peixe que se transforma em cordeirD .. 

6 Adonai, 
sois o Triangulo que emergiu de dentro dos limos, 
onde a minha face já se achava formada; 
ó Adonai, ofere<;o-vos Mira-Celi. 
Vede que a mesma Tiara, e o mesmo manto nos envolvem na 

[mesma unidade; 
ó Adonai, vede que somos o mesmo Livro e o mesmo Trevo, 
o mesmo Triangulo em que oscilamos como dois pendulos dentro 

[da mesma ogiva. 
Vivemos embutidos no centro de vossos olhos, ó Adonai; 
e sobreposto ao Triangulo de que sois uma parte, 
eu construí n05SO Triangulo como um triangulo de pactos. 

Ó Adonai, 
abaixo de vossa Trindade e dos nomes divinos de vossa imensa 

[hierarquia~ 
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lembrai-vos dos nomes dos homens e dos seres padecentes da 
[mais vasta comunhao; 

entre o Oriente e o Meio-dia, ó Adonai, 
entre o Meio-dia e o Ocidente, 
entre o Ocidente e o Setentriao, ó Adonai, 
ou<;o o vosso nome oposto ao do grande Lucífugo. 
Adonai, o nosso diálogo prossegue através das idades; 
se me interrogais amiúde, ponho-me a blasfemar; 
mas, mesmo assim, nos conservais sem lesao. 

Adonai, 
paralela aos triangulos dos pactos corre a posteridade satanica; 
ma<) o ~ópro de Mira-Celi refrigera-me a língua 
ou acende a fagulha que me ateastes nos olhos; 
tudo aqui é conexo, e o inferior é igual ao superior, 
e o superior é trino, como o mais humilde dos séres. 
6 Adonai, que nao conheceis acidentes de tempo, 
e correis sobreposto aos signos da eternidade, 
nao deixeis que as negras asas nos eclipsem 
nem as conjun<;6es malignas nos bipartam. 
6 Adonai, as pin<;as do Escorpiao rompem-se as plantas da 

[Virgem: 
tudo está infuso, ó Adonai, neste sempiterno Triangulo 
de que fomos tirados aos pares e lan<;ados na imensidao. 
Quantos olhos se embutiram em minhas órbitas? 
Quantas chamas de língua voaram entre os meus dentes a per-

[correr o mundo ? 
Eu próprio as ou<;o descreyendo uma elipse 
,entre as estreIas de absinto que inda nao caÍram. 
A origem destas figuras celestes vem da visao que me destes, 
'vem dos raios que de vossa Glória a descer sóbre nós, 
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nos transformam em sagitários. 
A nossa solidao é aparente c1iante de vossas coones, 
poi:; nos visitam os seres da terra e os que passam por nos 
~ara tombar ou subir. 
Há qnantos milenios bate no meu barro o vosso diapasao de luz ? 
Adonai, vejo presen~as nas ventanias, 
sao vossas maos por acaso ou vossa túnica multiplicada, 
ou apenas 1\Ilira-Celi, a de fogo e música, a reclusa e onipresente ? 

51 

ETERNIDADE 

~le reviu-se: 
- . nao era malS 

nem corpo 
nem sombra 
nem escombros. 

Como foi isso ? 
Tudo irreal: 
um barco 
sem mar 
a boiar. 

~le sentiu-se: 
recome~ava. 

Vivera 
morrendo 
numa estrela. 
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Creio, 

~le despíu-se 
de que? 
De tudo 
que amara. 
~urdo-mtldo 

cegara. 
Agora ve. 

52 

ó vós, Tres Pessoas Imensas e Eternas que nao tivestes princípio' 
[e nunca tereis fim: 

que ao termo desta vida terrena, 
apenas o cora~ao deixe de bater 
e alguma leve mao piedosa me cerre os olhos cansados; 
~Iira-Celi se refugiará em mim, 
e eu comparecerei diante de vós. 
ó Formas Imensas da Trindade Perfeita; 
e a minha vida verdadeira entao come~ará; 
e Mira-Celi voltará outra vez para algum de meus irmaos na\ 

[Terra. 
Poderei olhar-vos face a face, 
ó Pessoas Incriadas e Imortais 
que engendrastes as gera~6es de que provim 
e as ra~as que antes de mim desapareceram. 
Viverei em vós, ó Infinitas Formas Imortais, 
como Adao e Moisés mortos e ressuscitados em vos, 
como os ressuscitados poetas Davi e S alomao , 
e todos os mortos ressuscitados em vós. 
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Viverei em vós, como o primeiro e o último dos ressuscitados. 
E tudo existirá. E tudo será visível. 
Serei, Ó Formas Eternas, ó Majestosas Pessoas Trinas, 
novamente como no Principio. 

53 

Sei que esperavas desde o Início 
que eu te dissesse hoje o meu canto solene. 
Sei que a única alma que eu possuo 
é mais numerosa que os cardumes do mar. 
Sei que a amplidao guarda o seu orvalho 
para regar meus lábios. 
Sei que és urna Paixao mais funda que a sede 
e mais funda que o sexo. 
Digo que Teu Espírito desee sobre todas as águas 
e que há charcos redimidos no meu canto de hojeo 
Digo que a Vida é urna dan<;a de bugres, 
mas que me deste um barco para eu fugir de mimo 
Creio que um ovo de formiga 
tem mistérios como um ovo de sol. 
Pe<;o que as estreIas se afastem 
para eu ver-Te a Face. 

Ó Deus, 
passeia teus amados pés 
sobre a minha face morta 
As aves que vao sair de meu canto eram lirios outrora. 
Hoje !::ao potros de ferro que retinem no aro 
Todos os moldes sao outros. 
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Aqui está urna janela aberta para o primeiro dia, 
e aquela rampa deserta tem escadas ocultas. 
Alta noite surge a Fé ao fim da pra<;a imensa, 
como urna catedral envolvida de velas: 
As ogivas retomam o meu canto que Abe! entoava apascentandú 

[ ovelha~~ 
Cada pedra possua o seu pelo de musgo, 
que o l11lmdo repouse num só abra<;o centrífugo 
e que el. humanidacle seja urna imensa esfera inconsútil. 
Em contacto com os ventos ela soará meu canto 
que subirá a Ti como flechas saídas 
de um Sao Sebastiao vivo. 
Sei que sou o limo em que semeaste o Trigo para Tuas cetas: 
mas eu cres<;o e amaduro sobre Tua mao, 
e Teu hálito ao descer sobre mim, é o meu canto so!ene. 
Digo que sou um candelabro que se queima até a morte. 
Vejo os que se apagaram e se reacenderam a Teus pés, 
e os que cobrirao os espa<;os desertas sobre os polos da terra. 

Ó Deus, 
passeia T eus amados pés 
sobre minha face morta! 
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Ó poeta, Deus dá e Deus retira; 
mas, ,-!uando pensares que tua solidao centuplicou, 
ele te ofertará a morte, porque só na morte é que reside a grande 

Deus acaba de encostar-te as pedras de tua tumba: 
os teus olhos estao nevados, a tua voz estancou; 
nem te lembras mais de que pátria acabas de emigrar. 
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Deus olha o osso triangular de tua fronte: 
Apenas ~le toque as tu as pálpebras descidas, 
poderás ver entre as costelas poentas teu cora<;ao quiet0 
e teu instinto como um pássaro assustado sem se poder ocultar. 

Teu orgulho milenar se reduziu a bolor, 
as flechas arremessadas jazem cravadas em teu ventre resseql1ido. 

Mas estarás alegre, porque só na morte reside a grande alegria. 

Estarás vivo, porque só na morte se inicia verdadeiramente a 
[ vida. 

SÓ os mortos veern, porque a sua visao nao depende do olhar. 

Somente eles é que ouvem, porque há sons novos que surgiram 
[com a morte. 

Somente eles se movem, porque a levita<;ao come<;ou. 

Somente eles amam sem desejo de correspondencia amorosa, 
sem a dor das grandes esperas e das grandes vigílias. 

J á nao podem pedir nem se arrepender nem voltar. 

Só as su as presen<;as tem as medidas que eles alcan<;aram 
[em vida, 

pois já devolveram ao cansado planeta 
as lamúrias de suas próprias cria<;6es. 

PJes tem em sua essencia imortal 
a tranqüilidade de tudo o que foi predito desde o primeiro dia, 
a serenidade dos que nada tem que reclamar. 

As suas maos temem o contacto dos contornos terrenos. 

O lenho de que foram feitos prefere a luz ou o fogo 
a lama da miséria abatida. 

l\Ias o poeta está alegre, pois só na morte reside a grande alegria. 
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E tudo haveria de ser assim, para contemplar-te sereno, ó morte, 
,e integrar-me nos teus mistérios e nos teus milagres. 
Agora vejo os Lázaros levantarem-se 

e todos os mutilados recomporem-se como as estreIas do mar. 
Sobre teus oceanos os seres caminham sem a gravita~áo da carne. 
Vamos vestidos com o manto da gra~a que cobria o primeiro pai. 
Vamos unidos e iguais neste exodo para a verdadeira pátria. 
As nossas sombras se tocam e se confundem em cada 

[ encruzilhada, 

onde enxergamos aqui e acolá as pegadas de Deus. 
Deixamos para trás as ruÍnas de Babel: a língua que falamos 
é como o nosso hálito comum. 

Proletários, frades, artistas, mendigos, soldados, 
ternos os olhos dentro da mesma órbita, 
e meus cotovelos tocam os desta princesa enfaixada ha milenios. 
Após estes sete mil degraus e estas sete mil colunas nos deixaram 

Para trás já ficou a órbita de Mira-Celi. 
Misteriosas luzes prenunciam outros sete mil degraus, 
em que ap~nas come~aremos a divisar indícios 
das Tres Presen~as divinas, sem princípio e sem fimo 

[passar. 

E tudo deveria ser assim para que eu voltasse a Eterna Tríade, 
ao Número Inicial, ao Verbo, a Plenitude. 
Vamos unidos e iguais para a grande Epifania. 

Ah! como somos leves e vivos nestas terras verídicas 
Finalmente ressuscitamos como o filho do Homem. 
Somos movimento, luz, calor, fogo de Deus, germes incorrutíveis. 
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As crianc;as que viveram e morreram sem luz 
seguem vestidas das sete cores. 
As sete vogais dos que nunca conseguiram articular um nome 
sao sete escalas para a mais pura poesia. 
Comec;amos há pouco a iniciar os sábios, 
cujos duplos pareciam sombras de lobos entre mulheres frágeis. 
Somos urna procissáo de mágicos, 
urna turba de cadáveres vivos que entoam o hino da ressurreic;ao. 
Vamos agüentando jejuns de séculos, sem ter fome, 
e, embora haja, pela estrada, fontes que nascem em vertical, 

[do alto, 
a nossa sede j á nao é de água. 
Tudo haveria de ser assim para descrermos do mundo 
e suportarmos e~ta longa jornada 
até a aproximac;ao infinita das Tres Imensas Pessoas 
que nunca tiveram princípio nem nunca terao fimo 
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Os grandes poemas comec;am com a nossa visao desdobrada. 
Aqui já nao sofremos a contingencia de escreve-los, 
e notamos que a mais alta significac;ao da poesia 
quase nunca pode ascender da terra. 
Aqui todos os seres tem fisionomias familiares 
e nos sos corpos comunicantes transparecem a unidade inconsútil. 
Sentimos urna dilatac;ao total que nos torna infinitos, 
abrigamos os galopes das várias vidas que cruzam os desertos 

[do mundo. 
Os nossos dedos sao chaves de misterIos; 
perpassa sobre as nossa frontes 
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a linha de flutuac;ao da memória desde o Início; 
tudo comec;a a nascer neste berc;o amoroso. 

Saem larvas de chama de dentro de nossas bocas. 
SÓ a eternidade é virgem e está sempre nascendo 
sem hiatos, sem pausas, sem o perpassar dos dias. 

Sentimos milhares de irmaos acariciando nossos lábios. 
Sentimos as nossas noivas e nossas esposas aos milhares 
acariciando os nossos ventres. 

As nossas maes aos milhares estao súcubas em nossos flancos: 

Os mais puros poemas brotam de nossos sopros. 
Através de nossos olhos, através de nossos peitos, 
através de nossos pés passam os meridianos da Imortal Trindade. 
Subimos em espiral, e em cada volta descrita 
nos encontramos de novo, frente a frente, mais puros. 

As leis da gravidade foram quebradas sobre as pedras das tumbas. 
Superamos o homem e o jugo do horizontal: 
o sentido da Trindade Perfeita é para cima, para cima, para cima 
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Que é que sinto em minhas pálpebras 
cansadas da vida va ? 
Que é que me arrasta e me alarga 
a visao tun"a de lágrimas ? 

Decomponho-me afinal 
em linhas que correm juntas. 
Para onde vao tao ligeiras 
estas alegres defuntas ? 
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Que é que ve JO de onde me acho ? 
Gelos eternos ou mar 

ou é somente a mortalha 
com que andei acima e abaixo ? 

N em a experiencia ganhei 

de equilibrar-me no espa<;o. 

Reconhe<;o que fui menos 
que dois ramos de um compasso. 

Que é que sinto em minha fronte ? 
Asa de inseto ou a mao 
daquela que nunca esteve 
nem nos vales nem nos montes ? 

Quem foi que apagou as velas 
e interrompeu o banquete ,.. 
F oi o vento ou foi aquela 
derradeira Bem-Amada ? 

Pendo a cabe<;a em que ombro ? 
Do meu Mestre ou do Antimestre ? 
Ou apenas dou um tombo 
dentro do último abismo r 

Cismo ainda ? Penso ainda ? 
Voi extinguir-me outra vez ? 
Que vento é este que passa 
como o sapro que me fez ? 
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N ós os poetas, dentro da morte e libertados pela morte, 
somos os grandes alquimistas, os únicos achadores da pedra fi~ 

[losofal, 
porque nos transformamos a nós próprios 
em périplos verdadeiros e imperecíveis. 
Já possuímos todos os fios em nossas maos, 
e ordenamos com sabedoria os nos sos próprios avanc;os 
e as pausas dentro de todas as distancias 
que correspondem él mesma órbita divina. 

Tudo vem repercutir em nosso pulso; 
e nosso largo sopro comum circula do mesmo modo 
entre os blasfemos que estao em baixo, 
os que se depuram nas chamas, gemendo neste plano do melO, 
os bem-aventurados que estao acima 
e a pequena humanidade de incrédulos da realidade da morte. 
Assistimos, pois, dos vértices em que adiantamos os pés 
a caminho da Imensa Trindade. 

nos sempiternos cais misteriosos, ao embarque e desembarque 
da humanidad e uniforme com a sua uniforme cor de tumba, 
mas gotejando de sua matéria crassa, 
a umidade do barro original acolhida por Deus com a mesma 

[ternura com que criou o mundo. 
A nossa conformaC;ao interna e externa 
obedece liberta de todos os lac;os e de todas as contingencIas 
a. sábia geometria das Páscoas Trinas. 
Regressamos aos moldes anteriores 
e sacudimos as sombras hirsutas que povoavam nossos membros. 

- 532-



Há dois polos em nossas maos, 
há tres sóis em nossos peitos; 
libertamo-nos com os quatro Evangelhos, 
encerramos a visao ubíqua dos quatro pontos cardeais, 
representamos os quatro elementos, 
formamos a superfície do cubo em que assentam as Tres Pessoa:; 

[Eternas. 
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o inesperado ser come<;ou a desenrolar as suas faixas em 
que estava escrita a história da cria<;ao passada e futura. 

Continuava incluso na eternidad e ; por isso podia ver-se 
dentro da morte, como dentro da vida. 

Reencontrou-se amiúde com todos os amigos e amigas que 
cruzaram a sua órbita. 

Amou Mira-Celi como o último segredo do absoluto ou 3 . 

chama ígnea mais íntima da Substancia. 
Foi seu eremita e seu dan<;arino. 
Querendo os déspotas que ele investisse o hábito de cantor 

cívico e glorificador, recusou-se. 

Martirizaram-no sob o olhar vago de falsas divindades. 
Mas ele aspira va a vida eterna sem se dar canta da contínua 

sucessao do nascimento, da velhice, do martírio e da morte: :.l 

sua rota se dirigia as Tres Pessoas que nunca tiveram come<;o e 
nunca terao fimo 

O inesperado ser caminhou para elas: 
Alia est enim persona Patris, alia Filii, alía Spírítus Sancti. 
Increatus Pater, increatus Filius, ir.creatus Spiritus. 

- 533-



Irnrnensus Pater, irnrnensus Filius, irnrnensus Spíritus. 
Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spíritus. 
Et tarnen non tres aeterni, sed unus aeternus. 
Pater a nullo est factus, nec creatus, nec genitus. 
Filius a Patre solo est: non factus, nec creatus, sed genitus. 
Spíritus a Patre et Fillio: non factus, nec creatus, nec ge· 

nitus, sed procedens. 
Vnus ergo Pater, non tres Patres: unus Filius, non tres Filii: 

unus Spíritus, non tres Spíritus Sancti. 
Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut 

rn:nus: sed totae tres personae coaeternae sibi sunt, et coaequales. 
Ita ut per ornnia, sicut jam supra dicturn est, et unitas in 

Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sito 
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LIVRO DE SONETOS 





A nigbt of memories and of sigbs 
1 consecrate to tbee. 

Walter Savage Landor 

*** 
A ... 

Adolfo Casais Monteiro 
Alberto de Serpa 
Carlos Queiroz 
Joáo de Barros 
Joáo Gaspar Si.móes 
José Osório de Oliveira 
José Régio 
Maria da Saudade Cortesao 
Vitorino Nemésio 





Os seus enfeites, 
Suas bandeiras. 
O amplo velame 
Dormem na sombra. 

Os mastaréus 
Furam atreva; 
N a tarde fria 
Sao como oglvas. 

É um mudo rito, 
Agudo, agudo 
N o ar nevoento. 

E a nave suave 
Parece urna ave 
Insubsistente. 
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Templo votivo 
Sombrío e imóvel 
N a tarde viva 
Que a noite envolve. 

Nave tardia, 
Transfigurada. 
A tarde fria 
Torna-a encantada. 

As velas juntas 
Parecem asas 
Alanceadas. 

Irmas defuntas 
Ressuscitadas 
Por Deus chamadas. 
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Nave ou igreja 
Laje ou que fór 
Suba perfeita 
Para o Senhor. 

Que nao se veja 
Ouro e esplendor 
Mas tudo seja 
Amor, amor. 

Só um altar 
Corpo votivo 
Rasgando o espa<;o. 

Para o inflamar 
Cora~o vivo 
Enche-o de gra<;a. 
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Sei Teu grito profundo, e nao me animo 
a cortar a raiz que a Ti me embasa. 
Em mao mais primitiva nao me arnmo 
devo-Tetudo, origem, patas e asas. 

Permite que eu revele história e limo 
sem desobedecer a Tua casa. 
N azareno dos lagos, lume primo, 
atende a pobre enguia de águas rasas. 

Se desses versos outro lume alar-se 
misturado com os T eus em joio e trigo, 
sete vezes por sete me perdoa. 

Ó Desnudado, é meu todo o disfarce 
em revelar os tempos que persigo 
- na vazante maré com inversa proa. 
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Eu te sinto pecado original 
nao só corroendo ainda os meus tecidos 
porém entumescendo-me com a lava 
do orgulho em que um arcanjo se abrasou. 

Para me dominares a alma escrava 
~ntorpeces-me todos os sentidos, 
~ranio. tórax, abdomen, membros, sexo, 
tudo é urna gorda empola alta e convexa. 

Mudas depois meu cranío, tronco e membros: 
a boca em tromba, espádua em asas negras 
sorriso, em gargalhada má. Lusbel, 

ves que a minha figura se assemelha 
a tua, tu que faste o meu modelo 
orgulhoso da luz que me cegou. 
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Olhos, olhos de boi pendidos vertem 
prantos por quem se foi. Ouvidos ouvem, 
calam. Crepes enlutam as janelas. 
Fundas ouc;as escutam seus gemidos. 

Tudo é um soluc;o, ói, ói, soluc;o, inerte. 
ninguém, ninguém, ninguém. N em os ciprestes. 
A morte é surda. Amém nos teus ouvidos. 

o céu mata, o sol mata, a mao também. 
Quem é que está jorrando sangue sem 
espelho para ver-se em fronte rubra ? 

Um duro som de sombra prolongada 
en che a negra mortalha congelada, 
que com ela nao há quem nao se cubra. 
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E sáo setas do céu. (Ó sagitário !). 
Versos brotam de mimo Depois de lidus 
os distribuo por um destino vário, 
depon do em seu s percursos meus sentidos. 

Exijo que eles seJam meu sudário. 
Reconhe<;o-me: aqui os meus gemicios, 
e ali es se vulcáo desnecessário, 
jogando lava em todos os sentidos. 

Que chegar de presen<;as ! ~ue contágio ! 
Que pajens anunciados e banidos ! 
N os bosques sugeridos - que presságio ! 

Perscruto-me nos verbos nunca ouvidos. 
apenas pressentidos ou passados. 
Ó bosque ermo de pássaros calados ! 
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Avistei-o através da treva em volta, 
rumo ao longínquo e ao próximo igualmente 
com seu galope e sua espada, e a escolta 
de cabelo incendiado, dele rente. 

Tudo foi hojeo O líquen cobre a mente, 
e o pórtico vedado ante a revolta. 
A corrosao dos olhos inda sente 
o clamor retumbando a última volta. 

Sagitários de flechas interiores 
urge dizer os nomes luminares: 
Lusbel, Lusbem, Lussom, Lusfer, Lusguia. 

Errante comunháo de encantadores 
possuem filtros, andam pelos ares 
fazem das afli<;oes sua alegria. 
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Se essa estrela de absinto desabar 
terei pena das águas sempre vivá.s 
porque um torpor virá do céu ao mar 
amortecer o pendulo das vidas. 

Sob o livor da morte coisas idas 
já sao as coisas deste mundo. No ar 
as vozes claras, tristes e exauridas. 
Há sombras ocultando a luz solar. 

Galopes surdos, cascos como goma. 
Viscosos seres, dedos de medusas 
Contando silenciosos coisas nulas. 

Verdoengo e mole um ser estranho sóttiá: 

Cranios como algas, vísceras confusas, 
massas embranquecidas de medulas. 
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A torre de marfim, a torre alada, 
esguia e triste sob o céu cinzento, 
corredores de bruma congelada, 
galerias de sombras e lamentos. 

A torre de marfim fez-se esqueleto 
e o esqueleto des fez-se num momento, 
Ó ! nao j ulgueis as coisas pelo aspecto 
que as coisas mudam como muda o vento. 

E com o vento revive o que era inerme. 
Os peixes também podem criar asas 
as asas brancas porlem gerar vermes. 

Olhei a torre de marfim exangue 
e vi a torre transformar-se em brasa 
e a brasa rubra transformar~se em sangue. 
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Em que distancia de ontem te modulo, 
mundo de relativos compromissos ? 
N ovas larvas e germes em casulo, 
novos santos e monges e novi<;os. 

Nao máscaras nos olhos. N em simulo. 
Eu era piao, já váo evos morti<;os 
naquele calendário agora nulo, 
com seus cerimoniais de escuro s Vl<;OS. 

Recordas-te do afim, teu rei cola<;o ? 
Lembras-te dele em queda? Céus dos días 
com luzeiros - incendios, lurnes de a<;o. 

E tu grande Lusbel, guia dos guias 
para reinar perdeste-me tarnbém 
a mim que fui o espelho em que te vías. 
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Sinto-me salivado pelo Verbo, 
rodeado de presen<;as e mensagens, 
de santuários falharlos e de quedas, 
de obstáculos, de limbos e de muros. 

Furo as noites e vejo-te, Solstício, 
ou recolho-me ao amago das coisas, 
renovo um sacrifício expiatório. 
lavo as palavras como lavo as !naos. 

Esta é a zona sem mar e sem distancia, 
solidao-sumidouro, barro-vivo. 
barro em que reconstruo sangues e vozes 

Nao quero interromper-me nem findar-me. 
Desejo respirar-me no Teu sopro, 
aparecer-me em Ti, continuado. 
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Depois vi o sangue coagular-se em letras 
espalhadas nos muros e nas pedras; 
e o céu baixar-se para fecundá-Ias 
e fugir outra vez para esquece-Ias. 

Depois vi o homem pressuroso em le-las. 
transformá-Ias em signos e arabescos 
em palavras, em urros, em apelos 
estranhas oceanias e sonetos, 

Em hálitos de bocas cavilosas, 
entrecortando sílabas amargas 
engulidas no prato das desgrac;as, 

e a gagueira ser tanta, tanto o fel 
que a grande torre de marfim, preciosa 
era a torre danada de Babel. 
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Era um tempo de olhares alternados 
em que dois entes ou anjos, curiosos 
me fitavam das trevas ou de cima, 
dias e noites, duros, obstinados. 

Livraram-me dos seres entranhados 
em nós, uns mansos e out ros tumultuosos 
transmitidos de sangues e de climas, 
da vida extinta dos antepassados. 

Esperaram que me fizesse poeta 
para dissimular seus graves rostos 
e me espreitarem hoje disfan;ados. 

E eis que deixando essa órbita secreta: 
lam;am ao poema risos e desgostos, 
gritam em torno, chamam-me dos lados. 
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Apenas eu te aceito, nao te quero 
nem te amo, dor do mundo. Há honraría 
que nos abate como um punho fe ro 
mas aceitamos com sobranc;aria. 

A um vate grego certo rei severo 
vazou-Ihe os olhos para nao fugir. 
/) dor do mundo, eu vivo como Homero, 
aceito a provac;ao que me surgir. 

Homero a tua história sinto-a; e urdo 
o teu destino, o meu e o de teu rei. 
Mas só teus olhos nossos passos guias, 

e inda tens vozes para o mundo surdo, 
e luz para os out ros cegos, luz que herdei 
com a aceitac;ao dos olhos que nao viam. 
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Amigos, deixai-me ir tranqüilo. Vou 
com urna escolta perdida. Pois, perdi-a. 
Entao: perdi-a. Sou exilado ou 
um ser que foi. Agora para onde ia ? 

N em sei, poís mínha escolta regressou 
vencida e sem paz. Vai longe esse día. 
Foi quando o meu destino come<;ou 
e perdi a asa que me protegia. 

Amigos, deixai-me ir tranqüílo, pois, 
com meu ar de son ambulo perdido. 
guerreíro andante sem o seu cavalo. 

Por que afinal sem dó sofrerem dois ? 
Um como um anjo inválido, banido. 
e o outro (o árdego animal) a acompanhá-Io ? 
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Náo procureis qualquer nexo naquilo 
que os poetas pronunciam acordados, 
pois eles vivem no ambito intranqüilo 
em que se agitam seres ignorados. 

No meio de desertos habitados 
só eles é que entendem o sigilo 
dos que no mundo vivem sem asilo 
parecendo com eles renegados. 

~les possuem, porém, milhóes de antenas 
distribuí das por todos os seus poros 
aonde aportam do mun<.lo suas penas. 

Sáo os que gritam quando tudo cala, 
sao os que vibram de si estranhos coros 
para a fala de Deus que é sua fala. 
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E todavia a trave na garganta, 
e a grossa mao medrosa sem poder 
interpretar sequer a ave que canta 
e canta e canta oculta no meu ser. 

Há uma santa presen<;a (sei que é santa) 
Deus, ó Deus, Tu pretendes submeter-me 
a mim morosa lesma, Tu minha anta, 
seta de luz e luz de encandescer. 

E a mao grossa vagando a Teu sabor 
sem poder-Te seguir pobre mao, pobre 
pata calosa atenta em Teu JOl1vor. 

E tao suja na pele em que se cobre, 
imita<;ao de Ti, sombra, arremedos 
da luz que se ú~sprende de Teus dedos. 
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Ó poeta, mira esse trigal ardido 
em mágua. Dos canteiros que ten s feito 
as has tes inclinadas sóbre o peito 
dao-te o aspecto de um deus encanecido. 

Ao mesmo tempo heróico e triste hás sido 
um anjo alegre e um diabo sem conceito. 
O trigo que plantaste, contrafeito 
é o pobre ázimo pao em que és cozido. 

Resta-te olhar os pássaros que do ermo 
voltam antes que o céu as sombras des<;a, 
ensombrando-lhes o último agasalho. 

Abre os olhos depois, ó deus enfermo: 
Talvez a noite enfim os umedeca 
ou lhes negue talvez o seu orvalho. 
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Entre a raiz e a flor: o tempo e o espac;o, 
e qualquer coisa além: a cor dos frutos, 
a seiva estuante, as folhas imprecisas 
e o ramo verde como um ser colac;o. 

Com o sol a pino há um súbito cansa<;o, 
e o caule tomba sobre o solo de a<;o ; 
sobem formigas pelas hastes lisas, 
descem insetos para o solo enxuto. 

Entáo é necessário que as borrascas 
venham cedo livrá-Ia da cobÍ<;a 
que sobe e desce pelas suas cascas; 

que entre raiz e flor há um breve tra<;o: 
o silencio do lenho, - quieta lic;a 
entre a raiz e a flor, o tempo e o espac;o. 

- 558-



Por esse ermo de tardes calcinadas 
houve em maio urna casa desvivida. 
Se andorinhas dormiam nas cumiadas 
só esvoa<;avam na abó bada da ermida. 

Um santo ali VlVla morta vida 
orando pelas casas habitadas. 
Sua casa, no entanto, era vivida 
na memória das coisas já passadas. 

Somente bichos langues - basiliscos 
participam do pao que Deus lhes dá 
devorado por cobras e escorpióes. 

Pois ele é irmao dos sete Sao Franciscos: 
que o sétimo é ele próprio que ali está 
sob o acicate das flagela<;óes. 
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o que há sob essa máscara é um pranto seco, 
pranto final, sem lágrimas, calado. 
A pele ressecou-se em fruto peco, 
a fronte dolorida, o olhar parado. 

Nao há saída mais para esse beco. 
Tudo perdido, tudo consumado. 
O que há sob essa máscara é um pranto seco, 
sem esponja de fel e último brado. 

As formigas subiram pela fronte 
e desceram ligeiras pelos cravos 
das patas ressequidas, pelas unhas ... 

Cadáver seco em solitário monte. 
sem complacencias e sem desagravos. 
sem madalenas e sem testemunhas. 
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Para desvendar, fui. Nao alcancei 
lírios de mel nem manto das infancias. 
Escarcéu nos oceanos, nas distancias, 
nenhum cetro nem bússola nem rei. 

Pregaram-me depois as maos na lei. 
Fiquei Párado com diversas ansias. 
N o relógio de sol várias constancias, 
constancias e constancias; me deitei. 

É me1hor repousar os teus cabelos 
sobre as vagas, as nuvens, ventos, quilhas, 
sobre o bra<;o que estende a noite escura. 

Meu irmao Esaú de estranhos pelos 
sem primogenitura e sem lentilhas, 
a escada é para baixo, e a pedra é dura. 
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Nao me importa que os olhos me devassem 
e vejam o rio o mundo dividindo: 
De um lado luz e de outro lado treva. 
Estranho ser, um ser de duas faces. 

E dum extremo e do outro, vozes, vozes, 
dia e noite incessantes dialogando. 
E os membros todos desaparecidos 
para reaparecer com membros novoso 

Agora o cIaune se contrai furioso. 
Entram pés pela boca, maos nos olhos 
e ele repousa exanime em seu ovo. 

Depois nasce outra vez, e é o mesmo diálogo, 
o meS1110 desespero e as mesmas vozes 
que se · repetem sem cessar de-novo. 
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Vereis que o poema cresce independente 
e tiranico. Ó irmaos, banhistas, brisas, 
alga3 e peixes lívidos sem dentes, 
velelros mortos, coisas imprecisas. 

coisas neutras de aspecto suficiente 
a evocar afogados, Lúcias, Isas, 
Celidónias. .. Parai sombras e gentes 
Que este poema é poema sem balizas. 

Mas que venham de vós perplexidades 
entre as noites e os dias, entre as vagas 
e as pedrasr entre o sonho e a verdade, entre ... 

Qualquer poema é talvez essas metades: 
e..,sas indecis6es das coisas vagas 
que isso tudo lhe nt' tre sangue e ventre. 
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Eu seí que atrás do seu olhar havia 
um out ro olhar como urna chama escrava: 
Sob o olhar de Raquel o olhar de Lía 
no pórtico das órbitas velava. 

Quando as vezes Raquel o olhar cravava 
em alguém ou a alguém Raquel seguia 
eram os oll1os da irmá o que se vía, 
era o olhar da pastora que ali estava. 

Debru~a-se o pastor no olhar do filho. 
Que é que vía nos oIhos que fítava ? 
N os oIhos bem-amados que é que via ? 

Por certo de Raquel o estranho brilho. 
l'rlas atrás desse brilho bruxoleava 
o oIhar de Lía, Lía, sempre Lia. 
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o horizonte era estreito, e a posi<;áo 
entre a nuvem fugaz e a pedra fría 
náo deixava que vÍssemos a mao 
misteriosa e gigante que escrevia. 

Entao se ouvia a voz: "pereceráo" ..• 
Tempo nao houve mais, urna agonia 
invadiu os seres em tribula<;ao; 
e a nuve:m se abateu na pedra; e havia, 

havia apenas pelo espa<;o estreito, 
o sonido da mao que registrava 
milenios e milenios e milenios. 

o oceano apodreceu no próprio leito,. 
e urna lava comum, estranha lava 
de loucura inundou bestas e genios. 
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o mundo estanque, o céu alucinado. 
o olhar vítreo de Deus furando o tempo, 
e o tempo confundido com o espac;o 
cinzas, pedras, destroc;os, cemitérios. 

Cemitérios sem cruz es, cruzes mortas 
sem o sangue d' AqueIe que as amou, 
solo salgado para que jamais 
a vida surja neIe novamente. 

Cavalgam pelo espac;o e pelo tempo 
tres cavalos rinchamlo. Sao as únicas 
vozes, vozes finais, as vozes parvas 

a que te reduziram voz do mundo: 
órfa de tudo o que era amor humano 
nem lhe resta o clamor de Deus chorando. 
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Tudo estancara. Eu mesmo. Do alto vi-me: 
Um cora<;ao sangrava sobre as pedras. 
Vi afinal que um pobre ser abjeto 
Um crime cometera. Reconheci-me. 

Clamei entao: Meu Deus, Meu Deus, parti-me, 
jogai o meu cadáver aos insetos, 
envolvei-me de cinza, ó Deus, feri-me 
os olhos para que eu me torne cego. 

E o Senhor Deus ungiu-me todo em cinza 
e mergulhou-me as órbitas em treva. 
Depois, ó Deus, chorastes sobre mimo 

E deste pobre rebotalho de Eva 
para Vossa grandeza renasci-me: 
Que a Vossa complacencia nao há crime. 
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Sentado nas piramides vulgares 
espero que a Constela<;áo do Peixe 
volte a brilhar depois das águas, como 
antes delas brilhou inicialmente. 

Désses céus descampados olho o mar, 
vejo-o minguar, desejo que nos deixe 
agora sem tristeza e sem assomos 
e sem essa afli<;áo de pai ausente. 

Désses céus abismais desvendo o feixe 
luminoso dos astros familiares 
aos olhos dos astrónomos cansados. 

Quero assistir ao trágico desfecho 
désse último espetáculo encantado 
que irá encher espa<;o, terra e mares. 
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Solilóquio sem fim e rio revo1to -
mas em voz alta, e sempre os lábios duros 
ruminando as palavras, e escutando 
o que é consciencia, lógica ou absurdo. 

A memória em vigília alcan~a o solto 
perpassar de episódios, uns futuros 
e out ros passados, vagos, ondulando 
num implacável estribilho surdo. 

E tu do num refrao atormentado: 
memória, raciocinio, descalabro ... 
Há também a janela da amplidao; 

e depois da janela esse esperado 
postigo, esse último portao que eu abro 
para a fuga completa da razao. 
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Vinte séculos de revolu<;ao 
e inda há fome do pao que é a 
Quando tento saciá-la, tento em vao: 
é meu ritmo pe rene, noite e dia. 

Cristo, quero escutar Teu cora<;ao: 
pendo a cabe<;a e escuto-o. Essa agonia 
de fazer o poema, essa paixao, 
na Última Ceia come<;ou. Seria. 

um de nós. .. um de nós era suspeito, 
um de nós entre os doze Te trairia. 
E sob o peso dessa suspei<;ao, 

repousei a cabe<;a no T eu peito. 
E esse ritmo de vida que eu ollvia 
era o ritmo de fome deste pao. 
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A casa está em sombras imergida. 
N a sala de visitas os retratos 
pendem. Pendem as flores ressequidas. 
A luz morreu. O ambiente é timorato. 

Na alcova em que viveu a bem-querida 
se esvaem gestos, há signos abstratc::i 
errando na penumbra; há outras vidas 
pressentidas no fúnebre aparato. 

A aparencia das coisas coagulou-se 
em desesperado hiato. Nao há passos, 
nem maos, nem seu olhar, seu olhar doce, 

nem nada; nem o som de sua fala 
nem a lembran<;:a vaga de seu s trac;os 
nem Tua Voz, meu Deus, para acordá-Ia. 
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E esta angústia de te recompor, trac;o 
a trac;o, tua boca dolorosa, 
(fonte que se exauriu). teu rosto escasso, 
ó musa angelical e airosa rosa ! 

Desfaz-se entre mim e tua morte, em passo 
desvanecido e obscuro, a melodiosa 
dam;a. Afrouxa-se breve, breve o la~o 
que nos prendia, ó musa e rosa airosa. 

Desvanecida frase e pensamento, 
ó lampada marinha, tenue vaga 
que te esvais ! Onde pairas no momento 

em que procuro refazer-te, glosa, 
repetindo diante de mim a vaga 
presenc;a angelical de oculta rosa? 

- 572-



Busco-te viva e impossível 
Rosa irreal desgrenhada, 
Agua fugida sem nível, 
N uvem fugaz desgarrada. 

~squíva fisionomia 
Desfeita! recome<;ada. 
Suave névoa erradia 
Para sempre indevassada. 

No horizonte ou na janela, 
Na varanda ou no vitral, 
Doce espectro repentino. 

An jo saído de estela, 
Desmanchada rosa irreal 
Sem descanso, sem destino. 
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:nste poema de amor nao é lamento 
nem tristeza distante, nem saudade, 
nem queixume traído nem o lento 
perpassar da paixao ou pranto que há-de 

transformar-se em dorido pensamento, 
em tortura querida ou em piedade 
ou simplesmente em mito, doce invento, 
e exaltada visao da adversidade. 

É a memória ondulante da mais pura 
e doce face (intérmina e tranqüila) 
da eterna bem-amada que eu procuro; 

mas tao real, tao presente criatura 
que é preciso nao ve-la nem possuí-Ia 
mas procurá-Ia nesse vale obscuro. 
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E esse vento indo e vindo pela porta, 
e o ambiente se diluindo, se diluindo, 
e com ele o crepúsculo. 01hai bem 
que a mao pendida se assemelha a urna 

tombada luva branca, luva morta 
{luva inerte no vento). O rosto lindo 
.:!>me<;ou a esvair-se e inda contém 
a delída da vida que se esfuma. 

Mas ninguém sabe se esse vento quando 
passa gemendo pela sala obscura 
e val esconder-se em seu cabelo ruivo, 

se é o hálito de Deus ou antes o uivo 
das potencias adversas a criatura 
urnas e outras sem trégua di~logando. 
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Fóste na vida luz de lampada única, 
ogiva a orar na sombra desvairada. 
F aste mais do que tuda, lírio ardido, 
senda de eleva<;ao e vida minha. 

Estrela de viajor e minha túnica 
sonora como página escutada, 
roseira grave e chama consentida, 
fóste na minha vida vida minha. 

N o descampado pórtico descansas. 
as maos unidas em ogiva amada 
dedos dormindo como dois irmaos. 

Laguna quieta sob luas mansas, 
ensimesmada musa conjurada. 
toma teus versos, dá-me tuas maos. 
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Eis nesse mundo a joven parricida 
alimentada em vísceras do pai, 
que em si inc1uindo o trágico da vida 
e desprezando a dúvida que abstrai 

jaz tranqüila mas inatingida 
e para sempre e para sempre vai 
sem repouso, sem paz (inexaurida 
fonte que nao se estanca nem se esvai), 

dobrando esquinas pelas noites tristes, 
sobrevivendo as pestes incorrupta, 
por caminhos certeiros ou erróneos: 

ó alma humana, alma dura que ainda existes 
nessa luta de morte, nessa luta 
em que se batem anjos e demónios. 
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Vendo-te aSSlm, em distanciada vida, 
entrego-me aos oráculos primeiro, 
depois penetro a sombra derradeira 
como urna nau em algas submergida. 

E penso em ti: sonambula e suicida 
a face melancólica em nevoeiro, 
os lábios respondidos, borralheira 
transfigurada em bela adormecida 

Há por tu do um clamor de estranha lava, 
sai de ti um clarao mas tao soturno 
que te pareces urna sombra escrava 

envolvendo-me em ti, a ti persigo; 
estou perdido no trigal noturno. 
Ó sombra irma, perdeste-te comigo. 
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Como sombra invasora e transbordada 
de asa de cinza e chuva quebradic;a 
tu desterras o tempo interrompido 
com tua solidao alucinada. 

Pedra de olvido e fonte abandonada, 
essa faixa de névoa é tao perdida 
que morre e nasce em ti, se em mim tu inclinas 
tua distancia em plumas desfolhada. 

De cal flutuante e de onda descontínua 
Musa és tao SÓ, tao mar ensimesmado 
tao sortilégio, tao solitária e erma 

que pareces escada submarina 
para eu descer imerso, no ten reino 
investido dos mantos decisivos. 
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Eis que há o pendulo e há a corda que atravessa 
a sala e a vibra<;ao da voz ansiacia. 
e a onda sonora que a procura áessa 
voz em consólo jaz desencantaaa. 

Entre as cordas distensas se arremessa 
outra onda em duas ondas desdobrada. 
Nao há fón;a nenhuma que as impe<;a: 
é urna voz que procura a voz amada. 

E ve-se agora a fa ce que aparece 
entre a Himpada e o piano, e a mao de neve 
esvoa<;ando nas teclas como uma ave. 

Mas o encanto se esvai, poís alvorece: 
A face é menos nítida. e a mao leve 
que esvoa~ava nas teclas. mais sua',e. 
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E eis que surgem dos flancos bem-amados 
o negro potro que me arrasta a insania 
- areia, espiga ou ramo em que levanto 
a rosa pela noite entrecortada. 

Vive meu peito que antes era nada 
o tempo com seu pendulo de oeeano. 
Minha respirac;áo vai a seu lado 
por tenebroso mar predestinado; 

com esplendor de lume subterraneo 
nas alamedas cinzas devoJutas. 
o infeliz trevo geme entre outras f6lhas 

a pobre condic;áo de planta obscura; 
e há um álbum e nm violino e um candelabro 
circundado de símbolos noturnos. 
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As verbenas entreabrem as corolas 
com vozes de órgao para que respires. 
Perdidamente como o campo cresces, 
sao teus dois seios, dois jacintos de onda. 

Ninguém pode saber que é que tu sonhas 
nao tao-pouco tu sabes; de teus olhos 
fecha-se calma a chama pensativa 
- fogo-fátuo de bosque alucinado. 

OIhando as tuas pálpebras aprendo 
que se devem guardar as flores raras, 
as que moram sozinhas com os insetos, 

as que vivem de noite, e que nao sen do 
geradas pelo sol duro e preciso 
surgem entao das árvores do oceano. 
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Quando tu dormes vém as albergálias, 
(aves no turnas de impalpáveis penas) 
pousar nas tuas maos atormentadas 
um viveiro de larvas epicenas. 

Descem contempla<;óes anjo-animálias 
com seus cálices, vinhos e patenas, 
descem máscaras sempre renovadas 
mudando-te em ator de . novas cenas. 

E papoulas enfeitam tua fronte, 
ó sacerdote de ignorado rito 
e de gozos com séres sem presen<;a. 

Poeta dormindo, subterranea fonte, 
quando gritas ninguém ouve ésse grito 
que antecedeu teu grito de nascen~. 
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o rochedo do sono é tao fechado, 
tao pedra de Esaú, tao existido, 
que ele cumpre na vida um grande fado, 
- o de acolher um Édipo impunido. 

Sempre em seu bójo há um anjo adormecido 
e um menino num POc;o debruc;ado; 
o cao noturno late, e o seu latido 
é o grito do menino já afogado. 

A noite, barba-azul dormindo joga 
sete princesas pálidas no po<;o, 
e o POc;o voracÍssimo as engole. 

E engote indiferente quem se afoga, 
- sete pedras atadas ao pescoc;o 
que pedra e amor é o mesmo no seu goleo 
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Dormes. Surgem de ti coisas pressagas. 
Ó bela adormecida, nao tens sexo, 
como as algas marítimas que as vagas 
jogam na praia em renovado amplexo. 

o vendaval é o mesmo em que te. apagas 
'!lum torvelinho de ímpeto convexo; 
.dormindo, rodopias, e te alagas 
num turbilhao de diálogos sem nexo. 

Sonambula parada, és a andarilha, 
ilhada entre len<;óis. Virgem tens prole, 
pois és ao mesmo tempo avó, mae, filha. 

E que o sono multíparo te viole, 
anjo desnudo, salamandra de asas 
ressuscitada de dormidas brasas. 
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Perdidamente para a noite segues 
dentro da quieta solidao cativa, 
e te diluis nas trevas fugitivas, 
Ofélia imersa em repentino cais. 

J á te encontras ubíqua e intemporal, 
sempre albeada como estátua cega, 
sacerdotisa e musa em desvario, 
circundada da luz de espelbos frios. 

Estao teus olbos turvos dessa bruma 
que vem das coisas vagas esfumadas 
das distancias das asas inda implumes. 

N a penumbra que iguala a noite ao dia, 
tu és como um poema sempre come<;ado 
de sortilégios e melancolía. 
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Imaginai no firmamento de antes 
dois nevoeiros em oito entrela<;ados. 
Jogos de Deus e lumes incessantes, 
pistilos e androceus aglutinados. 

E de repente os tres reinos amantes 
ocultaram os seus significados. 
Era enfim a pungencia dos instantes 
o momento dos gestos ofegados. 

Aquilo tudo tao vivente impulso 
que urna pátina as faces incendiou: 
Essa a primeira noiva prenunciada 

e destinada ao rei primeiro expulso. 
Que carpido teu ventre, Ó Mater, ou 
antepassada irma, em mae, mudada ! 
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Virado para o :Marao o avo morrido 
e o pai nesse Nordeste sepultado. 
Rio Lima e Mundaú. O filho nado, 
em limo e sal de mar sobrevivido. 

N em da roda de fiar da avó, o ouvido 
conserva o somo Silencio. O céu calado. 
Descobridor de oceano submergido, 
N avegante de rio emparedado. 

Sobolos rios e sobolos oceanos, 
só urna sombra de nauta fragmentada 
no roteiro dos mar-,!s lusitanos. 

O restante é oceania naufragada: 
Cavernas de nau, ancoras e gáveas~ 
Dessa vasa salobra a morte lave-as. 
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Tempo da infancia, cinza de borralho, 
tempo esfumado sóbre vila e rio 
e tumba e cal e coisas que eu nao valho, 
cobre isso tudo em que me denuncio. 

Há também essa face que sumiu 
e o espelho triste e o rei desse baralho. 
Ponho as cartas na mesa. J ógo frio. 
Veste esse rei um manto de espantalho. 

Era daltónico o anjo que o coseu, 
e se era anjo, senhores, nao se sabe 
que muita coisa a um anjo se assemelha. 

~sses trapos azuis, olhai, sou eu. 
Se vós nao os vedes, culpa nao me cabe 
de andar vestido em túnica vermelha. 
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N as noites enluaradas cabeleiras 
das mo~as debru\adas, dos sobrados 

desciam corno gatas borralheiras 
por sobre os nossos lábios descuidados. 

Beijávarnos os cachos; das olheiras 
delas caÍam prantos obstinados. 
Calmávamos com éles as fogueiras 
dos nossos próprios olhos assustados. 

Romanticos demais. N ós os meninos 
urdíamos as tran\as, e em seus bra\os 
ouvíamos suspiros desolados. 

Elas tinham soluc;os repentinos 
e nos acalentavam nos rega\os. 
6 meninos. ó noites. ó sobrados ! 
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Entre a memOrIa térrea e a d' água existe 
lousa diversa sombra liberada, 
canto errante nos olhos, vivo nada 
em que a Íris se fecha distanciada. 

Nao revelo o que em lume nao me assiste 
na viva biografia renovada, 
embora entre urna silaba e outra diste 
a permanente liana sempre atada 

ao sino mudo e ao tempo decomposto. 
Desnudo ofício, canto lapidário, 
em cada galeria sempre um rosto. 

-nsse espa<;o em que VIVO e me desvivo 
escoa-se em seu curso extraordinário 
cnlza a lenta distancia e o eterno crivo. 
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N as marés baixas via-se uma draga 
enferrujada, e um mastro de g.1leota. 
E pousada na areia uma pressaga 
forma que se assemelha a estátua ignota. 

Mas, a cena renova-se, a onda a alaga; 
e vem asas ariscas de gaivota: 
O pensamento rápido naufraga, 
tudo segue de novo uma outra rota. 

O mar no turno é sempre mais fecundo 
com seus veleiros cegos afogados 
na solidáo original do mundo. 

Corvos marinhos cruzam transtornados 
a abóbada dos cranios insensatos: 
Muda-se tudo, surgem novos atos. 
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. 
Lembras-te meu irmao da draga morta 
cavando sem parar noites e dias ? 
Lemhras-te meu irmao da Athena 
mergulhada na vaga persuasiva ? 

IgnOta 

Chegaram logo os insensatos corvos 
Transformou-se o ato: vias e náo VIaS. 

Mergulhamos no clima de outra rota 
em que a sombra se torna reversiva. 

Tua fala serena é tao dormida, 
tao submergida em seu glacial mergulho 
que a nossa voz é a voz dos afogados. 

A voz que nao entendem os ouvidos, 
voz dos búzios contida em seus moluscos, 
a voz neutra de flor em seu aquário. 
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E que grande paz neste oceano de hOJeo 
Que íris, que amizade continente. 
Entre nereida e anemona nao se ouve 
a lingu::tgem que afasta gente e gente. 

Entre quem dorme aqui e no outro polo houve 
urna comunidade permanente. 
Os contemplados e serenos rostos 
olham-se com um olhar preexistente. 

Um candelabro em pendulo constante 
ritma a sina dos cabos bojadores. 
E sao ancoras na água em maré cheia. 

e sao bússolas de um igual instante 
marcando calmarias e torpores. 

e marujos parados de alma alheia. 
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Onde fica o 1tlaráo ? Eu fui de lá. 
Minha avó foi fiandeira. Ouvi romances. 
Chorei Pásquas, nadei por vários po<;os, 
tive cantos e reis e anjo-animálias. 

Escrevendo o roteiro me ceguei, 
cantando-me troveiro emudeci. 
Essa noite que eu sei existe em mimo 
durmo-me convencido que sou eu. 

Moirejei no Marao, basta que o saibas. 
Parti, cheguei: romance muito breve 
senáo astronomia salmodiada. 

Poís que cheguei, e é noíte, vim cear-me. 
N o solstício do inverno plantei rosas 
que come<;aram neste instante a alar-se. 
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N as noites enluaradas as olheiras 
das donzelas suicidas dos sobrados 
iluminavam aves agoureiras 
e caes vadios tísicos e odiados. 

E também vinham claunes embriagados 
e sonambulas gatas borralheiras, 
sombras errantes, sombras forasteiras, 
rostos em cal e cinza transformados. 

N ós éramos meninos evadidos 
nas insonias das febres e das asmas, 
os olhos pelas noites acordados. 

Musas de infancia unglam meus sentidos. 
Eram musas infantes ou fantasmas ? 
Ó meninos, ó noites, ó sobrados ! 
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Éramos seis em torno de urna esfera 
armilar. Um candeeiro antigo di ante 
de seus olhos. E súbito se gera 
o vácuo na memória bruxoleante. 

Procuro relembrar-me: seu nome era ... 
nao sei se Abigail ou se Violante. 
Sei que nos seres houve langa espera: 
que ela nao fosse estrela tao distante. 

Passa-se o século; ignoro outros aspectos 
do minuto que passa e do milenio. 
Indo a urna feira vi num palco um genio 

com urna esfera armilar cheia de ínsetos 
cede-la a cinco criaI1<;as ern disfarce. 
e houve urna delas que se pOs a alar-se. 
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Em que distancia de hoje te modulo 
mundo de relativos compromissos. 
Agora estas narinas como orelhas 
chupando as cores nuas emba<;adas. 

Tu sentes estas dores homem nulo, 
Diniz abandonado pelas santas. 
Tudo foi hoje: o abrir-se e refechar-se 
de leitos e de covas incessantes. 

Seccionaram-te em noites mil e duas 
com caes e galos negros espreitando 
e teu c'hapéu no vento badalando. 

Quem vem coser de novo teus peda<;os 
e unir as noites sempre separadas 
senao a morte com dedais e linhas ? ! 
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Nao há no mapa esta cidade, embora 
em água e névoa esteja. Seus cavalos 
galopam nos canais. Um doge mora 
com seus pajens imersos. Despertá-Ios 

eu te pe~o que nao: é a languida hora, 
a hora augural do cantico dos galos: 
neste momento a treva se descora, 
acendem-se na sombra doces halos: 

Santa Maria della Salute anda 
sobre as águas por onde vogam santos. 
Forma-se logo procissao enorme. 

Soa na bruma leve sarabanda. 
Silencio ! diz Maria, com esses cantos, 
que meu Filho nas águas ainda dorme. 
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Repóe em ti a clamide cinzenta, 
cobre os olhos corn a névoa da memória 
sobre a roda perene, lenta. lema: 
Agita-a a mao, a mao propiciatória, 

A mao tangendo a lenda dessa história. 
Que foi melhor ? A rosa sonolenta ? 
O tule antigo, a túnica incorpórea ? 
Havia um rio aqui, de água violenta, 

e acolá urna torre com andorinhas, 
e o niío terrÍvel dentro do rnissal, 
as prornessas de cera, o mau assombro. 

E sempre a morte com dedais e linhas. 
e a lágrima travosa com seu sal, 
e a mao do ayo pousada no teu ombro. 
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Era a noite dos círios. Percorria 
as ruas muita gente com lanternas. 
Tocavam e dan<;avam. Santa Iria 
veio de Santarém contra as paternas 

recomenda<;óes. Perguntei-Ihe se la 
ficar c~nosco. Súbito das ternas 
faces santificadas · a magia 
divina transformou em sempiternas 

rosas as almas vas, em cora<;óes 
algumas pedras, em jacíntos as 
sujas ta<;as de absinto das tavernas. 

E feitas todas as transforma<;óes, 
Santa Iria sorrindo se desfaz 
nas luzes variegadas das lanternas. 
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Vamos meu duplo-mor as indias e ao 
país do Preste-Joao desconhecido. 
Partamos em ignorada rota blau 
por mar de Páscoa sob o céu renhido. 

Olha-me a face: acaso essa ébria nau 
nao tem velame e tempo, nem olvido ? 
Acaso essa aventura nao tem vau 
ou árduo Cabo-Nao inadvertido ? 

J á preparaste a treva e o pesadelo, 
a mao sob a cabe<;a, o óleo profundo, 
o rei de Calicut e o de Melinde ? 

Ah ! a nau opaca em sombra e seu modelo 
vao desvendar a ausencia desse mundo 
em que a poesia a túnica mio dnde. 
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Nao sei o que pelo universo havia. 
Urna imensa medusa havia no ar. 
medusa ou qualquer súbita magia, 
coisa obscura difícil de contar. 

Tudo em eclipse. tudo parecia 
em pauta dupla, contraponto. Bach. 
Um veleiro apontou a preamar. 
Ninguém sabia se era noite ou dia, 

nem o que se ia agora transformar: 
Se o veleiro era um pássaro ou navío 
ou se era pedestal ou se era altar. 

E nisso as coisas vieram em rodopio 
e a face igual do mundo sublunar, . 
Mira-Celi desceu entre o horizonte e o mar. 
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Pelo silencio qde a envolveu, por essa 
aparente distancia inatingida, 
pela disposi<;áo de seus cabelos 
arremessados sobre a noite escura; 

pela imobilidade que come<;a 
a afastá-la talvez da humana vida 
provocando-nos o hábito de ve-la 
entre estreIas do espa<;o e da loucura; 

pelos pequenos astros e satélites 
formando nos cabelos um diadema 
a iluminar o seu formoso manto, 

vós que julgais extinta Mira-Cedi 
observai neste mapa o vivo poema 
que é a vida oculta dessa eterna infanta. 
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Era louco e era poeta o sepultado. 
Dei-lhe a rosa de cinzas: tinha tido 
pai no Nordeste e avo mara o nevado. 
O novelo da avó em fio comprido 

ligado a ontros avós. De monte nadO, 
rnolhado de dois rios, foragido 
de relicário ern ouro profanado. 
Tudo em luso e Nordeste havia sido. 

Que roteiro fiel sobolos oceanos, 
que outra cosmoramia rnais gajeira ! 
Votado a D. Diniz foí trovador, 

escreveu cancioneiros trasmontanos 
casou-se corn urna ondina que era freira, 
certo é rneu duplo; oferto-Ihe urna flor. 
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Pois certa vez, o mundo indo acabar, 
Ela quis se mostrar sem nenhum manto. 
Tinham tombado estrelas sobre o mar, 
e apesar disso era o mistério tanto 

que tudo parecia sublunar. 
N urna pra<;a deserta houve um encanto 
qualquer coisa difícil de explicar: 
As pupilas do mundo eram de espanto. 

Viu-se no ambiente onírico o semblante 
de um ser transfigurado; e na colina 
houve a audi<;ao de um músico em delÍrio. 

Mas nao penseis que:" aquela névoa adiante 
era um cisne augural ou águia albina: 
pois era apenas Ela com seu lírio. 
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Há no entretanto a estrela do pastor 
e a memória suspt"nsa sem descanso, 
indo e vindo, indo e vindo sempre por 
motivos que nao julgo nem alcan~o. 

De qualquer forma é bom pelo sol-por 
oscilar a propósito o balan~o, 
.e olhar nas trevas esse olhar sem cor 
mas tao suave, tao súplice, tao manso. 

Outro dia fui ver a cabeleira 
de Altair despenhada no oceano. 
Inda meninos íamos em bando 

apanhar rosas para certa freira 
fiel a Santa Cecília que ao piano 
enquanto nos beijava ia tocando. 
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As palavras sao outras mas a ~er.éi: 
A nuvem, o rocr.edo, o sol sem pmo, 
a sombra amante, o mar, a prala amena, 
o cajado do pai sao do menino. 

Só a medida unanime é pequena: 
a mao sobre o missal, o galo, o sino, 
o medo, a imperfei<;ao, o verso e a pena, 
a mao sem paz contando o seu destino. 

E ali o esquife armado em crepes e osso, 
e a derradeira rosa a olhar inquieta 
fechar-se sóbre si a urna lutuosa. 

Cavam ao lado. Cavam outro fosso. 
Irmao que vindes, se sois também poeta, 
eu tenho para vós inda urna rosa. 
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Essa pavana é para urna defunta 
infanta, bem-amada, ungida e santa, 
e que foi encerrada num profundo 
sepuícro recoberto pelos ramos 

de salgueiros silvestres para nunca 
ser retirada desse leito estranho 
em que repousa ouvindo essa pavana 
recome<;ada sempre sem descanso, 

sem consolo, através dos desenganos, 
dos reveses e obstáculos da vida, 
das ventanias que se insurgem contra 

a chama inapagada, a eterna chama 
que anima esta defunta infanta ungida 
e bem-amada e para sempre santa. 
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~ste é o marinho e primitivo galo 
de penas reais em concha e tartaruga. 
Com seu concerto afónico me embalo, 
turva-se o vento, o Pélago se enruga. 

Silencioso clarim, mudo badalo, 
dos ruídos e ecos rápido se enxuga. 
Jorra o canto sem voz de seu gargalo 
e se encrespa no oceano em onda e ruga. 

Galo sem Pedro, em pedra vivo galo, 
de córneos espor6es de caramujo, 
- tubas dos espadartes e ca<;6es. 

Odia sem mistério, seu vassalo 
esvai-~e no seu bico imenso, em cujo 
som as brasas da crista sao carvóes. 
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Imaginai no firmamento de antes 
dois nevoeiros em oito entrela<;ados, 
galo e penumbra, draga sempre em púbis 
penetrada de proas dommantes. 

E a cal maria tóda havida há instantes 
em círculo de sal e cios porfiados. 
Desce a baba dos cabos bojadores. 
Sobe a ilha em vermelhos tao agudos. 

A brisa em nascimento cai em chuva, 
aorem-se os ventres da água primitiva, 
logo embebidos, logo despejados. 

Cordilheiras parindo coisas como. 
E outros montes mais virgens dividindo-se. 
E Deus babando sóbre o mundo o início. 
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Agora, a tenta~ao dessas profundas. 
Grito sem galo, mar sem peixes e águas. 
Sintetizado bicho em frente a Deus, 
com a linguagem queimando como o inferno. 

Estou abandonado aos elementos: 
N úmeros, f6r~as, vida desconhecida, 
a nau da salva~ao com as velas rotas 
~ a angústia em vendaval me esbofeteando. 

A voz de minha infancia estrangulada. 
E esta raiz plantada no meu peno 
como teu cancer bom, ó Deus faminto. 

Que me invadas entao meu carpo Impuro. 
e me fa~as vigília do T eu tempo, 
contemp]a~ao de Tua voz ardente. 
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Essa. infanta boreal era a defunta 
em noturna pavana sempre ungida, 
colorida de galos silenciosos, 
extrema-ungida de óleos renovauos. 

Boje é rosa distante prenunciada, 
cujos cabelos de Altair sao dela; 
dela é a visan dos l:omens subterraneos, 
consola como chuva desejada. 

T en do-a a insonia dos tempos despertado, 
ontem houve enforcados, hoje guerras, 
amanha surgirao campos malS martas. 

6 antípodas, ó polos, somos trégua, 
reconciliemo-nos na noite dessa 
eterna mtanta para sempre amada. 
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Há cavalos noturnos: mel e fel. 
O cavalo que vai com Satanás 
~ o cavalo que vai com Sao Miguel. 
O cavalo do santo vai atrás. 

e vai na frente a azemola cruel. 
l\Ias vao os dois e cada qual com um ás. 
No cavalo da frente o atro anjo infiel 
com fa<;anhas de guerra se compraz. 

Sao Miguel de la Mancha, D. Quixote, 
Garcia Lorca viu-te, vejo-te eu 
na luta igual com o ás da nega<;ao, 

arremeter com lan<;a em riste e archote. 
E ao fim de tudo há um anjo que venceu: 
Tu, D . Quixote da Anunciac;ao. 
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Devolve-me teu hálito, defunta 
companheira tombada nos joelhos 
do Senhor, companheira de maos juntas 
t! enfaixados os ombros e os. artelhos. 

Um arcanjo augural teus lábios unta 
de bem-ungidos bálsamos vermelhos, 
mas nao falas, nao choras, nao perguntas. 
nao te miras nas fontes, nos espelhos, 

Presen<;a angelical, formosa esquiva, 
fonte da eterna vida, origem e causa, 
rosa que desfolhada se reaV1va. 

N estes ermos, sem ti, ó rosa airosa 
é-me consólo te chamar sem pausa: 
ó lampada marinha. ó oculta rosa. 
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E sempre vos direi: é a mesma face. 
a mesma noite: o galo sotoposto 
virando-se para todos os quadrantes. 
Inconsútil porém é aquele rosto. 

humanado cilindro silencioso 
frente ao tempo, e em poesia recomposto. 
Quanto ao mais um deserto para freires, 
que em maio era jardim, mar em agosto. 

U ma esfera fechada cobre o poema 
relativo e refeito na memória 
una e indivisa, espessa como a noite, 

a primitiva e eterna noite, glória 
de Deus que a fez de seu perdao extrema 
un<;ao desde a cabe<;a aos pés, amém. 
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OBSERV A<';AO SoBRE A ORTOGRAFIA 

Nos volumes XIV ALEXANDRINOS 

POEMAS 

NOYOS POEMAS 

POEMAS ESCOLHIDOS 

TEJIPO E ETERNIDA .. DE 

TÚNICA INCONSúTIL 

a ortog rafia foi atualizada, bem como e11'l, "Sonetos", versos da 
juventude, retirados de jornais e revistas da época; deixaram-se 

sem alte?'a<;ao os 't'e?'sos da meninice 

Nas páginas 619 e 620 inicia-se a or
de-m dos poemas que constituem o 
corpo da Edi<;fio. Os alqa?-ismos ro
manos Teferem-se aos (~adernos, pas
tas e volumes postos a disposi<;áo 

pelo poeta 





1 BIBLIOGRAFIA DA OBRA POÉTICA DE 
JORGE DE LIMA 

1 SONETOS. 

Caderno (fornecido pela Livraria Fonseca, Tipografia e Enca
dernac;ao, Rua do Comércio n.O 40, Maceió, de 30 páginas, encer
rando 32 poesias, na maior parte sonetos, publicados entre 1907 e 
1922 nos jornais e revistas de Maceió - com excec;ao de algumas 
poesias da meninice indéditas. O caderno existe na colec;ao 
do autor. O soneto "Marinheiro de Sagres" foi encontrado trans
crito em: "Manuel Anselmo; "A Poesia de Jorge de Lima, 1939" 
Pág. 39. 

II XIV ALEXANDRINOS. Rio de Janeiro. Artes Gráficas. 
1914. 32 p. 

III POEMAS. Maceió. Edic;ao da Casa Trigueiros. 1927. 120 
p. (Posfácio: "Notas sobre um caderno de poesia ", 
de José Lins do Rego, p. III-XIII). 

IV POEMAS 2.& edic;ao, 5.° milheiro. Maceió. Edic;ao da Casa 
Trigueiros. 1928. 117 p. 

-V ESSA NEGRA FULO. Maceió. Edic;ao da Casa Trigueiros. 
Folheto de VIII páginas; "edic;ao de 120 exemolares. 
iora do comércio, impressos no Carnaval de 1928). 

VI NOVOS POEMAS. Rio de Janeiro. Pimenta de Mello & Cía. 
1929. 58 p. 

VII POEMAS ESCOLHIDOS (1925 a 1930). Rio de Janeiro. 
Adersen Editores. 1932. 186 p. 

Escolha de 38 poemas de POEMAS e NOVOS 
PO EMAS; e mais 18 poemas que nao constam das co
lec;óes anteriores. Nas páginas 177-184 transcreve-se o 
posfácio de POEMAS, da autoría de José Lins do Rego. 
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VIII JORGE DE LIMA E MURILO MENDES: 
TEMPO E ETERNIDAD E. POEMAS. Porto Ale
gre. Edic;ao da Livraria do Globo, 1935. 125 p. 
Os poemas de Jorge de Lima ocupam as páginas 9-69. 

IX A TUNICA INCONSUTIL. Rio de Janeiro. Editora Cultural' 
Guanabara. 1938. 321 p. 
Frontespício: retrato de Jorge de Lima, por Candido 
Portinari. 

X POEMAS NEGROS. Rio de J aneiro. R. A. (Revista Aca
demica). 1947. 86 p. 
Ilustrac;6es de Lasar Segallo Prefácio de Gilberto 
Freyre p. 9-14. Escolha de 15 poemas de PO EMAS 
ESCOLHIDOS; e mais 24 pec;as que nao constam dos 
volumes anter10res. 

XI ANUNCIA(AO E ENCONTRO DE MIRA-CELI. No pc-Io; 
traduc;ao castelhana, a sair, pela editora SOc1edade Edi
torial Latina Americana, Buenos Aires. Os originais 
postos a disposic;ao pelo autor, C02.stam de 84 lauda!> 
da tilografadas . 

XII LIVRO DE SONETOS. Rio de Jeneiro. Livros de Portugal 
S. A. 1949. 162 p. 

II BIBLIOGRAFIA DE ESTUDOS CRíTICOS SOBRE A 
OBRA POÉTICA DE JORGE DE LIMA, 

O número dos estudos críticos sobre a oora poética de Jorge 
de Lima é grande; os recortes de revistas e jornais enchem nada 
menos de 20 volumes de formato grande. Evidentemente é 
impossível e seria inútil transcrever neste apéndice os índices dos 
referidos volumes de recortes. A bibliografia seguinte apresenta, 
em ordem cronológica, os trabalhos que contribuiram de qualquer 
modo para a apreciac;ao e interpretac;ao da obra poética de Jorge de 
Lima. 
Elias Sarmento: A descoberto. (in: Correio da Tarde, Maceió, 26 

de Setembro de 1921). 
José Lins do Rego: N otas sobre um caderno de poesia. (In: Jornal 

de Alagoas, 15 de Dezel.lbro de 1927; transcrito, como posfácio 
na edic;ao de POEMAS, p. III-XIII, e na edic;ao de POEMAS 
ESCOLHIDOS, p. 177-184). Ensaio decisivo sobre a fase nor
destina do poeta). 
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José Américo de Almeida: (Sobre POEMAS). (in: A Uniao, Pa
raíba do Norte, 22 de J aneiro de 1928). 

Aluisio Branco: Sobre os poemas de Jorge de Mima. (in: Jornal 
de Alagoas, 5 de Fevereiro de 1928). 

J oao Ribeiro: Cronica literária. (in: Jornal do Brasil, Rio de J a
neiro, 2S de Abril de 1928). (Sobre N'JVOS POEMAS). 

Sud Menucci: (Sóbre POEMAS). (in: O Estado de Sao Paulo, 
2 de J unho de 1928). 

Anibal Fernandes: O poeta Jorge de Lima. (in: Diário de Pernam
buco, 3 de Outubro de 1928). 

Olivio MOlltenegro: O movimento da arte moderna. (in: A Pro
víncia, Recife, 1 de Fevereiro de 1929). 

Anibal Fernandes: Jorge de Lima. (in: Diário de Pernambuco, 28 
de Mar<;o de 1929). 

Medeiros e Albuquerque: Notas literárias. (in: Jornal do Comér
cio, Rio de J aneiro, 11 de Agosto de 1929). (sobre NOVOS 
POEMAS). 

11 ucio Leao: Jorge de Lima, poeta místico. (in: Jornal do Brasil, 
Rio de J aneiro, 17 de Agosto de 1929). 

H umberto de Campos: N ovos Poemas, de Jorge de Lima. (in: 
Correio da Manha, Rio de Janeiro, 28 de Agosto de 1929). 
Chste estudo aparece transcrito no volume do mesmo autor: 
Crítica. 2a série. 2. a edi<;ao. Río de Janeíro. José Olympio, 1935. 
p. 285-292). 

J oao Alphonsus: De Negra Fulo a Freud. (in: Estado de Minas, 
Belo-Horizonte, 15 e 29 de Setembro de 1929). 

Tristao de Athayde: Estudos 3.a série, 1.a parte. Rio de J aneiro. 
A Ordem. 1930. (Poetas de hoje p. 91-101). 

Agrippino Grieco: Evolu<;ao da poesia brasileira. Rio de J aneiro. 
Ariel. 1932. p. 245-246. (3. a edi<;ao da mesma obra, Rio de 
Janeiro. José Olympio. 1947. p. 196-197). 

Benjamim Lima: ~sse Jorge de Lima! Ensaio breve sobre o con
junto da sua personalidade e da sua obra. Rio de J aneiro. 
Adersen. 1933. 183 p. (0 primeiro livro sobre o poeta). 

Valdemar Cavalcanti: Os Poemas Escolhidos de Jorge de Lima: 
(in: Boletim do Ariel, II, 4 de J aneiro de 1933, p. 96). Depois 
do ensaio de José Lins do Rego, o mais importante estudo 
sobre a fase nordestina do poeta). 

Cesar Luis Cavalcanti: Poemas Escolhidos de Jorge de Lima. (in: 
Boletim do Ariel, II 16, Mar<;o de 1933, p. 149). 

Lucia Miguel Pereira: O lv1 undo do Menino Impossível. (in: Bo
letim do Ariel, JI 7, Abril de 1933, p. 179). (fina análise PSI

cológica) . 
Raul de Azevedo: Bazar de Livros. Rio de Janeíro. Adersen. 1934. 

(Jorge de Lima p. 135-136). 
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Cecilia Meireles: N otícia da poseia brasileira. Coimbra. Biblioteca 
Geral da U niversidade. 1935 p. 36-41. 

Armando Más Leite: Autocrítica, dispersao e poesia. (in: Diário 
Belo Horizonte, 23 de J unho de 1935). (sobre TEMPO E 
ETERNIDADE) . 

Raimundo Magalhaes Junior: Erotismo e misticismo. (in: Boletim 
do Ariel, IV/10, J ulho de 1935, p. 269). 

J osé Cesar Borba: Poesia. (in: Diário da Tarde, Recife, 18 de Ju. 
lho de 1935). (sobre TEMPO E ETERNIDAD E) • 

Rubem Braga: Tempo e Eternidade. (in: A Manha, Rio de Janeiro, 
30 de Julho de 1935). 
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111 NOTAS E COMENTÁRIOS 

SONETOS 

Poesias em parte inéditas, em parte publicadas nos jornais e 
revistas da época; reunidas em caderno (descric;ao, v. Apéndice 1) 
intitulado "Sonetos". Mas dos 32 poemas do volume apenas 2S sao 
sonetos. O s 7 outros sao pequenas poesias, nunca publicadas, redi
gidas entre 1903 e 1906, quer dizer, na meninice do poeta. Em baixo 
das respectivas páginas encontra-se a seguinte nota: "Versos de meu 
filho Jorge. - Delmina Simóes de Lima". Trata-se portanto de 
versos guardados pela mae do poeta. N a presente edic;ao foram inti
tulados "Versos" para distinguí-los dos 2S outros poemas, todos 
eles sonetos. 

O mais antigo desses sonetos é "Plantas"; o recorte é de urna 
revista nao identificada, talvez revista escolar. "Lágrima" e "Men
tira" foram publicados em "A Escola Alagoana", de 18 de Abril de 
1907 e 28 de Marc;o de 1909 respectivamente; o primeiro des ses so
netos lembra certos versos de Cruz e Sousa, mas nao se pode acre
ditar que o poeta negro tenha sido lido naquela época, pelos esco
lares de Maceió, antes se trata de ligeiro verniz simbolista, comum 
a poesia neo-parnasiana. Os sonetos" Ave Sol", "Vozes panteistas" 
e " A Verdade" foram publicados em 1907, na revista "O Albor", 
"A morte do Artista" em 1908 (" A Escola Alagoana"); "O Reló
gio" amostra de estilo bilaqueano, em "A Instruc;ao ", de 1907. Tí
pico da época e da idade também é urna tentativa de fazer versos 
franceses, "Le Bonheur" (in: "O Corypheu", Jornal dos alunos ma
ristas 1910). Em revista nao identificada saiu provavelmente no mes
mo ano, "Atrac;ao". Também de 1910 ("A Tribuna", de 7 de Marc;o 
de 1910) é "Desejar". Acaba aí o ciclo que pode ser caracterizado 
como "da meninice". E' prova disso o soneto já maduro, "Mari
nheiro de Sagres ", transcrito conforme a página 39 do livro de Ma
nuel Anselmo sóbre "A Poesia de Jorge de Lima". 

Os sonetos "Alexandrinos" (1913 provavelmente) já revelam 
maior habilidade técnica. Em "Meu decassilabo" (publicado em "O 
Norte ", 1913) e sobretudo em "Epiciclo" (publicado em "Renas
cen¡;a", 1914) depara o leitor expressóes científicas que lembram justa
mente o lado fraco do grande Augusto dos Anjos; mas sendo que o 
poeta paraibano nao podia ser conhecido naqueles anos em Maceió, 
mas apontados particularidades da linguagem explicam-se melhor pela 
natureza das ocupac;óes do estudante de medicina Jorge de Lima. 
"O Pensamento" (publicado em "Frou-Frou ", 1915) é trabalho bem 
parnasiano; e "Vila de Leopoldina" (publicado no "Jornal de Ala-
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goas", 1914), surpreendendo él primeira vista pela amargura da ex-, 
pressao apenas trata él maneira de Bilac o assunto "Rac;a ", ante
cipando quase certo soneto de "Tarde". 

Contudo, "Vila de Leopoldina" é o trabalho mais maduro da 
série. Em compara<;ao com esse soneto parece trabalho de colegial 
o poema "Bélgica", que foi (em fins de 1914 ou comeGo de 1915) 
distribuido como folheto; um sentimento generoso, inspirado él ma
neira de Rui Barbosa pelos acontecimentos políticos da época, mal 
podía dar outro resultado poético. Seglle-se urna série de sonetos 
rigorosamente parnasianos: "A Lágrima" «in: "J omal de Alagoas ", 
11 de Abril de 1915); "Mangue" e "Sonho de Faraó" (id: 1916). 
"Lamparina" (in: "Jornal do Comércio", 26 de Setembro de 1917). 
"Ricordanza deUa mia gioventu" (in: "J omal de Alagoas), 24 de 
Julho de 1921); "A Danc;a do Guerreiro" (in: "O Estado de Ala
goas", 7 de Agosto de 1921); "Mágua" (in: "Jornal de Alagoas", 
11 de Setembro de 1921); "Espera" (in: "Comentário", 1922). 

Em "Zumbi" (in: "O Estado de Alagoas", 14 de Agosto de 
1921) surpreendem reminiscencias do romantismo brasileiro. "Gló
ria" (in: "O Estado de Alagoas ", 16 de Outubro de 1921) revela 
as últimas veleidades simbolistas do poeta. 

N enhum des ses sonetos agradou mais, parece, na época do que 
"Volta d'Agua" (in "Jornal de Alagoas", 21 de Agosto de 1921): 
assunto regional, tratado él maneira parnasiana; eis as últimas opor
tunidades que o estilo já obsoleto podia oferecer ao poeta, vislum
brando-se a fronteira que já o esperava para ser atravessada. 

XIV ALEXANDRINOS 

Pela publicac;áo de "XIV ALEXANDRINOS" - os 14 so
netos mais concisos e acabados que o jovem poeta compusera até 
entao - Jorge de Lima conseguiu impór-se él atenc;ao do país. A 
dedicatória a Afranio Peixoto, entao um dos mais novos dos mem
bros da Academia Brasileira de Letras, sugere imediatamente a 
atmosfera da época dos sonetos cuidadosamente burilados (a expres
sao "burilar sonetos" aparece mesmo no volume) e da aspiraGao 
de retratar em 14 alexandrinos um "perfil divino" (outra expres
sao típica, herediana, que o jovem poeta emprega). Bilac ainda es
tava vivo, idolatrado; um dos seu s versos mais conhecidos serve de 
lema ao soneto "Concerto", enquanto outros lemas, de Schiller, ci
tados em alemao, revelam o gósto do jovem poeta pela poesia filo
sófica. Mas sua filosofia também é a da época: fala muito em 
"ilusóes", empregando em "Cipó" e "Natura Mater" a linguagem ci
entífica tao cara ao contemporaneo Augusto Comte: - sacrifício 
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do ceticismo renaniano da época. Um conceito dessa natureza trans
formou-se em autentica metáfora poética no soneto "O acendedor 
de lampeóes", pe~a antológica que se tornou famosa. 

N o entanto 7 anos mais tarde, quando o "Acendedor de lam
peóes" foi transcrito num jornal da terra do poeta (" Correio da 
Tarde", 26 de Setembro de 1921) para homenagear Jorge de Lima 
como "príncipe dos poetas alagoanos", colocaram ao lado do poema 
a reprodu~ao de urna tela, "O acendedor de lampeóes da rua", do 
pintor José Paulino, chamando a aten~ao dos leitores para o colo
rido regional do personagem e do ambiente. Mas no poeta daquele 
soneto ninguém ainda adivinharia o futuro autor dos "POEMAS" 
do Nordeste. 

POEMAS 

Publicando mais de um decenio depois de "XIV ALEXAN
DRINOS", seu volume de "POEMAS", Jorge de Lima nao podia 
esperar o mesmo exito ruidoso e quase oficial, academico, daquele 
folheto de versos. O volume saiu em tiragem pequena editada numa 
capital de provííncia. E' verdade que Maceió foi, entao, espécie de 
centro literário; mas os amigos do poeta que lhe apoiariam a aven
tura modernista, eram todo<; eles voca~6es ainda nao reveladas ao 
país: José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de 
Holanda, Valdemar Cava1canti - ninguém ainda lhes conhecia os 
nomes nem era m conhecidos fora do Nordeste os "renovadores" 
do Recife, Gilberto Freyre, Olivio Montenegro, Silvio Rabelo. A 
época anterior a revolu~ao de 1930 ainda é a do soneto com chave de 
ouro, produto da indústria provinciana. Tinham chegado apenas va
gos rumores do Sul, de urna agita~ao louca de chamados "futuris
tas". Mas a Academia Alagoana de Letras e as instituic;óes congé
neres eram fortalezas do parnasianismo, inexpugnáveis porque po
diam contar com a alian~a de fórc;as novas como de um Jorge de 
Lima, "príncipe dos poetas alagoanos" e já conhecido no país in
teiro como sonetista exímio. Depois, publicando "PO EMAS", o 
autor do "Acendedor de lampeóes" destruiu de maneira suicida sua 
reputa~ao. 

Sao 28 poemas - em versos livres, sem metrificac;ao alexan
drina, sem rimas ricas, sem chaves de ouro mas - horribile dictul 
- em linguagem nada sublime nem sequer elevada. A linguagem 
de "POEMAS" é a dos meninos, dos pretos, da gente humilde. Mas 
"revolu~ao" nao teria sido, no caso, sinónimo de "renovac;ao" se a 
linguagem coloquial apenas servisse para tirar efeitos de pitores
co; se fósse apenas capricho linguístico. N a verdade, porém, o poeta 
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nao podia escrever em outra língua enquanto pretendia exprimir di
retamente suas experiencias pessoais. A!í reside o segredo do efeito 
poético de "PO EMAS " . 

A primeira dessas experiencias pessoais, é a da meninice: "O 
Mundo do menino impossível" chama-se o primeiro poema do vo·· 
lume; outro se chama diretamente "Meninice". E nao é, desta vez, 
a meninice precoce do aluno que já sabe fazer sonetos filosóficos e 
sim a do menino real, quebrando os preciosos brinquedos que lhe' 
deram de presente para viver sua vida autentica. 

nsse menino, embora sendo "impossível", sabe rezar. Nada.
mais de ceticismo renaniano nem de sabedoria das Faculdades de' 
Medicina. Tampouco é sua devo~ao a dos neo-tomistas sofisti
cados e sim a dos "bons fradinhos de minha terra" aos quais dedica: 
dois poemas. "Orac;ao ", "Guerreiro ", "A voz da Igrejinha" expri
mem a fé íntima e ingenua das crianc;as, dos homens dos campos, 
das beatas sem fanatismo ~ e dos pretos. 

Mas aí entra urna terceira experiencia: o catolicismo dos pretos 
é diferente; - sincretismo religioso é "Xango - poema que fez 
época ~ mistura de ritos ortodoxos e fetichismo africano, espécie 
de narcótico forte, necessário para quem vive a existencia miserá
vel de "Pai J oao" (talvez o mais belo poema do volume, o malS 
humano) . 

O sincretismo religioso dos pretos faz parte do folclore da 
regia o . A maioria dos" POEMAS" é mesmo de natureza folclórica 
embora "vue a travers un tempérament" de poeta culto. Isso per
mite ao autor de "N oite de Sao J 03.0" caracterizar de maneira geral, 
quase "a fresco", o pOYO de sua terra ("Floriano - Padre Cicero 
- Lampeao"). E essa capacidade lhe inspira os maíores poemas do 
volume, os de sabor épico: "Painel de Nuno Gonc;alves", "Bahía de 
Todos os Santos", "Rio de Sao Francisco" e sobretudo "G.W.B.R.". 

O ritmo desses últimos poemas é whitmaniano. Mas Jorge de 
Lima, que já conhece bem "The Leaves of Grass", fica consciente 
do que o separa do bardo anglo-saxonico. "A Minha América" até 
é espécie de Declara<;ao de Independencia poética da América latina. 

Em comparac;ao com o fundo filosófico da poesia parnasíana, a 
poesía infantil, racial, folclórica, regional de "PO EMAS" parecia 
voluntariamente estreita. Acompanhando porém as fases dessa es· 
treiteza - "O Mundo do menino impossível", "A Voz da Igre
jinha", "Xango". "Pai J oao", "Floriano - Padre Cicero - Lam
peao", "Bahia de Todos os Santos", Rio de Sao Francisco", 
"G.W.B.R." "A minha América" - o leitor atento nao desconhe
cerá que se trata, na verdad e, de alargamento dos horizontes poé
ticos, de consequencias imprevisíveis. E imprevisto também foi -
atestam-no a necessidade de urna segunda edic;ao e os numerosos es-
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tudos críticos que o volume provoco u - o éxito do livro de 
~'PO EMAS" . 

NOVOS POEMAS 

Depois de se ter pormenorizadamente caracterizado o volume 
de "POEMAS", nao parece possível dizer muito sobre os 21 "NO
VOS POEMAS". E' como suplemento do livro precedente. Mas 
na verdade nao é tanto assim. A diferenc;a é sensível. 

Antes de tudo, um dos assuntos principais do volume "POE
MAS" desapareceu na continuac;ao: a meninice. Depois, nao se re
petem mais as tentativas de fazer poesia épica. Mas es ses assuntos 
e maneiras sao substituidos por outros. 

O desaparecimento do assunto "meninice" permite ao poeta 
licenc;as e liberdades que nao tomou em "POEMAS": nas 
pec;as folclóricas de "NOVOS POEMAS" - e sao as mais famosas 
que Jorge de Lima escreveu: "Essa Negra Fulo", "Inverno" e a 
deliciosa "Madorna de Iayá" - prevalece a sensualidade. ingenua 
aliás, dir-se-ia inocente, que combina bem com a devoc;ao sentimental 
de "Louvado" e "Mes de Maio". Por outro lado, a fé católica do 
poeta surge aprofundada em pec;as como "Credo" e "Salmo", em 
que já se anunciam evoluc;6es posteriores. 

Enfim, as tentativas de poesia épica sao substituídas por outro 
elemento poético que nao prevalece tanto em "POEMAS": a musi
calidade. Poemas como "Essa Negra Fulo", "Madorna de Iayá", 
"Domingo" sao essencialmente determinados pelo ritmo, as vezes 
pelo refrao. Tem o ar de "lieds" populares, como se fossem canc;6es 
muito antigas que a arte transformasse em novos poemas. 

POEMAS ESCOLHIDOS 

O grande exito da nova poeSla de Jorge de Lima e o pequeno 
número de exemplares disponíveis das edic;6es precedentes suge
riram, enfim, a um editor da capital do país a conveniencia de pu
blicar urna espécie de antologia, eventualmente enriquecida por mais 
outros poemas do mesmo estilo. N asceu assim o volume "PO EMAS 
ESCOLHIDOS". Das 57 pec;as desse livros, 21 já constavam do 
volume "POEMAS ", de modo que nao foi preciso repetí-las na 
presente edic;ao; apenas convem observar que o poema "A minha 
América" mudou, na antologia, de título, passando a chamar-se 
.. Nao toda a América". Mais outras 18 pec;as da antologia já con s
tavam de "NOVOS POEMAS". Pela primeira vez aparecem ero 
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"POEMAS ESCOLHIDOS" 18 poesias, que constituem portanto 
o respectivo capítulo desta edi<;ao. 

"POEMAS ESCOLHIDOS" é a obra principal da poesia folc
lórica e regionalista dos anos de 1930: um dos livros mais impor
tantes da literatura brasileira. Nao encontrará elementos essencial
mente novos quem já conhece os volumes precedentes. Contudo, 
imp6em-se algumas observac;6es suplementares. 

O universalismo que inspira a poesia aparentemente só regiona
lista de "POEMAS" e "NOVOS POEMAS", encontra em "POE
MAS ESCOLHIDOS" novos meios de expressao: sejam Iiterários 
ou antes livrescos, como no "Poema a Marcel Proust" (provavel
mente escrito quando o poeta dedicou um ensaio ao romancista fran
ces); sejam puramente humanos, como no "Poema a irma". Mas 
um dos novos poemas, "Nordeste" quase é a síntese em poucas 
linhas da poesia regional inteira de Jorge de Lima, também pela 
naturalidade da expressao coloquial. 

Ainda convem comparar o "Poema a Pátria" no fim do volume, 
com o poema "Meu País" que constitui a última página dos "NO
VO S PO EMAS": cá, o Brasil foi "meu velho país"; lá aparece um 
Brasil novo, sacudido pelas tempestades do tempo moderno. A to
nalidade dos "POEMAS ESCOLHIDOS" é por assim dizer mais 
urgente mais séria, tanto nos poemas religiosos (" Cristo Redentor
do Corcovado", p. ex . ) como e sobretudo nas novas poesias folcló
ric3S em que o elemento pitoresco é completamente substituido pelo . 
grito da justic;a social ofendida. "Fim ", "Balada". "O filho pródigo", 
"M ulher proletária" sao poemas sociais, senao socialistas, express6es. 
poéticas do mesmo "mood" que inspirou o romance "Calunga". 

Afinal é o acorde da religiosidade popular e reivindica<;ao social~ 
que define os "POEMAS ESCOLHIDOS". 

POEMAS NEGROS 

O volume "POEMAS NEGROS" saiu em 1947, isto é, 15 
anos depois de "POEMAS ESCOLHIDOS"; durante o intervalo 
Jorge de Lima publicou "TEMPO E ETERNIDADE" e "A TÚ
NICA INCONSÚTIL ", e foi escrito o volume inédito "ANUN
CIACAO E ENCONTRO DE MIRA-CELI". No en tanto, Que
brou-se nesta edic;ao a ordem cronológica, transcrevendo-se "PO E
MAS NEGRaS" antes de "TEMPO E ETERNIDADE", e isso 
pelos motivos seguintes: 

"POEMAS NEGROS também tem, assim como "POEMAS 
ESCOLHIDOS", caracter de antologia. Dos 39 poemas que consti
tuem o volume, 6 já constavam de "POEMAS"; o poema "Xan-
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go ~~ foi aliás profundamente modificado, e aparece nesta edic;ao como 
variante da primeira versao (em "POEMAS"). Outros 8 poemas já 
constavam de "NOVQS POEMAS" e 1 de "POEMAS ESCOLHI
DOS". Enfim, 1 poema, que também consta de "TEMPO E ETER
N IDAD E" foi transcrito junto com os out ros poemas desse volume. 
Os restantes 23 "poemas negros" nao pertencem a fase dos anos de 
1940 e sim a fase dos anos de 1930. Por isso~ preferiu-se a cronología 
das edic;6es em livro a cronologia mais exata do critério estilístico. 

O que se pode dizer sobre "POEMAS NEGROS", Gilberto 
Freyre já o disse no prefácio que abre o volume; assinalando o sen
tido democrático, o sentido americano e o sentido cristao da poesia 
negra de Jorge de Lima. Essa poesia nao nasceu da compaixao 
pelos oprimidos nem do interesse folclórico-pitoresco; seriam atitu
des do branco que, consciente de sua situac;ao superior, condes
cende com criaturas inferiores, dignos no entanto de comiserac;ao e 
atraentes pelas exterioridades étnicas. Os assuntos sao de natureza 
folclórica isto é verdade; e o sincretismo religioso dos pretos for
neceu pec;as de primeira ordem, como "Xango" e "Rei é Oxalá ". 
A atitude do poeta é fraternal; e o volume inteiro merece o tí
tudo de um dos poemas m~is significativos que encerra: "Demo
cracia" . 

Democracia - também a reivindicam as poesias dos negros nor
te-americanos e dos negros hispano-americanos. Mas a comparac;ao 
entre elas e a poesia negra de Jorge de Lima é tarefa que ainda se 
imp6e aos críticos do futuro (Artur Ramos já fez um comec;o). o 
poema "Bangue" determina claramente a fronteira entre o mundo 
de Jorge de Lima e o dos americanos do Norte. Quanto a poesia 
negra hispano-americana está dominada ~ mesmo quando se trata 
de reivindicac;6es sociais - pelo elemento musical, tao perigosa
mente perta do pitoresco. Em "POEMAS NEGROS" porém a nota 
social é forte (" Bangue, "Democracia ", "Benedito Calunga", "Rei 
é Oxalá"), as vezes francamente revolucionária ("Olá! Negro"). 
Quer dizer, "a minha América" também é tua América, irmao preto. 
Mas esse fraternalismo nao se pode apoiar em bases materialistas 
e sim só no reconhecimento espiritual da igualdade das criaturas~ 
de todos os seres humanos~ perante Deus. A poesia negra, demo
crática americana e social, de Jorge de Lima é poesia crista. 

Manuel Bandeira parece encarar a poesia negra de Jorge de 
Lima como sua contribuic;ao mais característica a poesia brasileira; 
e está certo. Mas nao há diferenc;a essencial entre a poesia crista 
(que a de Jorge de Lima sempre foi) e essa poesia negra que afinal 
de cantas apenas constitui um setor embora já de importancia, 
.de sua Obra em conjunto. 
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TEMPO E ETERNIDADE 

o primeiro volume de poesias cristas do poeta do Nordeste 
deve ter surpreendido os contempora.neos. Hoje, em retrospectiva, já 
se ve melhor a homogeneidade da Obra. "POEMAS ESCOLHI~ 
DOS" definiu-se como "acorde de religiosidade popular e reivin~ 
dicac;ao social". Em "TEMPO E ETERNIDADE" subsistem 
es ses dois elementos, melhor confundidos. Nao é possÍvel desco~ 
nhecer em "TEMPO E ETERNIDADE" o grito de justic;a so~ 
cial que é o do Tempo; um dos poemas mais significativos do vo
lume, "A Noite desabou sóbre o cais", podia ser transcrito, 12 
anos mais tarde, em "POEMAS NEGROS". E' esta atmosfera 
saturada de reivindicac;óes sociais que inspira o can sac;o do tempo
ral ao poeta (" Senhor estou cansado ... ") e as vezes o desespero. 
Desse ponto de vista a poesia crista de Jorge de Lima exprime 
o desejo de evasao, do "regresso ao teu tempo, "Daví". Mas 
Daví é o poeta dos salmos, o autor da mais nobre poesia litúr~ 
gica de todos os tempos. E, considerando-se a relac;ao indissolú
vel entre a Liturgia e o Dogma" (Lex orandi, lex credendi "), 
compreende-se o aprofundamento ql.e a poesia de Jorge de Lima, 
crista desde sempre, experimentou pelo contacto com .. Daví ", quer 
dizer, pelas leituras bíblicas e litúrgicas. 

O efeito exterior desse contacto é a modificac;ao da forma. O 
poeta nao abre mao da conquista do verso livre. Contudo, o ritmo 
é, em "TEMPO E ETERNIDADE", mais calmo, mais medido, 
sem constituir no entanto novidade dentro da evoluc;ao do poeta. 
O volume apresenta assuntos que Jorge de Lima nao tratara antes; 
mas o estilo da apresentac;ao poética nao mudou. Desse ponto de 
vista "TEMPO E ETERNIDADE" é obra de transic;ao. 

Nao podia deixar de ser assim. O próprio título - "TEMPO 
E ETERN ID AD E" - significa transic;ao, do temporal ao eterno, 
ao permanente. De um lado, essa transic;ao é condic;ao de en
trada no tempo. Por outro lado, a tendencia para além da con
dic;ao humana é natural; e foi um sinal dos tempos. 

Dos 90 poemas do volume, apenas 45 sao de autoría de Jorge 
de Lima; os outros ,sao de Murilo Mendes. ~sse fato de parceria 
Jiterária é bastante significativo. Os anos de 1935 caracterizam-se 
pelo acorde de reinvindicac;óes temporaís e nostalgias religiosas -
o mesmo acorde de "POEMAS ESCOLHIDOS" repetido em ní
vel superior, com voz mais elevada. Aí Jorge de Lima podia en
contrar companheiro. Mas a "voz mais elevada" aindá estava 
oriunda daquele plano inferior. "TEMPO E ETERNIDADE" é, 
em todos o~ sentidos, obra de transic;ao. Nos últimos poemas 
- .. Eu vos anuncio a consola~¡o ... ", lO Os vóoa eram fora do 
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tempo" - Jorge de Lima, já encontrou o estilo do poema em 
prosa, o estilo bíblico, o "estilo de Davi" que será o de "TUNICA 
INCONSUTIL" • 

A TÚNICA INCONSÚTIL 

Até quem já leu "TEMPO E ETERNIDADE" experimen
tará certa surpresa ao encontrar o poeta dos "POEMAS NE
GROS" em "A TÚNICA INCONSÚTIL". Cade o moder
nismo coloquial do folclorista alagoano nessas poesias bíblicas? 
N esse "espelho divino" que "reflete a luz sobre O mundo apagado" 
da poesia temporal? Seria possível repetir, mais outras vezes ain
da, os ponto de interrogac;ao se o pr6prio poeta nao respondesse: 
"O poeta dentro do Templo é urna muItidao de vozes ", inclusive 
das vozes regionais, dos meninos, dos caboclos, dos pretos da terra. 
E - "o clangor majestoso das trombetas finais" anuncia o julga
mento a um mundo de injustic;as sociais. O poeta autoriza essa 
interpretac;ao afirmando que "nas minhas veias correm rios no
turnos", rios de recorda~ao. Também seria possível interpretar "A 
TÚNICA INCONSÚTIL" em termos da Obra anterior do poeta. 

As recordac;6es constituem a memória no plano do Tempo. No 
plano da Eternidade, a memória reaparece como "Anamnese ", 
como recordac;ao de "Idéias" (no sentido platonico) perdidas, de 
existencias anteriores. e é destas fontes que correm os "rios no
turnos": o poeta as reconhece, dirigindo-se a Israel: "Israel, pavo 
da escolha de Deus, fonte da grande poesia ... ". Encontrou o es
tilo bíblico de sua poesia. 

O estilo poético da Bíblia tem suas leis bem definidas, a do 
paralelismo sobretudo. Mas essas leis já nao existem para nós 
outros. Para nós, o estilo da Bíblia é prosa, embora prosa elevada. 
Quem deseja, hoje, escrever nela já nao encontra porém as difi
cuIdad es que estragaram grande parte da poesia religiosa do Oci
dente. J á existe, embora em outros planos o "poema em prosa ,. 
de Baudelaire, de Rimbaud. O poema em prosa é, hoje legítima 
forma poética. 

Jorge de Lima nao a adotou de urna vez. Durante muito tempo 
apena8 revela a tendencia para a prosa. Só no último poema da 
"A T{TNICA INCONSÚTIL", na "Ode da Comunhao dos Santos", 
termina aquele . processo de evoluc;ao. 

Mas quase em todos os 74 poemas da "A TúNICA INCONSÚ
TIL" pode-se observar a substituic;ao gradual da musicalidade 
pela sonoridade, do verso pelo versículo. 
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A grande malOna dos poemas do volume sao salmos. E, eis que 
no fim reaparece urna velha tendencia do poeta de "G. W. B. R. ", 
"Bahia de Todos os Santos" e "Painel de N uno Gon<;a!ves": a 
tendencia para a poesia de sabor épico. A "Ode da Comunhao dos 
Santos ", lan<;ando urna ponte entre o tempo dos patriarcas e o 
nosso e todos os temp03, autorizava um crítico a falar de "Poesia 
de Israel". 

Embora aquele poema (" Invoca<;ao a Israel") se dirigisse li~ 
teralmente ao POyO eleito, nao convém tomar ao pé da letra a de
fini<;ao. Jorge de Lima emprega as express5es bíblicas da mesma 
maneira como a liturgia da Igreja Romana fala em "hymnus in 
Sion" e "votum in J erusalem ". Trata-se de "simbolismo trans
ferido". de express5es permanentes que significam ao mesmo tem
po o POyO de Israel e todos os POyOS da terra. N este sentido caracte
rizou Mario de Andrade, escrevendo sóbre "A TÚNICA INCONSÚ
TIL" e reso!vendo o problema do poeta moderno em estilo bíblico, 
a poesia crista de Jorge de Lima: o permanente dentro do moderno. 

ANUNCIA(AO E ENCONTRO DE MIRA-CELI 

Os S9 poemas de "MIRA-CELI" aparecem pela primeira vez 
nesta edi<;ao; excetuando-se publica<;5es parciais em revista e jor
nais, ficaram inéditas, de modo que a crítica literária ainda nao 
teve oportunidade para se manifestar. Essa circunstancia . imp5e 
reserva, sobretudo ao lado da outra de que o poeta quis ded:car 
o livro a quem assina estes comentários. A situa<;ao nao poderia 
ser definida melhor do que por um dos versos do volume - " ...• 
imenso e misterioso poema sempre por terminar", - palavras prece
didas por estas outras: ".... por decifrar". 

O centro do livro é "o Cristo multiplicado e distribuido em 
mim". A periferia é circunscrita pelo versículo: "A órbita de Mi
ra-Celi é imensa e nela ainda há consolos que nunca foram ditos 
a falta de palavras na linguagem dos homens". 

Ora, a "linguagem dos homens" - é a prosa. E com efeito, 
em "ANUNCIA(AO E ENCONTRO DE MIRA-CELI" predo
mina, como consequencia lógica da evolu<;ao anterior, o poema em 
prosa. Prosa da qual a emo<;ao poética surge como ilhas que se 
elevam acima do nível do mar. O procedimento lembra o ritmo 
das rezas litúrgicas, elevando o oficiante as vezes a voz: as vezes, 
a campainha com que chama a ten<;ao dos circunstantes. N a poesia 
de "ANUNCIA(;A ') E ENCONTRO DE MIRA-CELI", várias 
vezes express5es la tinas, litúrgicas, servem assim de "sinais". O final 
do livro consta mesmo de versículos latinos. 
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LIVRO DE SONETOS 

Com um livro de 14 sonetos iniciou-se a carreira poética de 
] orge de Lima; no fim da presente edic;ao de sua Obra Poética 
aparece transcrita sua última produc;ao, por enquanto, um livro de 78 
sonetos. O círculo está fechado. 

O termo "neo-simbolismo" que certos críticos empregaram, 
sem boas razoes, a propósito de "TEMPO E ETERNIDADE" e 
"TÚNICA INCONSÚTIL", talvez se aplique melhor a este "LI
VRO DE SONETOS". Quem acreditava, também sem razoes su
ficientes, encontrar expressoes él maneira de Cruz e Sousa e AI
phonsus de Guimaraens nos primeiros sonetos de Jorge de Lima, 
teria agora oportunidade de citar urna expressao tao ao gosto do 
poeta catarinense como "A torre de marfim, a torre alada .•. ", 
ao passo que nos últimos sonetos do volume há positivamente algo 
do simbolismo mineiro. 

Entretanto" por motivos históricos, o termo "simbolismo" 
nao é bem visto no Brasil, enquanto no mundo lá fora nao 
houve, nos tempos modernos, movimento poético mais pode
roso do que o simbolismo de cujas conquistas ainda vive a poesia 
moderna. Nao pode nem deve fugir dessa influencia quem pre
tende, hoje em dia, escrever poesia sintética em vez de perder-se 
em expressoes pessoais. 

Algo como urna síntese da Obra Poética de Jorge de Lima é 
este livro de sonetos. Os temas ressurgem: o mundo do menino 
impossível volta no verso "Tempo da infancia, cinza de bor
ralho ..• ", e dois sonetos finalisam com a mesma linha - "ú me
ninos, ó noites, ó sobrados!"; de repente o poeta que já escrevera 
.. Nordeste" lembra-se de "o pai nesse Nordeste sepultado"; mas 
já e ainda se sente "rodeado de presenc;as e mensagens" que sao 
do Tempo (das "revoluc;oes") e da Eternidade. Poesia sintética él 
qual convinha revestir-se de formas tradicionais. 

Sao sonetos, assim como no início, embora a forma seja ma
nejada de maneira diferente: os "XIV ALEXANDRINOS" eram 
por assim dizer, homófonos, enquanto os poemas do "LIVRO DE 
SONETOS" aparecem instrumentados em estilo polifónico. Cami
nhando (" Solilóquio sem fim e rio revolto •.• ") o poeta ficou fiel 
el lei conforme a qual comec;ara: alargando-se, concentrando-se. 
O fim desse solilóquio é, muito naturalmente, a última palavra 
de um dos últimos sonetos: "amem". 

OTTO MARIA CARPEAUX 
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SENóES TIPOGRAFICOS 

Tivemos a honra de publicar a 2.a edic;ao de "O Anjo". a 4.a de 
.. Anchieta" e aLa de "Históría da Terra e da Humanidade" para escola
res. de Jorge de Lima. Editamos hoje a sua grande obra poética orga
nizada por Otto Maria Carpeaux. Nessas seiscentas e tantas páginas. 
deram-se algumas falhas de impressao: os poemas da meninice deveriam 
abrir o volume. e estao encaixados entre os sonetos da juvenilídade; a 
última palavra da pág. 64 é Massachussetts; a pág. 65. é o reclamo, e.m vez 
de ao reclamo; a pág. 72. no 2.° verso. falta a palavra ancoras logo 
depois de recebieis; a pág. 322. 1.a línha é escoarem, em vez de ecoarem; 
a pág. 350. l3.a linha. leia-se chuvosos, em vez de chut.'osas; a pago 38 I. 
Il.a línha é incontentável. em vez de incontestável; a pág. 478. 24.a linha 
deve-se ler areais, em vez de areias: a pág. 484. retire-se o 1.0 verso. 
Sao senóes tipográficos que deviam ser apontados nesta grande obra do 
poeta Jorge de Lima. a quem Joáo de Barros. em artigo no "Primeiro 
de Janeiro". de Portugal. por ocasiáo da publicac;áo de "A Túnica In
consútil" já considerava um dos maiores do mundo. Devíamos esta ex
plicac;áo aos leitores do poeta e ao ilustre organizador da Obra - o se
nhor Otto Maria Carpeaux. 

A EDITORA 


















