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POEMA DA ETERNA DÚVIDA

Afinal
quando será
- e aqui reside a questão -
que acabarei conseguindo
domar o meu coração?
- Ele é leão?
- Não!
Como este seu triste dono
o meu triste coração
é bem pior do que isso: é um ratinho danado
teimoso como ninguém
que teima
se dana
e persiste sempre
em comer do envenenado requeijão
que a ratoeira da vida,
ratoeira traiçoeira,
lhe impinge a todo momento
numa constante traição.
... e meu tolo coração
não aprende nunca a lição.

Te. 26.2.62
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POEMA DA REPENTINA SAUDADE

Canta alto meu vaqueiro

o aboio da minha infância.

O dia já vem morrendo

e a noite esquece de tudo...

Na porta do meu curral,

vaqueiro, canta o aboio

quando o gado vem descendo

um a um conjuntamente

pra bem de perto escutar

o canto do meu sertão.

Só eu – distante – não posso

essa encosta mais descer

pra bem de perto ouvir

pra contar gado por gado

saber os que ainda faltam

tanger os que não são meus.

mas não importa, vaqueiro.
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Meu vaqueiro, não importa

pois mesmo de longe eu juro

teu cantar aboio ouvir

ver o teu chapéu de couro

os teus pés escalavrados

as tuas mãos calejadas

o teu corpo ereto e firme

à porta do meu curral

dando entrada pro meu gado

que um dia já vem vindo

e bem de leve chegando

teu lindo canto assuntar.

Daqui sozinho eu escuto

saudoso que só eu sei

tua voz chorosa e macia

que à porta do meu curral

cumprindo com seu ofício

canta bonito e penoso

a canção do meu nordeste

o canto do meu passado.

Rio. 8.7.62
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DESEJO

Mas….

Se eu pudesse um dia

Com as mãos o sol pegar;

A lua apertar entre os meus pés

e

Trêmulo de prazar,

Em plena via láctea, todos os astros reter comigo,

Um gozo frenético e sem fim,

Apesar de tanta infelicidade

Eu chegaria a ter pena de mim  mesmo

Pois, indiscutivelmnete,

Eu estaria louco,

Demente!

Ba, 02/07/61
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DÚVIDAS

Na minha solidão
eu nada vejo, além do nada.
Inconscientemente,
eu vou passando nesta vida
a perguntar-me sempre:
Afinal, que sou?

Que forças me arrastam
e me fazem assim viver – ou vegetar?
Por que não me explicam,
me dizem
me mostram o significado disso tudo?
Eu quero ver quem nesta vida
me arrasta vida afora.
Pois apesar de estar quase certo
de que nada do nada me tirou,
no nada me plantou
e pro nada me arrasta,
eu quisera perguntar-lhe,
por todas, de uma vez:
Afinal, meu caro, que faço aqui?

Ba. 18/08/61
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NOSTALGIA

ao amanhecer,

quando o mar tão grande,

gigante tenebroso,

balanceando as águas vem varrer

d’areia branquinha da nossa praia

as marcas dos teus passos

as marcas do teu corpo nu,

as marcas de ti, que eu quero bem,

junto comigo,

a lua que já morre,

chora enormes prantos, com saudade de ti,

querida:

com saudade do teu carinho.

Ba. 20.08.61
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ODE

amanheceu.

a manhã florida, risonha, enganadora,

cínica,

nos convida a viver gozando intensamente;

gozar : gozado!

gozar a vida, gastar a vida,

superfluamente fabricar vidas. de que vale isso?

é cedo na manhã do prazer.

naquela fábrica, ali ao largo,

o apito a apitar

nos vem chamar, nos alertar

pra vida dura e séria que ainda temos à nossa
frente.

imensa?

. . . . . . .

o apito parece saber, mas,

(malvado!), não nos diz;

apenas nos acorda,

nos chama,
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nos traz à tona do mar da vida

e continua a apitar, um apitar assim,

um piiiiiiiiiiiiii... enorme,

sem fim.

apita, apito; apita!

apita e vai chamando a mocidade...

apitando, vais mostrando à juventude incerta,

cambaleante,

louca,

alucinada, e ávida de prazeres,

que no trabalho está a salvação para os seus
males

e que a vida é mais que o gozo supérfluo.

nojento,

sujo e degradante!

vem!

acorda aquele jovem que dorme no lamaçal do
mal

e da desgraça;

abre os seus olhos,

e  mostra-lhe que a vida é lida,
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velho amigo.

mostra-lhe agora

como outrora me mostraste a mim,

que a vida é dura,

é esforço, é trabalho,

e que ele a deve viver sempre assim.

apita...

faz dele um homem, apito velho daquela fábrica
ao largo;

e depois, eu te peço

velho camarada,

não pára nunca de apitar,

apitar sempre,

sempre alertando,

sempre mostrando,

ensinando sempre

e sempre guiando todos os moços que ainda
virão,

enquanto mostras ao mundo,

cheio de ricos parasitas,

que teu simples apitar,

este piiiii-pi... rouquento que cotidianamente
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espalhas pelos ares,

encerrem mais sabedoria

e mais experiência,

e mais virtudes, que todas as sabedorias

e todas as experiências

e todas as virtudes desta nojenta sociedade

de antropófagos,

de homens bichos,

de racionais irracionais, que até agora,

não compreenderam o significado do teu som;

não captaram, ainda, a tua mensagem,

tão curtos são.

                  
20 de agosto de 1961
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DIVAGAÇÃO

Vou voando no horizonte,

eu vou perdido a voar...

como procuro e não acho

um meio para voltar!

Como eu queria volver

à minha longínqua infância;

Como eu queria voltar

e tudo recomeçar...

Já me vejo na infância,

(mesmo assim, longínqua mesmo),

já me vejo na infância

a pensar.

(por que eu penso tanto?)

Como eu queria ser grande,

Grandão... assim como papai,

para na minha grandeza

eu novamente pensar,

(afinal, por que eu penso?)

e outra vez querer retornar à infância. perdida.
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Mas... acordo. E lá vou eu,

vou voando no horizonte,

vou perdido a voar...

(como eu procuro e não acho

o caminho de voltar...)

Ba. 22/08/61
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PATRIOTISMO

Verde,

Amarela,

Azul.

Um pouco branca, também:

Bandeira do Brasil.

No fundo, o verde;

A esperança no fundo de tudo.

E o amarelo agigantando-se.

Amarelo plantado no verde.

(ouro plantado na esperança)

Simbolismo!

Lá no amarelo,

No ouro da esperança,

( ou na esperança do ouro),

Brincam estrelinhas num céu azul

De mau gosto.

Umas brincam outras dormem

Sob um céu azul escuro que anuncia tempestades.
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Aumentou mais uma estrela!

22 já brincam

E dormem agora sob o céu da tempestade,

À espera da tormenta.

Tomara que ela custe!

Mas cortando esse céu de mau agouro

Um arco-íris branco,

(Todas as cores uma só)

(Uma cor com todas as coisas),

Verde,

Amarelo,

Azul

E até preto – que é ausência,

Aparece abobalhadamente,

Estupidamente,

Hipocritamente a proclamar

Com letras verdes,verdinhas de esperança verde:

“Ordem e Progresso”.

Compte presente.Ausência....?

Palhaçada! Simbolismo!

 E voltando, atrás da tempestade,

Atrás do azul,
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O ouro.

Azul com ouro a fundeá-lo.

Ouro enterrado na esperança.Somente de
esperança – nada mais.

E como o ouro, o resto todo.

Tudo é simbólico....a bandeira, o pano, a pátria, a
bandeira.

Verde,

Amarela,

Azul.

E até branca.

Ba, 15/09/61
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NADA,NADA

Ele não passa de nada; um imenso nada;

um nada grandão...deste tamanhinho,

assim...assim...assado.

Eu não sei...eu não garanto,

pois eu nele naveguei,

e nada vi. Nada vi;

pois nada, nada enxergava.

E do imenso mar da morte,

de águas pretas e odor de enxofre,

com milhas e milhas de completa ausência,

eu apenas guardei comigo uma eterna ignorância.

Ba. 26.9.61
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DESTINO

O sol morreu à tarde

enquanto a lua nascia no horizonte.

A lua morreu na madrugada

enquanto o sol nascia no horizonte.

Eu morrerei algum dia,

talvez logo agora, agora mesmo,

dando lugar a outros que virão me substituir e me
humilhar.

É sempre assim e assim sempre será.

Canibais que lutam entre si,

matando-se mutuamente numa disputa sem fim.

É sempre assim.

Sempre foi assim e assim sempre será.

Ba. 5.10.61
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TEMA

“…. E agora José?”

Perguntou o Carlos Drumond.

E agora, José,

Responde depressa ao Carlos Drumond.

Responde, José; responde se és hoemem:

“....e agora?”

Anda:

Ele é teu mestre,

José;

Ele é teu amo,

José;

José;

Ele é teu pai.

Responde-lhe: “... e agora?

Pelo menos José do Carlos Drumond de Andrade,

Informa, depois de pensar:

Quem é o culpado de eu não ser poeta?
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O Carlos Drumond?

Meu pai?

Minha mãe?

Tu, José?

Será que tiraste toda a poesia

Que antes brotava,

Jorrava de mim?

Por que José?

Por que?

José do Carlos Drumond:

Tu és um ladrão.

Roubaste a minha poesia.

Deixaste-me só.

Abandonado, nu.

Sem poesia, sem nada.

Ba, 10/10/61
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STOP;

Pára, Hércules!

Solta o Leão de Neméia,

Entope Gibraltar; descansa um momento

E chora, porque eu vou morrer

Aquieta-se, Nero!

Apaga o fogo de Roma.

Larga os cristãos; segura tua harpa

E chora, porque eu vou morrer.

Escuta, Colosso de Rhodes!

Larga essa tocha;

Fecha esse porto; te senta um pedaço

E chora, porque eu vou morrer.

Acalma-te mar!

Descansa tuas águas!

Enxuga tuas praias; afoga-te em ti

E chora, porque eu vou morrer.
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Alerta, campônio!

Põe de lado essa enxada;

Expele esse arado; depressa, queima tua casa

E chora, porque eu vou morrer.

Atentai todos os homens!

Parai um instante;

Olhai para cima; chorai uns três mares

e também morrei, porque eu vou morrer.

Ba. 12.10.61
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MEMÓRIA

Ah!

Arabescos lindos do meu jardim

de elefantes dorminhocos

e de formigas prostitutas.

Ah!

Alinhados postes de algodão, da minha rua

de diamantes sem preço

e de cimento branco, roubado no domingo

Ah!

Analfabetas mil, do meu harém

de virgens sem cabaços

e de putas importadas de Estambul.

Ah!

Americana eqüestre dos meus filmes de “cobói”,

dos braços do Rocky Lane

e das minhas amargas recordações do banheiro.
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Ah!

Aaaaaahh...fagos desperdiçados

na noite do casamento

e no momento triste do enterro alegre.

Ah!

Amor sem graça, abobalhado e triste

de adolescentes desvairados

e de frágeis pontes que sempre desabam.

Ah!

Ana. Ana Celina.

Ana Maria. Ana Cristina.

Ana Safada. Ana Regina.

Ba. 19.10.61
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HAI – KAISINHO

Caminho no escuro

O que é

Que eu procuro?

Te. 23/12/61
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MOTIVO
Torquato Neto

É difícil escrever uma poesia para nós mesmos!

Quem foi que disse que é fácil?

Bem... é hoje o meu aniversário.

Nove de novembro...

...e já se foram 17 noves de novembros...

17 ainda virão?

Será que já passaram mesmo 17?

Passaram?

“Je pense, donc, jê suis”

“Je ne pense pas donc jê ne suis pas”

“Je pense, donc, suis je?

“To be or not to be”

Sou?

Não sou?

Serei?

Fui?

Foram?

Dúvidas… Porque?
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Quando? Onde?

Por que?

Parto fórceps.

Minha mãe quase que morre.

Quase que eu morro.

Médico burro!

————————— Como foi que Cézar nasceu?

————————— Com uma cezariana?

E eu?

Parto fórceps... a ferros...

(Seriam os ferros da escravidão eterna?

Não quero ser romântico, não)

Acho que vou ser existencialista.

Mas aí serei escravo da vida...

...que pena!

Puxa! Como é difícil escrever uma poesia para a
gente!

Como é difícil a gente se decidir!

Nunca pensei!
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Jean Paul Sartre

                                  Simone de Beauvoir

Voltaire

                Molière

Os irmãos Lumière!

O cinematógrafo!

Elizabeth Taylor!

Eu... tu: o pinico.

Há alguém batendo à porta.

Você!!!

Robert Louis Stevson. Capitão Fint!

A senhora!!!

Dona Nicota! Dona Lurdinha!

Donana! Dona Maria de Jesus!

Cadê seu marido Dona Vilma?

Cadê minha infância, Torquato?

As professoras levaram consigo

e eu nunca me apaixonei por nenhuma delas...

...eram tão feias...

Bang, bang, bang.
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“A deusa de Joba”

“Flash Gordon no Planeta Marte”

“Durango Kid” “Os tambores de Fu Manxú”

“As aventuras do Super homem”

“Rock Lane”

E eu nasci a 9 de novembro de 1944

Em Teresina

Piauí

Brasil;

Quando a grande guerra estava terminando

e a minha guerra estava começando,

não é, Sigmund Freud?

Bang, bang, bang.

Wellington Moreira Franco

Bonachão.

dengoso.

rico. ( o pai tinha um automóvel, uma casa

            bonita e uma propriedade na Socopo – apiscina).

amigo. O primeiro deles.

Quando ele foi embora eu até chorei!

E chorei sentido,

Lágrimas de amigo.
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Apesar das chatices da D. Kerma.

“E Nossa Senhora “obrou” dois milagres”

Dizia eu na carta pra mamãe.

                                                 Que fé!

“A garotinha muda falou”

“O aleijadinho andou”

“e Nossa Senhora obrou

                                    milagres.

“Mamãe,

(eu dizia na carta)

Nunca em Teresina se viu coisa igual...

Um povo! A avenida enfeitada! Eu

na esquina com a Tia Madá

Nossa Senhora veio de trem,

diretamente de Portugal

e passou por Fortaleza.

(Dizem até que a imagem é feita de madeira!)

Ganhei um retrato dela, mamãe,

mas quando a senhora vier,

por favor,

traga um sapato para mim,
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sim?

“Mas como você fuma bem!”

Cretino.

Eu nunca fumei que prestasse.

E eu só tinha 8 anos...

Hoje tenho 17 (?) e ainda não fumo direito.

Pernambuco,

safadão! Guarda pra lá teus picolés

que eu não quero eles, não!

Porco! Que é que tu estás pensando?

Por favor Torquato, não fale com a boca cheia!

Tire os cotovelos de cima da mesa!

Coma.                                  C – O – M – A.

Repetirei Paulo Mendes Campos

“Sou restos de um menino que passou

Tolices tolas de adolescente tolo.

E eu só tenho 17 anos.

Ba. 9.11.61
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POEMINHA SÓ DE BRINCADEIRA

Sacro

sacripanta

sem sal

e sem ponta

arrufa

na porta

da casa

da moça

da dona

da casa

(sem asa)

com brasa

que vaza...vazando

sumindo.

(Oh! mero

imitador

de Homero

o grego
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da história

da guerra

de Tróia)

Helena,

Verbena

tem pena

de mim.

E o sacripanta

da santa

do altar

de jacarandá

pintou os canecos

de cor

de carmim.

(Qual é a cor do carmim?)

Te. 26/12/61
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À PARTE

tenho andado um bocado

       abobalhado,

        alucinado,

a procura não sei o que.

     por que não acho?

amigos,

amores,

alegrias

amanhãs,

e o pior:

ontens.

cadê o presente?

Ba. 31/10/61
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ESTÓRIA

Omar... no mar.

Omar está sozinho. Abandonado.

A estranha imensidão daquele convés de navio
belga

sujo, sem rumo

amasiada à soberba intranqüilidade do mar
oceano,

não conseguem imprimir no espírito calejado de
Omar

os não mais misteriosos mistérios do mar.

Omar! Oh! mar...

Amasia-te também. Foge.

Fura. Omar!

.......................................................................................

As árvores balançam, as crianças vadiam

a chuva cai.

E como cai! E como chove!

.......................................................................................

Omar ensurdeceu. Calou.

Não pensa mais... e pensa que olha o mar...
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(Soube que houve antigamente – não sabe onde,
talvez na Turquia,

Arábia, Alexandria, sei lá, - soube que houve um
seu xarapa, grande poeta, um dos maiores. Mas
não há motivo de orgulho. Só medo.)

.......................................................................................

Olha, Omar, o mar já vem!

Duas lágrimas. A número um de contentamento.
A lágrima número

 dois de contentamento, também...

Contentamento e contentamento porque Omar
enxerga o mar.

O mar de Omar

que cada vez está mais longe.

Por que?

Omar quer saber. O mar não diz.

Calam-se

.......................................................................................

E Omar prossegue sua viagem mar adentro.

Sozinho, ainda.

Te. 23/2/62
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SÁBADO QUALQUER

Oitenta e dois cruzeiros!

Pés no bondinho:
    olhos no Rio.

Pensamento na garota ali ao lado,

pipoca na mão direita

na errada, namorado.

Coração mais longe...

                            - Olha o aterro da Glória!

Já meus olhos examinam Botafogo.

A enseada. O edifício.

As ruas que se entrelaçam,

os carros que nelas passam.

Começa a segunda etapa

na fila que não tem fim.

Na conversinha de sempre:

     - Como vai?

     - Assim, assim...



67

JUVENÍLIAS

E logo chega o momento

de prosseguir no tormento.

De novo olhar a paisagem:

Botafogo

                         Urca

                                       Flamengo

Niterói

                        O mar

                                      O morro

O monumento.

A praia.

Praia Vermelha:

Santos Dumont.

     - Homem voa?

     - ...E anda de bondinho.

- Olha a mão!

- Enfim...

Rio 17.3.62
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FIXAÇÃO DO MOMENTO

a pequena vila vai ficando longe.

o rio sinuoso, águas barrentas e provavelmente frias

vai circundando tudo.

os fios do telégrafo em louca disparada

riem de quem fica e quem passa.

verde por todos os lados.

pelos três lados, verde verde verde:

este trem ruma pra minas...

vagão leito com sonhos de meninas, meninos

e velhas paralíticas.

poltronas do vagão “c” com rostos cansados

ansiosos

e aquele casalzinho em lua de mel.

vagão restaurante com garçons de cara dura

e bifes de carne dura...

vacas, bananeiras

pés de cana e de eucalypto

lá em baixo, mangueiras.

eu cansado...
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o céu é azul

o sol é refrescante

...penso que o trem se esqueceu

de que minas não há mais...

E.F.C.B. 15.7.62
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DEFINIÇÃO

Teresina

Ausência

De uma presença....

Da mesma ausência....

Só memória na memória

Sempre viva.

Só saudade....só distância...

Só vontade.

...e um ardor medonho no peito.

Rio, 23.08.62
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DA INCOMPETÊNCIA DO POETA

Na parreira da poesia

Tem tanto cacho bonito

Que eu não consigo apanhar...

Tantas frutas engalhadas

Que meu pé de inspiração

Nunca consegue alcançar...

A boca cheinha d’agua

Sozinho, em baixo, observo:

Quanto cacho apetitoso

Na parreira da poesia...

Quanta fruta saborosa...

Que farto manjar daria!

E quase desesperado

Eu volto as costas, cansado

De tentar, tentar, tentar

E nem das podres provar.

Rio 14.9.62
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Salve estrela que cismas em brilhar

e não percebas

a eletricidade que já te superou.

Salve estrela que cismas em piscar

e não te lembras

que para a vista

a luz é boa quando é parada.

Salve estrela que cismas em não ver

os olhos curiosos e elétricos

que iluminados por luzes que não piscam

passam a vida inteira a te olhar...

Rio 15.9.62
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Salve estrela que cismas em brilhar

e não percebas

a eletricidade que já te superou.

Salve estrela que cismas em piscar

e não te lembras

que para a vista

a luz é boa quando é parada.

Salve estrela que cismas em não ver

os olhos curiosos e elétricos

que iluminados por luzes que não piscam

passam a vida inteira a te olhar...

Rio 15.9.62
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BALADA PARA ACORDAR ROSINHA

Não, Rosinha, não é nada:

É apenas a lua que passa

Acompanhando o enterro

De uma noite que morreu.

Aquela luzinha verde

Que você vê bem lá em cima,

Rosinha, não é nada não:

É só o sinal dos tempos

Que fechou para um passado

E que se abriu para nós.

Aquelas vozes, Rosinha,

Que você me diz que escuta

Eu te garanto, não é nada

De meter medo: são as estrelas

cantando, para nós, o Magnificat.

Precisamos responder! E não aqui

Neste quarto, sujo, triste, embriagado,

Ficarmos somente ouvindo

Com medo de agradecer.

Nós somos grandes, Rosinha!
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Não devemos temer nada.

Não há razão para medo,

Só há razão para viver...

Quer ver, repara: o sol

Não está hoje mais aceso?

Não é que o dia que nasce

Parece bem mais bonito?

Não é que nós dois, Rosinha,

Aqui juntinhos devemos

Estar muito mais felizes?

Deixar de lado o pretume

De uma noite que passou,

Escarrar fora esse amargo

Comer cem quilos de açúcar

Beber cem litros de mel

E como esse povo todo,

Virarmos bolas-de-neve?

É, Rosinha, você sabe,

Tristezas não pagam dívidas...

Ser triste não vale a pena

Não bota ninguém pra frente

Não deixa viver a vida...
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Há uma porta, Rosinha.

Está trancada. Mas abre!

É só procurar a chave

Perdida dentro de nós.

E lá fora o mundo é outro!

A vida é bem diferente,

Bem mais bonita a paisagem

Bem mais barato o caixão.

É só não ligar pra nada

É só caminhar sem medo.

É só não olhar para trás...

               . . .

Repara, Rosinha, a lua

Agora já vem voltando

Do enterro daquela noite...

rio 15.11.62
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PREFÁCIO

Eu venho de uma terra escrava eterna da fome

miséria em ponto maior

desolação perene que há muito espera

a redenção final.

Venho da terra

onde as plantas se nascem não crescem

e secam e morrem pequeninas

semente ainda

sem que dêem fruto ou sombra ao fugitivo
esfomeado

que passa carregando seus restos.

Venho da terra

( essencialmente agrícola )

onde florestas e plantações

são caatingas de sede e solidão

paisagem colorida em filmes de cangaceiro.

Uma terra onde o sol é ameaça pura

ardente brasa que tudo destrói.

fogo intenso arrasando roçados
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dissecando nas chapadas os mortos animais

tangendo o homem que nunca se enraíza ou vinga

como nunca vinga ou se enraíza ali

coisa nenhuma.

Ah! que eu bem me lembro

da terra de onde eu vim!

Estradas poeirentas

com homens que vão e nunca voltam

cabeças baixas

ossos à mostra

a vida inteira açoitados pela vida

deixando-se aos retalhos nas estradas

sem começo nem fim

que os levam a nada.

Restos de um povo

tangido pelos caminhos

fugindo pelos caminhos

morrendo pelos caminhos.

Olhos cansados de buscar por toda a parte
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na fuga desesperada

um pouso certo

um grão de arroz

Ah! as ilusões

da terra de onde eu vim!

- E porque votando em minha humilde pessoa

senhores e senhoras

isso tudo

EU PROMETO

vai acabar de vez!

- E porque votando no sempre honrado

e cada vez mais rico

doutor fulano

amado filho do coronel cicrano

meus queridos conterrâneos

EU PROMETO

tereis todos uma vida melhor

não mais passareis fome

choverá todo santo dia...
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Mas ai! a realidade

da terra de onde fogem...

Reformas e reformas em estudos

centenas de projetos

engavetados

anúncios de uma próxima redenção.

Paisagens feitas de rios que secaram.

Nuvens que não passam.

Poços impossíveis de cavar.

Ah, terra ingrata de onde apenas brota

quando brota

uma gente que não chora porque é dura

mas que a dor de um sofrimento desumano

e o imenso grito

de uma angústia desesperada

sufoca sempre na garganta sedenta e ressequida!

Ah, minha terra que também caminha

que busca sempre um fim para isso tudo!

Ah, minha terra que não pode nada!...

.................................................................................................
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São séculos da mais intensa busca

vez em quando amainada de repente

na miragem avermelhada de um futuro

que se arrasta preto e manco no deserto.

e a verdade

ali está ela:

Um céu de bandos de urubus que voam

e fazem sombra

até que toque a sineta para a ceia...

Rio, 15.11.62.
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Lamento agudo na noite,

os olhos presos no fundo, no recesso

de sonhos escalavrados – olhos presos.

Ao lado – a sombra

que vigia morena.

Embaixo o chão seco e duro

- como agulhas -

do caminho.

Aos pedaços eu vou

à procura da essência sobrehumana

das coisas

de mim mesmo

e da vida apodrecida que ainda bate.

( o chão é seco e duro

na estrada que imagino
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no delírio louco dos mortos-vivos.

A estrada segue

perene

inerte

algumas curvas e alguns tropeços.

Segue perene e tão ensolarada! )

II

No rosto o vento

o sol

o pó

dizem  “estás vivo”

Dentro, no peito,

o nada

a ausência

e um desconsolo

gritam  “estás morto”

Sei que caminho.

Joelhos curvam-se à ordem das estradas,
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pés – como esponjas – se amasiam ao chão

duro e seco

do caminho, e eu nada sei, senão que

Há uma lembrança

e uma memória

Maquinalmente a repetir que há um passado.
Presente.

Bem quente o sol que me acompanha

avisa da noite

do outro dia

de estradas que ainda tenho que seguir.

E é só poeira quando inesperada, lavando

as mágoas e o meu desespero

encharcando minha dor e meus sentidos

bendita

cai a chuva.

rio 22.11.62
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POEMA PORQUE É PRECISO

Eu sinto agora que os tempos passaram

Eu sei agora que os tempos passaram

E agora eu entendo que a hora que olha

São olhos da vida que passa e passou

Que as luzes são olhos do tempo passado

As casas que guardam – prisões que se fecham

E os sonhos de glória

São bombas que acordam e espocam na hora.

Entendo que as faces, cruéis, se dissolvam

Entendo que as cores não brilhem, doentes

Entendo que os homens se joguem da torre

Entendo que o mundo padeça e não chore.

Não entendo é Maria.

O tempo é passado

A hora é chegada

Maria

(não entendo)
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Deitada de bruços

Anágua lá em cima

Os peitos de fora

Não sofre

Não chora

E deixa que a hora transporte o momento

                                                                  ao caos já sem nome.

Não entendo Maria.

Eu sinto e eu creio

Eu creio e pressinto

Eu sei já agora

Que a hora é chegada

Que o tempo é passado

E a bomba desperta.

Maria não liga

Maria só dorme

Maria só sonha.

Que a hora amargure

E a vida escureça.

Que a bomba adormeça
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E aos poucos se esqueça

Da bomba que é

...Maria só dorme

Maria só sonha

Feliz – tão dormindo!

E cá no meu canto

Ciente do tempo

Confuso do tempo

Com medo da hora

Eu cá observo de olhos vendados

(não entendo Maria...)

Maria que dorme sonhando sorrisos

Maria que vive, incrível! feliz.

rio 12.12.62 (leme)
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2

não havia coqueiral

nem árvores

nem nada.

não havia a roça,

a mãe doente

nem a casa – grande –

à rua são joão

... antiga pacatuba...

número mil e quarenta e dois.

havia a pedra que era rochedo

e

na cozinha

se chamava Das Dores.

alta.

magra.

de chinelos.

a vida como veio

carregada de rosários e de terços bentos,

(sou filho do norte

nas trevas nasci)



89

JUVENÍLIAS

a vida como era o algodão mais fino

a foice mais afiada

o mais pesado martelo – me empurrava

ao quedo das coisas

me contava de que existe um mar.

3

flash gordon!

fú manchú!

a deusa de joba!

a adaga de salomão!

4

o burro chega à janela

e espia a manjedoura.

lá dentro dorme o menino

e os anjos cantam

e os homens crescem muito mais depressa.

espia o burro.

calado
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o burro espia e pressente

que aquele menino vive

chutando josé e maria

como pedras imprestáveis

pedras agora sem uso

no meio do seu caminho.

nada entende o meu burrinho

5

carlitos,

amigo velho que eu conheci tão pouco,

não imaginas quanto és consolo.

não imaginas,

carlitos velho de chapéu de coco,

amigo antigo dos salões escuros,

parco bigode que chacoalha o mundo.

não imaginas,

criança indefesa,

soldado mandado,

pregador por via das dúvidas,

garoto triste sempre de bengala,
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inexplicavelmente afoito!

é tão meu este teu

desamparo

carlitos velho

e amigo

e sempre.

6

no escuro estamos o quarto e eu.

que o mundo passe!

a vida apodreceu e bate ainda

porque mais forte,

muito mais é o coração.

a vida bate mas eu chuto a vida.

(a pedra).

já não me importa mais a mulher

que morre de frio na calçada.

os membros falam.

se os braços não se movem mais

nem obedecem à ordem dos instintos,

que morra a mulher,



92

JUVENÍLIAS

que sofra o homem,

que padeça o filho.

estou no preto.

que as pedras voem e não respondam

nunca

ao berro do que sinto.

porque não sinto mais que há mistérios

de vida

nem de morte.

no meu palco abriu-se a cortina,

entraram em cena os atores

e começou o drama.

comédia?

7

que manquem nos hospícios os lunáticos.

já conseguiram tudo

e o resto é só perdão.

o resto é esforço que não se merece,

e pedras que escapam das chutadas.

carlitos, meu amigo!
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caubói sereno que se afasta no cavalo

e que se vira ao longe,

bate com a mão

e galopa avante.

tufão – voando.

8

o mar era o princípio e o fim da controvérsia.

falaram as ondas

e nada as respondeu

( as ondas : as pedras ).

o resto é a estrada.

a que

cheguei cansado.

ao fim ou ao começo? cheguei cansado e triste.

no caminho, as pedras.

na distância, a perda.

no carinho, a dor.

cheguei,

enfim.

nada tão triste quanto plantas secas
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à margem do caminho que trilhamos.

pedras? existem.

fundo de mar como estratosfera,

no duro, fera,

fera que engole e que devora os fracos.

se se caminha

e se se espreita a frente,

mesmo sem medo,

pior ainda é recordar o atrás.

sucumbe o longe.

arrasa o perto.

na rota estreita seivada de empecilhos

o homem pára,

chora a mulher,

morre a criança.

e a vida passa.

impertinente.

nada devolve.

9

as luzes refletiam inconscientes

as sombras de desgraças espalhadas.
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10

imperatrizes ocas decidiram:

melhor amarem do que serem amadas.

que represente a troupe.

11

e agora é inverno.

o mundo passa sonolento, triste,

o homem pára e nada mais escuta.

que sofram os párias!

este caminho é longo

e feio,

garrafas secas informam paisagens

invisíveis.

torres se erguem.

azuis se espumam.

cimentos milenares se dissolvem,

josé,

o que fazer?
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12

rangem as portas e se insinuam as mãos

que me sufocam.

quase que sonho.

( a pedra: o sonho ).

estende as mãos o cristo

e se dissolve na imagem o simples das coisas.

se existe deus?

existe o meu caubói

e o cavalo tufão que é branco quanto à enxada

que cava

e não tem culpa de encontrar.

se existe deus?

aghata christie

e o missal em plena missa.

as grades

( as pedras )

a vida (caminho) que ensinava

o mistério do parto,

a gazeta nas esquinas,

o amor de que sou fruto
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e de que não serei semente.

parede existe.

ouvidos, não!

as pedras (pedras) que rolavam em avalanche

e me assustavam,

a neve – o sonho (pedra) que sempre sonhamos

e o (caminho) rumo que sempre se trilha.

tudo sombra.

13

e água.

14

montava na besta ( besta fera que nunca esquecia ),

e saía assim, ao ermo pasto das desgraças.

e que allah nos visse!

o vampiro do dia cavalgava em sereno corcel

e tudo mais,

a besta – o caminho

o pasto – a vida
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o vampiro – a sombra,

e tudo o mais se transformava em negras noites

com esquinas

e com guardas caminhando pelos becos.

se passavam as mulheres que eram

as próprias caixas registradoras dos

bancos falidos que já somos,

os membros se tornavam povos,

as luzes mais ainda acendiam

e as crianças quase que prevaricavam.

e se passavam os homens,

duros,

firmes

e cansados,

retrato horrendo do que é a vida,

( o caminho, as pedras, as vaias, os açoites ),

as mulheres simplesmente bocejavam,

espreguiçavam

e anunciavam o estreitamento de que eram
vítimas.

era de noite.
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15

mas ainda é dia...

16

nas pedras que se exalam das estradas,

a derradeira impressão ficou.

calada.

no caminho que se trilha a vida inteira,

a impressão ficou.

morrendo.

e o corpo que se dane...

e que se exale

calado

e que caminhe

ficando

e que persiste

morrendo.

1962



100

JUVENÍLIAS

O MOMENTO NA CALÇADA

Torquato de Araújo Neto

Em riste – o corpo aponta o homem

que passa dentro do paletó. E nada mais

se fala

do homem que segue o seu caminho

conversando com os botões da sua roupa

e calado – passando sem ligar ao copo em riste

que o aponta e fica ainda cheio sobre a mesa.

Rio, jan. 63
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LEMBRANÇA DO TEMPO QUE NÃO HOUVE

Torquato de Araújo Neto

A minha juventude já não é. Foi

coisa que passou tão de repente que em nada me
marcou

nem fez nascer de mim lembranças e saudades.

Não lhe vi o nascimento. Talvez que num enterro

que há dias me cruzou no meu caminho

sem que eu soubesse do defunto ou dos parentes

ela também passasse, não sei. Minha juventude,
não a tive.

Apodreci depressa e faltam-me o relógio e o braço

e os olhos.

As coisas andam más, não sei, prossigo em diante

sem poder fazer voltar atrás o tempo

sem vontade de esperar o tempo

completamente sem coragem de cortar o fio.

Nas minhas mãos suporto a vida

a que desci. Chamaram-me Torquato, aceitei.
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Fizeram-me criança, homem, coisa: nada fiz.

O meu pavor é como se não fosse

a solidão do próprio homem acrescentada nessa
angústia que é só

minha.

Talvez mentira deste tempo tresloucado

ou mais um visão sem pé nem rumo: no desespero
em si

eu divisei finalidade para este novo sentimento

obliquamente repousado em mim. Não sei de
nada,

nada sou-que posso ser?  Uma agonia a mais a
debater-se

nas paredes do mundo? Mais uma frustração
nessa batalha?

Apenas sei que nada mais devolvo

à vida. Nem mais peço do que a hora

em que definitivamente poderei viver do meu
vazio.

Não mereci do bom, rejeito o meio termo.
Apodreço sem sentir,

nada mais sinto, estou em pedra. Não me
consome o fogo,

não me derrota a água, não existo. Não me faz em
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sombra o sol.

EU NÃO EXISTO. Não penso coisa alguma.

- Je ne pense pas, donc, je ne suis pas.

A minha juventude não foi. Foi álcool evaporado
de repente

que subiu aos infernos e ficou por lá

acocorado à frente do pai diabo – e eu nada sei.

Rio jan. 63
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POEMA

Torquato de Araújo Neto

Escuta.

Venho deixar nas tuas mãos – molhado e tonto –

Todas as rosas colhidas

Em parte alguma

Nesta minha vida.

Venho entregar-te as rosas redobradas

Em forma de amor. Venho deixar nas tuas mãos

As minhas mãos vazias de matéria

E cheias

Infinitamente cheias de ternura.

Num poema absoluto e cônscio

De poema

De carne dilacerada

De alma transbordando

De desespero de rosas estendidas como abismos

Em que todos nós caímos

- eu sinto a trágica necessidade de entregar-me

Desistindo dos passados sonhos inconfessos
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E deixando em tuas mãos o que ainda resto.

Sei:

Há uma possibilidade só para milhões de negativas

E eu compreendo todas as negativas

(Embora doam)

E perderei a esperança na possibilidade.

Mas antes, lembro-me:

- a primeira descoberta de tua face

- a primeira rendição ao teu sorriso

- esta tristeza de esperar e sempre

Antes

- o primeiro beijo nunca vindo

- a ilusão do tempo a vir chegando

- o derradeiro não do teu sorriso.

Antes

Escuta

- a negação servil a que me houve

- a dúvida cretina a que me trouxe

- a tristeza de não ver senão teu rosto.

Eu queria despejar nas tuas mãos
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O meu poemamor de amor e só

Assim como o operário despeja na argamassa

Os pingos de suor feitos na faina dia-a-dia menos faina

E mais certeza.

Eu devia de espalhar no mundo inteiro o teu nome

E ser o braço e a mão do camponês

Espalhando os grãos pelo roçado

(E as sementes do amor amado sem contemplação).

Não era nem amor aquele fio de ternura insuspeitada

E eu já esperava. Nem de amor era ainda aquele curso

E eu já caíra em cachoeira. Na tua espera.

E o medo encarquilhado dentro de mim

- muito sórdido-

Já começava a não dizer de nada alheio a ti

E aos filamentos de carinho que me sugerias.

Como se pudesse

Era o teu ar que eu respirava

A tua insônia a que eu vivia

A tua dor a que me prostrava

O teu silêncio o que me calava

O teu sorriso o sorriso que eu sorria.
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Os teus passos eram os passos que eu andava

- Como se pudesse –

O teu amor o que me despojava

Teu desespero o que me constrangia

A tua vida – como se pudesse –

A vida que eu sofria.

Pois agora,

Escuta – agora

(e nesse agora, não duvides, vai um sempre)

Eu venho derramar nas tuas mãos de aço brasileiro,

Em forma de poemaamor

                     - e só de amor –

Todas as rosas nunca colhidas

Em parte alguma

- Mas que da minha vida brotaram desesperadas

Como um suspiro último

Em tempo de suicídio.

Rio, fev. 63
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EM SEGUIDA...

Torquato de Araújo Neto

E agora e desde então

as faces permanecem faces

e os lábios permanecem lábios

e as noites persistem no parir dos dias.

E agora e desde então

a vida permanece a mesma vida

e o tempo permanece o mesmo tempo

e os homens persistem em serem quase homens.

E agora e desde então

o medo continua em sendo o mesmo medo

e a dor persiste no mesmo vazio

e nós queremos nada compreender...

Mas agora

e desde então

os olhos vêem que as faces estão manchadas

e a fome espia a inutilidade dos lábios

e o dia simplesmente não nasceu.
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Mas agora

e desde então

a vida já suspeita o seu pavor

e o tempo resolve-se em ficar

e os homens não mais crêem que sejam homens.

E agora – mais agora

e desde então

o medo permanece o mesmo medo

e a dor permanece a mesma dor

e todos começamos a entender...

Rio, fev. 63
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UM A CHARLIE CHAPLIN

Torquato de Araújo Neto

Ave e ninho que não foram

A espera que não acabou.

Riso e dentes que mangaram

Do homenzinho sem graça

Que sacudiu toda a terra

E nunca mais terminou

De sacudir toda a terra.

Rosa e cravo que não tinham

O entendimento do homem

Que fabrica as gargalhadas

(Sempre e tão) desesperadas

De quem ri de si – e só.

Tumba vazia e cansada

De ser a tumba vazia

Em que coisa alguma, nada,

Mata de rir a agonia

Do mundo aéreo cadente

Que é mundo sem preceitos

De honra, moral ou cheiro.
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Enquanto imita o trejeito

Do homem só no poder

O gênio com seu bigode

E seus sapatos disformes

É o mesmo judeu sem rumo

Que ruma para o destino

Dos sem destino nem nada.

Mas o gênio ainda tem fé.

E prega, boca e sentir,

O mesmo amor que ainda sente

Pelos humanos – e resta

Proclamado num palanque.

E os proclames não lhe tocam.

Ele é soldado vencido

Que derrota cem mil tropas

Dos inimigos sardentos.

E põe seu chapéu de coco

E segue mais solitário

Nas estradas de outros risos.

E já, é homem sorrindo

É homem do mundo rindo
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os sem destino

os sem coisa alguma

os tristes

os que precisam e olham e sobretudo amam
desesperadamente

a cidade que se acende,

seio em que soluçam

ombro em que se apóiam

penúltimo ventre em que retornam,

enfim.

Rio fev. 63
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ELOGIO AO HOMEM ESSENCIAL

Neste momento em que a vida balança indecisa

entre os dois pólos da angústia de hamlet

e os homens salpicam na garganta da vida

pequenas doses de indissolúvel desespero

receitadas pela consciência dos gradis que sobem
de alto a baixo

na prisão deste planeta sem rumo – e lembram-se

que os seios se esvaziaram

e que todas as mães já não existem;

neste momento em que a angústia universal é
angústia una

e o fantasma do engenho assombra as vidas

que fervilham

e cria eczemas de pavor nos espíritos que não
conseguem mais

ignorar coisa nenhuma

e vibram e tremem ante às visões dos cabeçalhos
dos jornais do dia;

neste momento em que os fetos sacodem todos
os ventres do mundo

e recusam-se a expor os ossos recém-feitos
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à fome diabólica do estrôncio 90

e os pais têm que assassinar seus 2.000 filhos

após ouvirem a nona sinfonia em ré menor

opus 125

composta por um homem surdo e só;

neste momento em que os pais não podem se
esquecer de enviar

1.000 rosas brancas

ao antigo amor que não chegou a ser,

e que é o exato momento em que um negro paga
no centro de uma

  fogueira

ou mesmo em um nome que não chega a ser
constituído

o pecado puro e seco de ser negro;

neste momento em que ainda há alguns homens
com coragem de sentarem-se nas ruas

e protestarem calados

e permanecerem calados

e negarem tão calados quanto os pombos

a rendição derradeira a tanta inconseqüência;

neste momento em que é possível a este poeta de
idéias menores

e de bem maiores instantes de contradições
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compreender um só pedaço que seja da verdade que
lhe exala

e sentir a impossibilidade de permanecer calado e só no
silêncio

neste momento em que devem existir centenas de
outros bares espalhados

onde outros tantos poetas também sentem e exalam
esta verdade

sem que possam compreendê-la

e a aceitarem;

neste momento em que os que compreendem

também têm que aprofundarem-se no raso de alguns
copos

e também sentem a necessidade de algum

de muito jazz

com o qual possam realizar o exorcismo que os
acordem

desse pesadelo insuspeitado e muito triste;

neste momento em os homens e as mulheres
continuam a se vender

por qualquer outro momento

e em que os homens e as mulheres quase têm certeza

de que continuam a vender as suas angústias

em troco de malquebradas ilusões sem base ou cimo;
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neste momento em que todos se abraçam em um só
desespero

e procuram um ponto de apoio

e encontram apenas um ponto de apoio;

neste momento é preciso amar este ponto de apoio;

neste momento é preciso louvar esta cabeleira branca

esta força última

estes olhos que brilham ainda lúcidos

esta garganta que protesta e sempre

esta velhice que é a juventude de um mundo que ainda
consegue alimentar

esta vontade de ser a estufa da vida e o pasto dos homens

esta trágica vontade de ser mundo

- e se mande dizer à cabeleira branca

e à força última

e aos olhos ainda lúcidos

e à garganta que protesta de Lord Bertrand Russel

que os poetas do mundo e que os homens do mundo o
amam

e o veneram

e lhe precisam.
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SONETO DA CONTRADIÇÃO ENORME

Faço força em esconder o sentimento

Do mundo triste e feio que eu vejo.

Tento esconder de todos o desejo

Que eu não sinto em viver todo o momento

Que passa. Mas que nunca passa inteiro.

Deixa comigo o gosto da lembrança

E o fantasma de só desesperança

Que me empurra e de mim me faz obreiro

De sonhos. Faço força em esconder

Do mundo a dor, a mágoa e a cabeça

Que pensa tão somente em não viver.

Faço força mas sei que não consigo

E em versos integral eu me derramo

Para depois sofrer. E então, prossigo.
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POEMA DE AMOR AO MUNDO ADOTADO

- mingau do bom, tá quentinho!

eu pedia mais um copo

e de vagar – um gole, um gole

eu te bebia, Bahia.

eu te bebia quentinha

saborosa: negra velha nas calçadas

que os meus sapatos beijavam.

eu te comia, Bahia.

na imensa noite das praças

eu pegava o acarajé

embrulhava os abarás

e te vivendo

Bahia

pouco a pouco eu te comia.

Bahiazinha gostosa, cheiro de céu nas esquinas

mulatas lindas passando

ladeiras que eu só descia

e subia

todo dia

só de amor.
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nos becos antigos

nos largos imensos

no cheiro de incenso

que as velhas igrejas espalham por tudo

na dor

na alegria das praias distantes

no canto do povo

nos velhos sobrados

na vida que eu tinha

e que só tu me davas

- tu eras minha, Bahia.

e minha baía

meu porto seguro

meu lar-doce-lar

que eu lá construí

meus grandes amigos

Homero Castilho

em tudo, Bahia

que eu agora perdi

e procuro – eu te vivia.

crianças

mulheres
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alegres

passando

os homens

voltando

as ruas

no escuro

o gosto de vida

que é vida vivida

que as coisas levaram.

assim é a vida:

um rosário em minhas mãos

e eu agora iria dedilhá-lo

cada conta

cada conta.

eu rezaria baixinho

( talvez até que eu chorasse )

eu rezaria tremendo na minha saudade

a triste oração que o amor me ensinou:

- ave Bahia, cheia de graças...
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POEMA DIDÁTICO À MANEIRA DE KHAYAM

Ao Rios de Moura.

Se me perguntas a vantagem do ser

respondo que não sei.

Mas te aconselho, meu amigo:

descobre-a por ti mesmo.

No banco da escola

na mesa do bar

na praça

nas ruas

de tua amada nos braços;

onde quer que queiras

onde quer que estejas,

um modo

uma maneira

uma só

eu te segredo:

sê.
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DIA

Na praça enorme

sozinho, o homem

quase grisalho

sapatos pretos

camisa branca

gravata velha

terno surrado,

- com mãos potentes

o filho dia

arranca às pressas

da noite mãe

e suspendendo-o

o mostra ao mundo.

Na mesma praça

num outro banco

sozinho, um homem

quase comum

pega o fedelho
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com mãos cansadas,

abre-lhe os olhos

e em voz pausada

lança-lhe à cara

seu desafio

mais derradeiro:

- “ou me decifras

ou me devoras,

menino chato.”
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BRASIL

vamos embora prá lá

embora o til

do coração não vá

O til

não voa nem cobre o a

absurdo: o brasil

daqui chegando lá

Brasil

eiro, não quero chegar

antes do fim

deste desejar

E o fim?

a mim me cabe. Depois

não é pra mim

o lugar: eu quero dois.
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A DESCOBERTA DO MUNDO

Na ante-sala da vida

O menino autoridade

Disse – não! – à ama-seca.

A coitada espavoriu-se:

- Mas por que não, meu lindinho?

Olhou-a firme o menino

- Você é tão feia, Raimunda!
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A DÚVIDA

Pirâmide: se algum dia reconstruíssem

pedra sobre pedra

dia sobre dia

a desumana história universal;

se cada gota de suor escravo em ti

sugassem;

se a morte que sabe atroz de longínquas alegrias

escavassem

e a triste imensidão do egoísmo humano

com barrocos azulejos de uma infância

desperdiçada em tolas adultices

anotassem

- o que seria então do despertar feliz de meu cuco

no relógio da parede?
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gente
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amor em dor maior
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A GÊNESE TELÚRICA (capítulo um)

Torquato de Araújo Neto

Não eram os que me sorriam:

Não eram os que me apedrejavam.

Não eram as que me mordiam:

Eram as que me achincalhavam.

 - E eu perdido no meio

Egocentro discentrado

A chuva que não caía

O tempo que não passava.

Formigas que carregavam

As folhas feito jangadas.

União que não fazia

A força que eu não encontrava.

(Não era o fundo do mar

- Era no fundo da vida

Onde eu nunca viajei

Lugar que eu nunca explorei

Pois que não sei como o faça).
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Sei que vi gente morrendo

Nas garras dessas formigas

Sei que não vi Federico

(O que morreu em Granada)

Mas vi cobras enroladas

Nas pernas pretas de estátuas

E peixes que conversavam

Com a rosa flor da manhã

E homens que perguntavam

Pela noite que não vinha

E mulheres que pariam

Lagartos cor de azedume.

Sei que nada me explicava

A razão de tudo aquilo.

Das bombas que não explodiam

Sobre os meninos cansados

De olhos esbugalhados

E mãos que nunca pediam.

Sei que vi gente morrendo

De sorrir do velho Chaplin

Assim num riso de angústia
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De quem não ria: chorava.

E eu sei que não perdoava

As fitas tão remendadas

Que eram postas vermelhas

Nas cabeças das meninas.

E também lembro do muro

Onde à força me encostaram

(Que eu bem me lembro do muro)

Sem que eu nada compreendesse

Pois que eu não tinha pecados

Não era um homem tremendo

Na porta da caixa forte

Não era mulher da vida

Nem era trabalhador reivindicando salário

Mas havia mãos erguidas

Com as pedras todas em riste

Que passavam quase rentes

Com meu olho meu nariz.

Depois me lembro da chuva

Que caía e não molhava

A solidão de ninguém.
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Num tempo azul quase azul

Passavam rinocerontes

Com cinco chifres na testa

E em cada um uma rosa

Pendurada me piscando

- E que depois me deixavam

Feito lagarta no muro

Onde eu já estava apregando.

Me lembro ainda que eu tinha

De suportar todo o peso

Das ancas gordas de Eva

Das pernas fortes de Adão

E dos meus ombros caídos.

Eu que nem sequer sabia

Que no meu corpo levava

Tamanhos ombros compridos.

Eu que nem sabia Eva

Eu que nem sonhava Adão

Eu que até me ignorava...

Era uma gente disforme

Pés de bicho mãos de ave
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Cabeças de marcianos

Que eu nem sei como desceram

Subo os degraus da igreja

para ouvir as histórias assombrosas que me
contarão os santos.

Mas trancarei os meus ouvidos

e ficarei surdo às suas vozes.

Levo uma foice e um martelo

e quebrarei todas as imagens

(nos altares)

e cortarei todos os prenúncios de fuga.

(no provável receio)

Assassinarei o vigário

derrubarei a torre

e racharei as portas que o artesão competente
desenhou

cinco séculos atrás.

Vinte.

O que me move é minha fome:

Os arabescos dos altares

serão meu “dejeuneur”
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e os cortarei em fatias

e os servirei no cálice sagrado

para o meu sustento.

Levo uma foice

As beatas me repelirão

o papa me excomungará

e eu não irei aos infernos,

porque agirei como se eles não existissem,

Levo um martelo.

As almas cuspirão na minha cara

porque não acreditarão que eu exista.

O teto ruirá na minha cabeça

e minha cabeça continuará inteira.

Levo o meu ódio.

Subirei os degraus da velha igreja

e não ouvirei as histórias tenebrosas que me
contarão os santos.

(Alguns foram decapitados

alguns queimados vivos

outros nem sequer nasceram.)

Não ouvirei as suas histórias

e os destruirei



135

JUVENÍLIAS

um

a

um.

Haverá reboliço no país

manchetes em todos os jornais

as agências telegráficas soletrarão meu nome.

O ICONOCLASTA

Eu fugirei e me rirei de todos

Na minha mão a foice e o martelo

em fundo rubro do meu sangue que não vai
brotar,

rico.

Do meu esconderijo ouço vozes.

É um coro de milhões de vozes.

Não reconheço nenhuma.

Sinto frio e não me cubro.

Vejo caras e não as reconheço.

Um lobo uiva.

Respondo!

O lobo não uiva mais.

Olha-me uma hiena.
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Não vejo.

Pouco a pouco as vozes se tornam maiores.

As caras se descobrem e me ameaçam.

Na minha gruta só o frio. Não me cubro.

Dói minha cabeça.

Ardem os meus rins.

Urino.

É sangue.

A poça está formada.

Se me jogo, não me afundo.

Tenho medo e não fujo.

Não posso.

É impossível.

ABSOLUTAMENTE.

III

Minha foice e meu martelo estão ao lado.

Minhas mãos transformaram-se em sorvetes
intragáveis e multicoloridos.

Meus pés são barras de gelo e queimam.

Meu corpo não se move.
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De vagar, muito de vagar, eu vou sumindo.

Cobre-me o gelo.

Acaba-se meu sangue.

Sou um iceberg que ainda não se desprendeu.

Daqui a pouco afundarei o Titanic.



138

JUVENÍLIAS

POEMA

Maria das Dores,

Por que morreste?

Tu não sabias

Que ainda tinhas

Tantas histórias

Pra me contar,

Maria das Dores,

Por que morreste?

Tu não sabias

Que eu te esperava

Maria das Dores?

Tu não sabias

Que eu te queria,

Maria das Dores,

Por que morreste?

Não fosse o tempo

Passando às pressas

E eu me veria
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Na tua frente

Olhando atento

Teu corpo liso,

Mal amanhado.

Não fossem as coisas

Que ninguém sabe

Porque, de que

E eu estaria

Sentado, olhando

Teus olhos tristes,

Calado, ouvindo

Os lindos casos

Que me embalavam

No meu escuro.

Maria das Dores,

Por que morreste

Inda tão minha?

Por que mil dores

Teu sofrimento

Não me esperou?

Por que teus braços

Longos, tão magros,

Não mais sustentam
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Minha cabeça,

Meu peito sujo

E a vida rota

Que eu vivo agora?

Maria das Dores,

Por que morreste?

Te imaginava

Sentada, olhando

O teu menino

Brincar, chorar;

E te queria

Sentada à mesa

Passando pitos

Fazendo pratos

Sorrindo raro.

Te imaginava

De tantas formas

Maria das Dores...

Mas nunca nesta

Na qual te penso

Com meu profundo

Triste pensar:

Deitada, dura
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Posta na terra

Imóvel, fria.

Maria das Dores,

Onde é que estás?

Quando te foste

Eu me perdi

Todo em mim mesmo

Mas não chorei:

Fiquei imóvel

Na minha angústia

Te pressentindo

Sentada, tesa,

Na minha mesa

Contando casos

Passando pitos

Fazendo pratos

Sorrindo raro

- Mas toda inteira

Presente, exata

Espelho vivo

Da minha infância.
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POEMA COM FUNDO MUITO MORALISTA

Se se tivesse todo dia

a certeza pura do que nos guarda amanhã,

eu acho mesmo que no mundo oco onde se vive

e onde se lê nos jornais, escandalosos casos de
assassinatos

passionais

e onde se aprende nas esquinas o que já se deveria
trazer

do berço

e onde se é obrigado a tudo e a todos

e onde existem igrejas, macumbas, santos e cultos

os mais diversos

e onde habita o etcétera...que a gente sabe muito
bem o que é

...mas não ousa nunca dizer,

aconteceria

com toda certeza

um levantamento enorme da enorme massa que
comprime

este planeta enorme

e cada vez menor;

haveria sem dúvida

uma revolução total desta humanidade oprimida
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que lutaria até o fim

contra o aumento do custo de vida

contra o desapego dos homens aos homens

contra o comunismo

contra o capitalismo

contra a loucura geral

               a ganância total

               o viver desigual

               desta vida banal;

a humanidade em peso resolveria enfim

abandonar por todas de uma vez

esta mesquinhez

                         suja

                           barata

                                limpa

                                  e caríssima...muito cara.

E todos em harmonia

depois da revolução da vida – eu tenho certeza

trataríamos de abandonar a hipocrisia e a falta de
vergonha,

retornaríamos todos aos nossos lares

                                               aos nossos bares

                                               aos nossos hangares
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CANTO NEGRO A UM HOMEM DO MUNDO

Nos olhos

trazia toda a tristeza deste mundo

vidrificada num olhar tão manso

que nada mais se via.

No entanto havia mais.

Carregava nas pupilas

Carregadas

tristes

a certeza imensa de não ser

senão o sido

e já não vê outra saída, mais que seja.

E não desiste.

E mais havia

Nos ombros cabisbaixos

suportava a vida

e agüentava o fardo de continuar sendo

sem ser mais nada.

Quem visse, diria: não existe!

É sonho arrancado de noites não dormidas!

É inverdade!

Mentira!
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E outras coisas que dissesse

diriam o mesmo.

No entanto – ali estava horizontal e reto.

Em seus retratos

mais se via a coisa que a figura

carcomida e seca no papel.

E poder-se-ia imaginar sem muito esforço

aquela boca

- mentira –

que existia em carne poluída e desejos
inconfessos.

E não suportaria a incerteza de não ver

o que além da mostra do retrato

por certo que ainda havia por detrás.

Se poder pudesse – posto que em sendo

não era – tudo nada revelaria

por detrás das pupilas só pensadas.

II

Há um acróstico perdido em tudo isso.

Onde desejo se lesse

que se visse luta.

Em tristeza
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se enxergasse mais que isso:

a certeza de saber a dor dos seus irmãos

predestinados ao sofrimento

ao açoite

e portanto à luta.

( Que disso tudo ele sabia ).

Em se vendo o seu retrato

que se deduzisse bandeira.

Em se olhando sua boa

que se ouvisse um grito.

Em se apertando os braços

- no retrato –

que as armas para a guerra se apanhassem.

E que nada mais se visse no retrato

que a presença negra

e reta

de Patrice Lumumba – HOMEM.

III

Num bum  ba  ti  cum

bem mais ensaiado

Lumumba



147

JUVENÍLIAS

os teus irmãos não te esquecem a fala

e prosseguem a luta

e te vingarão.

Num bum  ba ba  ba

             ti   cum

             bum  bum  bum

sem trégua até hoje

os homens da África

prosseguem na luta

buscando por tudo

o que lhe disseste

haver.

Começam e não param

no bom baticum

de corpos rangendo

de armas em punho

de gritos gritando

ao mundo que é môco

que ali é a luta.

E o bum-baticum

de homens sofrendo

nas garras dos donos
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das terras das minas

do sangue do homem,

prosseguem na faina

levando à vitória

teu sonho de paz

saída da luta

em busca da paz.

E é bum-ti-cum-bum

e é homens passando

e é negras parindo

milhões de pretinhos

que após esta trégua

de armas na mão

irão prosseguir

na luta que é tua

Lumumba Lumumba

Lumumba

Ti  cum

Bum  bum  bum.

Lumumba de aço

de ferro batido

forjado no forno
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distante da áfrica

Lumumba de vozes

gemendo cantando

por dentro da terra

sangrenta de África.

Num grito saído

ti bum  bum  bum  bum

de dentro do peito,

a roça oprimida

levanta-se agora

com tua bandeira

Lumumba.

Contigo na frente

e o grito no fundo

do corpo sangrando

caído nas matas

do chão de tua terra.

do corpo sangrando

nas mãos dos canalhas

de cabelos loiros

de olhos azuis

e caras sardentas,
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Lumumba há sequência

A luta em que um dia

não te abandonaram.

IV

Lumumba, tibumba

e tumba

Lumumba

macumba

Lumumba

e bumba

na tumba

da tropa

de loiros

de olhos

vidrados

em forma de cifras,

Lumumba Lumumba

LUMUMBA!

CANTO NEGRO A UM HOMEM DO MUNDO

Nos olhos

trazia toda a tristeza deste mundo
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vidrificada num olhar tão manso

que nada mais se via.

No entanto havia mais.

Carregava nas pupilas

Carregadas

tristes

a certeza imensa de não ser

senão o sido

e já não vê outra saída, mais que seja.

E não desiste.

E mais havia

Nos ombros cabisbaixos

suportava a vida

e agüentava o fardo de continuar sendo

sem ser mais nada.

Quem visse, diria: não existe!

É sonho arrancado de noites não dormidas!

É inverdade!

Mentira!

E outras coisas que dissesse

diriam o mesmo.

No entanto – ali estava horizontal e reto.

Em seus retratos
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mais se via a coisa que a figura

carcomida e seca no papel.

E poder-se-ia imaginar sem muito esforço

aquela boca

- mentira –

que existia em carne poluída e desejos
inconfessos.

E não suportaria a incerteza de não ver

o que além da mostra do retrato

por certo que ainda havia por detrás.

Se poder pudesse – posto que em sendo

não era – tudo nada revelaria

por detrás das pupilas só pensadas.

II

Há um acróstico perdido em tudo isso.

Onde desejo se lesse

que se visse luta.

Em tristeza

se enxergasse mais que isso:

a certeza de saber a dor dos seus irmãos

predestinados ao sofrimento
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ao açoite

e portanto à luta.

( Que disso tudo ele sabia ).

Em se vendo o seu retrato

que se deduzisse bandeira.

Em se olhando sua boa

que se ouvisse um grito.

Em se apertando os braços

- no retrato –

que as armas para a guerra se apanhassem.

E que nada mais se visse no retrato

que a presença negra

e reta

de Patrice Lumumba – HOMEM.

III

Num bum  ba  ti  cum

bem mais ensaiado

Lumumba

os teus irmãos não te esquecem a fala

e prosseguem a luta

e te vingarão.
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Num bum  ba ba  ba

        ti   cum

        bum  bum  bum

sem trégua até hoje

os homens da África

prosseguem na luta

buscando por tudo

o que lhe disseste

haver.

Começam e não param

no bom baticum

de corpos rangendo

de armas em punho

de gritos gritando

ao mundo que é môco

que ali é a luta.

E o bum-baticum

de homens sofrendo

nas garras dos donos

das terras das minas

do sangue do homem,
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prosseguem na faina

levando à vitória

teu sonho de paz

saída da luta

em busca da paz.

E é bum-ti-cum-bum

e é homens passando

e é negras parindo

milhões de pretinhos

que após esta trégua

de armas na mão

irão prosseguir

na luta que é tua

Lumumba Lumumba

Lumumba

Ti  cum

Bum  bum  bum.

Lumumba de aço

de ferro batido

forjado no forno

distante da áfrica

Lumumba de vozes
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gemendo cantando

por dentro da terra

sangrenta de África.

Num grito saído

ti bum  bum  bum  bum

de dentro do peito,

a roça oprimida

levanta-se agora

com tua bandeira

Lumumba.

Contigo na frente

e o grito no fundo

do corpo sangrando

caído nas matas

do chão de tua terra.

do corpo sangrando

nas mãos dos canalhas

de cabelos loiros

de olhos azuis

e caras sardentas,

Lumumba há sequência

A luta em que um dia

não te abandonaram.



157

JUVENÍLIAS

IV

Lumumba, tibumba

e tumba

Lumumba

macumba

Lumumba

e bumba

na tumba

da tropa

de loiros

de olhos

vidrados

em forma de cifras,

Lumumba Lumumba

LUMUMBA!
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A MESA

A mesa recebe e consente

o contato. Parada, açambarca

o sentante. Sentida, despede

o sainte.

                                    E fica.

A mesa é quadrada, redonda

(não tem cabeceira marcada)

É de pau, é de fórmica

e é útil: recebe.

A mesa é amiga, inimiga:

- depende, não ouve, é calada.

A mesa, se é quente não queima

se é fria não gela:

                                             conforta.

Na mesa sentamos. Na mesa

esquecemos. Na mesa lembramos:

                                              Voltamos depois.
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POSTO

Eu vivo a vida como quem dorme.

Dorme pesado, muito profundo

num sono ardente

sobressaltado.

Amo essa cama.

Sonho com rosas

rosas vermelhas

brancas azuis

rosas de sonho infra-abafado.

Desfilam luzes

abismos pedras

serpentes mares

e tudo passa.

As rosas ficam todas unidas

todas juntinhas

(São a passarela estagnada)

As rosas estáticas

em meio ao meu sonho



embalam meu sono

me fazem dormir.

Até rosas pretas

(que são gestálticas)

completam a paisagem

com suas ausências.

........................................

E pleno sol quente

eu durmo meu sono

de estrela cadente.

No fim do presepe

encontro um fantasma.



POEMA PARA NINAR

Não pense.

Se possível (é possível?), abafe os ruídos

da memória, não os ouça.

Esqueça

(diria: tente)

que o amor envenena

e que a pessoa amada é um castelo barroco

com corredores imensos

murais de Mathieu

uma vitrola tocando tuíste

e celas escuras

onde fantasmas dizem não e batem as grades.

Esqueça que você é incomunicável

e mais ainda o sentimento misto

de tédio langor e

sobretudo

sono, que carrega.



Veja:

o amor não nasce, aparece

e arma tenda em você.

Aquele sono (permita

que eu explique), não é sono

comum vulgar noturno:

é um bloco imenso pesando

sobre você, liquidado.

O amor maltrata, menino.

E além de tudo conhece

50.000 artifícios

de enganar morder matar

o que de paz prosseguia

existindo.

Não sofra.



NOTÍCIA

o momento é horrivelmente eufórico.

vazio entretanto.

hemorragias incuráveis

de lacrimogêneas futilidades

desfilam com os impassíveis elefantes.

árvores espiam. nuvens gotejam.

formigas dormem parindo formigas.

mulheres se coçam.

tudo tão vazio que dá pena...

angústias sobem até a boca

e a gente as engole

uma

a

uma



meninas milionárias.

toumanovas embrionárias

mas faveladas.

vermelho

negro.

noir et rouge.

a lua se acende para que voem os aviões.

sinatra persiste em cantar bem.

o globo informa:

- tudo muito oco.

sendo

sem sentir

sendo

e mesmo assim

sendo.

E se contar valer?

Um desejo



dois desejos

- des

en

     c

        1on

tro.

(“que a vida, meu amigo, não é um traçado de
metafísicas magníficas. mas um encontro de
frustrações em combate”) PMC

vamos caçar nas ruas

Enquanto o amor não vem...

tá pronto, garoto?

Pssiiiiuu...cuidado

que o garoto dorme

e sonha sonhos aureoazuis

em fundo roxo.

Só muito baixinho,

Beethoven,

eu deixarei que toques tua sonata.



De resto...façam silêncio

                                      silênci

                                      silênc

                                      silên

                                      silê

                                      sil

                                      si

                                      s

                                      .



BALADA DA CRIANÇA NO BAR

Criança do riso  amargo

É tão amargo teu riso

Criança do riso amargo

Que eu já nem sei se sorris

Ou deixas ver nos teus lábios

O soluço insuspeitado

De quem sente enorme dor.

Criança dos olhos tristes

São tão tristes os teus olhos

Que eu me pergunto o que trazes

Gravado nas tuas retinas

De tão doído e sofrido

De tão triste e sem sentido

Criança dos olhos tristes

Que bebes a minha vida

Que me deixas tão assim

Pensando na tua tristeza

No teu riso amargo e aberto

Nos teus olhos tristes, tristes
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Em tua figura que bebes;

Criança do riso oblíquo

Que despedaças a gente

Que conquistas legiões

De coisas desesperadas

Que passeias neste mundo

Assim como a ave ferida

Que necessita pousar

Mas não encontra um só braço

Estendido ou uma árvore

Que lhe recolha no vôo

De quem precisa pousar.

Criança dos olhos puros

De retinas semi-tudo

Que nada podem fazer

Senão desenhar em bocas

Cem risos desesperados.

Crianças há neste mundo

Que se parecem contigo

Mas que não como és.
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e muito suavemente

viveríamos para sempre

a suave beleza e a doce certeza

do natal inteiro.

Te. 16.12.61
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DO ALTO, AO ENTARDECER

Torquato de Araújo Neto

Espiar a cidade que se acende

é deixar que o pensamento saia na procura
incansada

pelo desespero dos irmãos do norte

pela alegria dos irmãos do sul

pelo sorriso da pessoa amada – que todos estão
passando em procissão

enquanto acendem-se as luzes da cidade.

Reparar a cidade que se acende

é reparar também se se acendem as ilusões da
noite

para que se possa sair ao seu encontro

e abraçá-las desesperançadamente

e afagá-las por instantes até que nasça o dia

e tudo passe.

Reparar a cidade que se acende

é inclusive reparar os mirabolantes mundos que
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também se acendem

ao redor das cabeças que fervilham nos passeios e
nas filas,

Compreender a cidade que se acende

é saber deduzir as coisas que se apagam ao
mesmo tempo

em que aparecem os anúncios de neón

os jornais luminosos

os incansáveis burburinhos deste mundo.

Sentir a cidade que se acende

é sentir o desespero do homem só pela avenida

a caminhar pela cidade que se acende

e sem saber o seu destino – pois a cidade é imensa

e o homem só desconhece todos os caminhos.

É preciso saber amar a cidade que se acende.

É preciso descer à cidade que se acende aos
poucos

e espiá-la frente-a-frente

e se perder nos seus caminhos altos e baixos

e esquecer a luz natural do dia, acesa no dia,
matando no dia.
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Se possível, é aconselhável subir a uma torre bem alta

para do alto sentir a melancolia de não estar embaixo

e depois descer, e ver, e amar a cidade que se acende

e abriga os sós

os desconsolados

os aflitos

os desesperados

os necessitados de ternura

os que precisam distribuir ternura mas não podem

os jovens e os maduros



173

JUVENÍLIAS

Senão desenhar em bocas

Com risos desesperados.

Crianças há neste mundo

Que se parecem contigo

Mas que não são como és

Feita pra ver e amar

Depois perder e chorar

O que não foi conseguido.

Criança dos olhostristes

No teu riso de criança

Que descobriu um segredo

Que já sonhavas calada

Criança do riso amargo,

O que se vê é o degredo

A que mesmo reduziste

O outro que te observa

E não entende mais nada

Do que se passa ao redor
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E não percebe mais nada

Que teus olhos tristes tristes

E teu sorrir prolongado

Como quem manga de tudo

Sem compreender coisa alguma.

Não sei, criança, eu não sei

O que de errado acontece

Contigo assim tão distante

De um mundo que pensas ver

E entretanto não existe.

E o outro do outro lado

Se atola nestes teus olhos

Te devora o teu sorriso

E fica calado e triste

Também rindo obliquamente

Dentro de ti enterrado

E andando ao longo, sem rumo

Sem saber o que pensar.
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- 2 -

Dos homens do mundo – tristes.

E desce daquele trem

E prega naquela igreja

E corre daquele guarda

E se alarga nesse inferno

De campos e de canhões

E cura aquela florista

A cegueira de não ver

O amor sem nome que tem.

E segue naquela estrada

E passa naquele muro

E é homem, lenda, mito

Correndo de boca em boca

Nos risos de sala escura.

E o homenzinho carrega

No seu chapéu uma rosa

E entrega a rosa ao destino

Da chuva pelos esgotos.

E sente inveja do cão



que passeia bem nutrido

E já não quer ver o cão

E logo: já ama o cão.

(assim procede quem pode)

E deitado (em que deitado?)

Nos braços duros da estátua

Em que outros se eternizam

O vagabundo sublime

Mendiga o riso e o amor

De um mundo seco de tudo.

E o gênio da bengalinha

E homem puro, é só homem

Intercedendo no mundo

Pelos homens pela vida

Que desde menino crê,

(...O homem já foi menino)

Ciente e certo da idade

Que a vida de pai de todos

Lhe colocou em suas mãos.

Rio, fev. 63
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