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EXPLICAÇÃO DO FATO

I

Impossível envergonhar-me de ser homem.

Tenho rins e eles me dizem que estou vivo.

Obedeço a meus pés

e a ordem é seguir e não olhar a frente.

Minúsculo vivente entre rinocerontes

me reconheço falho

e insisto.

E insisto porque insistir é minha insígnia.

O meu brasão mostra dois pés escalavrados

e sobram-me algumas forças: sei-me fraco

e choro. E choro

e nem assim me excedo na postura humana: sofro

o corpo inteiro pendo e não procuro a arma
minhas mãos.

Sei que caminho. É só.

Joelhos curvam-se à ordem da avenida

pés – como esponjas – se amasiam ao chão que
queima
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e me penetra

e eu decido que não posso envergonhar-me de ser
homem

a criança antiga é dique barrando o meu escôo

e diz que não, não me envergonhe.

Não me envergonho.

Tenho rins mãos boca órgão genital e glândulas
de secreção interna:

impossível.

No entanto sinto medo

e este é o meu pavor.

Por isso a minha vida, como o meu poema, não é
canto, é pranto

e sobre ela me debruço

observando a corcunda precoce

e os olhos banzos.

II

Também

tenho uma noite em mim e tão escura

que nela me confundo e paro
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e em adágio cantabile pronuncio

as palavras da nênia ao meu defunto,

perdido nele, o ar sombrio.

(Me reconheço nele e me apavoro)

Me reconheço nele não os olhos

cerrados a boca falando cheia as mãos cruzadas

em definitivo estado se enxergando,

mas um calor de cegueira que se exala dele

e pronto, ele sou eu,

Peixe-boi devolvido à praia, morto,

exposto à vigilância dos passantes

Ali me enxergo, imobilidade à força no caixão do
mundo

sem arabescos e sem flores.

Tenho muito medo.

Mas acordo e a máquina me engole.

E sou apenas um homem caminhando

e não encontro em minha vestimenta

bolsos para esconder as mãos que armas, mesmo
frágeis

me ameaçam.

Como não ter medo?
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Uma noite escura sai de mim e vem descer aqui

sobre esta noite maior e sem fantasmas.

Como não morrer de medo se esta noite é fera

e dentro dela eu também sou fera

e me confundo nela

e ainda insisto?

Não é viável.

Nem eu mesmo sou viável, e como não? Não sou.

O que é viável não existe, passou há muito tempo

e eram manhãs e tardes e manhãs com sol e chuva e eu
menino.

Eram manhãs e tardes e manhãs sem pernas

que escorriam em tardes e manhãs sem pernas

e eu

sentado num tanque absurdamente posto no meio da
rua,

menino sentado sem a preocupação da ida.

E era tudo dia.

Havia sol

e eu o sabia

sol: era de dia.
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Havia uma alegria

do tamanho do mundo

e era dia no mundo.

Havia uma rua

(debaixo dum dia)

e um tanque:

Mas agora é noite até no sol.

III

Vou à parede e examino o retrato, irresponsável-
amarelo-acinzentado-testemunha.

Meus olhos não se abrem

e mesmo assim o vejo.

E mesmo assim te vejo, ó menino, encostado à
palmeira de tua praça

e sem querer sair.

E mesmo assim te penso dique desolação de seca
na caatinga noite

de insônia canção antiga ao pé do berço prata
fósforo queimado poço interminável, seco.
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Ouço o teu sorriso e te obedeço.

Eu que desaprendi a preparação do sorriso

e não o consigo mais.

Estou preso a ti, ainda agora,

apesar do cabelo escurecido

as mãos maiores e mais magras

e um súbito medo de morrer, amor à vida, tolo.

Tenho presa a ti a palavra primeira

e o primeiro gesto de enxergar o espelho:

ouço-te, sou mais desgosto em mim, incompreensível.

À tua ordem decido não envergonhar-me de existir

nesta forma disforme de ossos

carne algumas coisas químicas

e uma vontade de estar sempre longe,

visitando países absurdos.

Não posso envergonhar-me de ser homem.

Tenho um menino em mim que me observa

e ele tem nos olhos

(qual a cor?)

todas as manhãs e tardes e manhãs com sol e chuva a
eu menino que me alumiavam.
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Tenho um menino em mim e ele é que me tem:

por isso a corcunda precoce

e os olhos banzos: tenho o corpo voltado em sua procura

e meu olhar apenas toca, e leve,

o exato matiz da calça

molhada em festa vespertina da bexiga.



36

O FATO E A COISA

CANTO FÚNEBRE À ETAPA PRIMEIRA
                                                                                  

Torquato de Araújo Neto

I

Na rosa murcha que pende deste vaso
alevantado entre o ser e o desistir
a minha vida se desalicerça do passado, do futuro,
procura aniquilar a esperança presente ainda num
condicional
bisonho e transparente
e se descobre seca e nua de frente ao paredão.
Jogada neste espaço de planos sinuosos
e de linhas obrigatoriamente oblíquas
a minha vida se perde diletante e ausente
no labirinto dos dias mal vividos e agora irrecuperáveis.
Entraria em campo como se fosse o tempo,
lutaria à morte
e transporia a muralha.
Mas a minha vida enojou-se das batalhas
fez voto de obediência e calou-se à própria sina.

II

A rosa murcha pende deste vaso
e se derrama intacta nas mãos que a receberam
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e que não sabem mais como acordá-la.
E eu percebo que a minha vida nada vale
sem a ilusão da rosa que murchou e pendeu
para se misturar ao espírito da terra que recebe os
restos das coisas
sem ataúdes ou prantos
e os transforma em leves resquícios de saudade.
Junto aos meus pés restou a minha vida.
E no meu campo caíram todas as árvores
desfizeram-se todas as raízes
e poluíram-se as águas.
Todo o meu ser chorou angustiado ante à verdade
morta
e o abandono da rosa a caminho do meu cemitério.
E na volta,
figura e filme
máquina e lente
a minha vida amasiou-se ao tempo, dilacerou a
carne
e pôs-se firme e reta numa caixa inviolável,
selada e remetida por si mesmo aos confins do
plano esburacado
onde apodrece a rosa.

Rio, jan. 63
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OS MORTOS
Torquato de Araújo Neto

Sob o pó, cemitério.

E, enterrados, os mortos reparam.

As flores – não o sentem

se postas na laje

(geralmente branca)

da fôrma. Reparam o silêncio

e dançam sua estranha música

de mãos dadas.

Cantam em coro canções do outro tempo

e atravessam o muro

e riem do padeiro e sua cesta vazia

do pacato de bolso vazio

da tremenda que passa (vazia?)

na praça, vazia dos mortos.

(Durante o sol,

recolhem-se e comem terra).
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PANORAMA VISTO DA PONTE

Azulejos retorcidos pelo tempo

Fazem paisagem agora no abandono

A que eu mesmo releguei um mal distante.

Faz muito tempo e a paisagem é a mesma

Não muda nunca – sempre indiferente

A céus que rolem ou infernos que se ergam.

Alguns vitrais. E em cinerama elástico

O mesmo campo, o mesmo amontoado

Das lembranças que não querem virar cinzas.

Três lampiões. As cores verde e rosa

A brisa dos amores esquecidos

E a pantera, muito negra, das paixões.

Não passa um rio enlameado e doce

Nem relva fresca encobre a terra dura.

É só calor e ferro e fogo e brasa
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Que insistem como cobras enroladas

Nos grossos troncos, medievais, das árvores.

Uma eterna camada de silêncio

E o sol cuspindo chumbo derretido.

O céu é azul – e como não seria?

Mas tão distante, tão longínquo e azul...

Rio, 13.12.62
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BILHETINHO SEM MAIORES CONSEQÜÊNCIAS

Uma retificação, meu bom Vinícius:

Você falou em “bares repletos de homens vazios”

e no entanto se esqueceu

de que há bares

lares

teatros, oficinas

aviões, chiqueiros

e sentinas,

cheinhos (ao contrário)

de homens cheios.

Homens cheios

(e você bem sabe)

entulhados da primeira à última geração

da imoralidade desta vida

das cotidianas encruzilhadas e decepções

da patente inconsequência disso tudo.

Você se esqueceu

Vinícius, meu bom,

dos bares que estão repletos de homens cheios
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da maldade das coisas e dos fatos,

dos bares que estão cheios de homens cheios

da maldade insaciável

dos que fazem as coisas

e organizam os fatos.

E você

que os conhece tão de perto

Vinícius “Felicidade” de Moraes

não tinha o direito de esquecer

essa parcela imensa de homens tristes,

condenados candidatos naturais

a títulos de tão alta racionalidade

a deboches de tão falsa humanidade.

                         Com uma admiração “deste tamanho”.

Rio 7.7.62
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POSIÇÃO DE FICAR

No princípio era o verbo amar.

Mas os sentimentos extinguiram-se

e retesaram-se os membros: não houve amor

desde então.

Agora, sabemos inútil procurar nos livros a
fórmula derradeira deste

      verbo.

As coisas fizeram-se lúcidas

notou-se o fato

e sentiu-se medo.

Deixaríamos o corpo livre se pudéssemos,

mas o corpo está preso a tantos acontecimentos
abstratos.

Choraríamos se nos fosse possível,

mas não há mais lágrimas

e o rosto retesado pelo medo

é pulsação imaginada e só imaginada, insensível a
quaisquer prantos.

Por isso não temos esperança e procuramos as
torres.
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Desaprendemos o falar, esquecemos o derradeiro
gesto de sentir.

Em nossas cápsulas de carne estamos líquido
sentimento de procura

e no entanto nada procuramos.

Temos as mãos fechadas, não as forcem.

Nossas celas as sabemos impenetráveis, não
forcem.

Temos tanto sono, mas o venceremos,

não nos forcem.

Conjugaremos o irrepreensível verbo esquecer,
não perdoar.

Não perdoamos.

Em toda esta fraqueza nos sentimos fortes como
os primeiros mártires,

estamos na arena,

sentimos medo e deixaremos nossos restos ao
vosso escárnio.

Desaprendemos tudo.

Ambíguos em nós mesmos, amamos agora o
silêncio das covas

e as esperamos: este o nosso fim.
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UM CIDADÃO COMUM

Sempre subindo a ladeira do nada,
Topar em pedras que nada revelam.
Levar às costas o fardo do ser
E ter certeza que não vai ser pago.

Sentir prazeres, dores, sentir medo,
Nada entender, querer saber de tudo.
Cantar com voz bonita pra cachorro,
Não ver o “PERIGO” e afundar no caos.

Fumar, beber, amar, dormir sem sono,
Observar as horas impiedosas
Que passam carregando um bom pedaço
da vida, sem dar satisfações.

Amar o amargo e sonhar com doçuras
Saber que retornar não é possível
Sentir que um dia vai sentir saudades
Da ladeira, do fardo, das pedradas.

Por fim, de um só salto,
Transpor de vez o paredão.

Rio 9.8.62



46

O FATO E A COISA

POEMA ESTÁTICO PARA...

Trouxe nas mãos um ramo

e é teu.

Onde a tentativa de ternura

e a esperança de reintegração no fato primeiro,

te senti a ponte e a margem oposta.

Aos poucos concebi o fato da distância

e não derreei de mim

e te pensei presença.

Agora, eu não te chamaria amiga, mas calor.

Não poderia nunca dizer-te amores (que não sinto)

mas deixaria contigo a incerteza tremenda que guardo
sobre mim e meus passos.

Não quereria fazer-te nenhum bem

mas te concederia a marca do meu eu

e não te faria nenhum mal.

Nada disso, no entanto, é irrepreensível como
sentimento reto
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de criaturas conspícuas e retíssimas em bojos
padronizados de angústias reprimidas.

E daí tudo o que sobra é o ramo, sujo e podre

de carne e flores em putrefação que eu trago nas mãos

sem que possa sentir-lhe o cheiro

ou mesmo guardá-lo comigo

pois é teu.
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MOMENTO

Torquato de Araújo Neto

Sentados esperamos que algo passe.

Talvez senhoras grávidas crianças em brinquedos

cavalheiros circunspectos e azuis dentro dos
ternos e dos passos

e das coisas todas próprias e intocáveis, no seus
bolsos.

Talvez ainda uma lembrança antiga.

Uma qualquer saudade.

Uma tristeza. Sentados esperamos

e passivos nada mais fazemos: esperamos.

Um menino ri um camelô espia

um pensamento range em cada um de nós e nos
sacode.

Permanecemos sentados, não ouvimos.

Olhos atentos esperamos – isto basta.

Entre nós uma profunda indiferença.

Ao nosso meio, a indignação, o silêncio de cada um

e o muro.
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Tarde e esperamos.

Os que se arriscam pensam e mais duvidam.

Agora não importa tarde ou cedo.

Importa a espera e o banco em que nos
assentamos.

(Não vimos outro)

Mas esperamos sentados que algo passe.

Nosso cansaço?

A inconseqüência que nos move (ou nos
imobiliza?) nesta espera

ou simplesmente o sol o céu o mar o mundo?
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INSÔNIA

Os pés gelados de frio

escuto a chuva caindo

o ronco do meu amigo

a conversa lá de cima.

Hoje tem festa por lá...

Em cama alheia me estendo

a cabeça tão distante

pensando em certas tolices

que era melhor não pensar.

Hoje tem festa por lá?

Sinto uma coisa esquisita

passando na minha espinha

(Não sei se a volta inda custa

nem mesmo se vou voltar)
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Hoje tem festa por lá!

Menino veste o teu terno

e vamos logo saindo

que o tempo não espera não

nem adianta esperar:

Hoje tem festa por lá.

Rio, 8.7.62
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A CHAVE DO COFRE

Ser andorinha
chacal
jibóia

Crescer com ares
águas
terreno

Ver alvoradas
lutos
desastres

Trancar-se em livros
jornais
papéis

Nunca pensar
parar
ou sorrir

Jamais ficar
abrir
nem ser lido.

Rio 8.8.62
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POEMA

“O sinal fechado, atravesse”

dizia, sentado, Homero Mesiara.

Manon sorria.

Ah! precisavas conhecer que sol danado alumiava

as noites de lá.

Umas quatro cinco putas caminhando sob o céu, sobre
o chão,

dentro dos muros esverdeados dos conventos
(ou de fora?)

precisavas ver, ah! sim, que precisavas.

“O sinal fechado, atravesse”

Pois ficávamos.

Entre o bonde e o desespero, ninguém preferiu o
suicídio,

e eu também fiquei.

Nunca fumei charutos, pode crer

mas assisti às procissões de corpus christi de joelhos

e era como se bebesse enorme dose de uísque escocês

made in são paulo, brasil.

e não me embriagava.
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(Aliás, já vociferava Irmão Tomás: “Crianças,
tenhamos fé,

tenhamos fé, tenhamos fé”.)

Judith segurava a faca ensangüentada

e suspendia ao povo a cabeça de Holofernes,

completamente imundo e infeliz em sua paixão.

Para a turba, Judith!

Para a turba, Judith!

Para a turba!

Esta faca ou esta espada é minha.

Ninguém acreditava,

as crianças simplesmente não tinham fé

e abriu-se o sinal: nos levantamos todos e saímos.

(Inclusive Homero Mesiara).
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CONTO NEGRO PARA SER ESQUECIDO

Torquato de Araújo Neto

Era um homem que possuía um molho de chaves.

Chaves do escritório, da mesa

Da portaria

Chave do apartamento

Chave do outro apartamento

Chave daquela casa...

- E por isso, sentia-se a criatura mais importante do
mundo.

Um dia

Enquanto esperava numa fila de lotação

Veio um punguista e carregou-as todas.

O homem começou então a definhar de tristeza,

Criou complexos

Até que num domingo

Suicidou-se num bar perto da praia

Bebendo uma dose de uísque ordinário

Com três pitadinhas de veneno mata-ratos.

Rio março 63.
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O VELHO

Torquato de Araújo Neto

I

De tudo – o que sobra.

E é pouco.

O que sobra é o fato.

E o fato é oco

frio.

II

Nestes dias de guerra cerrada,

prosseguir é o de menos, o nada.

E o voltar é, em si, tão obtuso

que o parar é, por si, um consolo.

E não consola.

Hemos tido por certo o errado

(Já que o errado é a pausa, a metade

- sem tropeço – do que há de ser feito)

e o silêncio em tornado palavra

ordenou a parada: o que basta.



57

O FATO E A COISA

III

Pois o velho (idade incerta

beirando o sossego), seguiu.

No chão que beijou

no pó que comeu

no mijo bebido – houve em certo seguir

                                                                  semi-erguido

e encascar-se no meio da estrada

sem saber IR ou RIR.

IV

Daí :

donde em sendo o meio a parada à vista

e o regresso ilógico

e o processo absolutamente impossível,

o velho ficou.

Como o vento e o pó.

(Como o chão).
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O FATO

Na água em que me lavo,

o teu escarro. No pranto em que almoço,

a tua moléstia.

Nas coisas que eu me afirmo,

a tua idéia. Na minha voz

que fala e chora e cala,

a tua mentira.

Atrás de mim passeias livremente

e não te barro

não me volto e não te enxergo.

Te sinto apenas a repetição de minha angústia

vezes dois

e te imagino torto

e te sei um fato ereto em minhas costas,

caminhando.

Assustam-me os meus dedos: são os teus,

Magros, inúteis.

Reparo à toa num espelho: a minha face

não é mais a minha, mas a tua
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e teu desdém.

Na rua, amigos me perguntam como vou.

Digo: vai mal, vai mal...

e deixo que teus passos me insinuem na ida

e me obstruam a vinda.

Sempre estou lá. Não saio

do arcabouço do meu corpo.

Calabouço ?

Digo: balanço – mas por detrás sussurras:

masmorra indissolúvel na qual te encontras.

E eu fico.
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APRESENTAÇÃO DA COISA

I

Estão guardados em mim o olhar

e o falar. Mas não saem.

Trancados em sete portas

e não saem, não têm as chaves necessárias

ou a equivalente ousadia.

Submeto-me às restrições dessas certezas

e pronto: eu, como não o desejaria nunca a minha mãe.

Mas eu, como o quero e sou

por isso o eu diferente e inaceitável

escondido nas entranhas de mim mesmo

acorrentado a este meu vazio

e sem poder sair.

Assim me entendo e aceito e quero.

Fosse dado a cavernosas reflexões

em torno de cavernosíssimos problemas insolúveis

e seria assim. Fosse o tal que nunca leu sequer Gibi

mas cita Sócrates e Dante
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e seria assim, sem mais nem menos.

Ora! isto sou eu com a soma de meus complexos e
aflições;

um eu que não sei onde acaba

onde começa – mas que existe vertical pelas calçadas

e horizontal na cama. Eu, retorcido ou não,

sei lá! eu.

II

O pensar

este é o que aparece em mim

e não some. Tenho cócegas na língua

e coço o pé. (Afinal, isto sou eu,

cheio de contrastes, assim mesmo).

O pensar em mim depende do assunto

e se não há assuntos

os fabrico,

quebrando copos

ou cuspindo na indumentária do garçom.

E ai.

O importante é o funcionamento da máquina pensante.
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Essas questões de adultérios homicídios lenocínio

homossexualismo, seja o que for,

me comovem à falta de outro assunto. Tenho que pensar

tenho que continuar pensando

e ir guardando tudo,

para esconder em mim o falar e o olhar

e mais: a morte, que é o que bate.
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ELEGIA À COISA ALUCINANTE

Torquato de Araújo Neto

1

Eu amo tanto a coisa que me esmaga

e me corrói, deixando apodrecida a minha alma

                                                                            que não existe

Eu amo tanto a coisa alucinante

fada de sonhos

horror do dia

que me reduz a ser ambíguo e podre. Eu amo
tanto

a coisa, alucinante coisa,

inexcedível coisa que me corrompe a mente

que me transporta ao caos

e estatelado

termina sempre por jogar-me de encontro ao fato,

único fato que me priva a fuga.

Meu Deus, eu quero tanto a coisa.

Mas não, não deixarei passar em branco a noite de
pedra e fogo

de azul e rosa, noite de angústia,
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última fonte de que extraio a vida. Não deixarei

passar dentro da noite a coisa ardente que me leva erguido

                                                                                                         e vertical

Lutar demais não posso.

Tão longa a noite...

Tão firme a coisa...

Mas por tudo – de mim não escapará esta ferida braba

que me come os dedos

e me desperta e me devolve o sentimento da coisa

única coisa que é meu impulso a transportar-me ao tempo

                                                                                                          do sem fim.

2

O fato amargurado que nasceu de mim

                                                                       de ti

                                                                     de tudo – afunda em preto a
dor que  já não sinto.

A noite que açambarca inteiro o mundo triste

de copos quebrados

uares de neon
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estrelas de alumínio

boêmios fabricados pra turistas

becos escuros

tarados soltos

chopes

frutos

ovos

rosas

- é tudo inconseqüente e frio na fórmula pensada de uma
vida

que tateia às cegas nas paredes do mundo.

Chovem angústias

alagam-se estas vidas

                               eu você

                            você e eu

o fato consumado e amargo que ilumina a noite.

Através das frestas das janelas, transpondo as barras
dos gradis.

Não os vejo. Pois que atolei completas neste esgoto

as minhas mãos tornadas cicatrizes. Feridas que já foram

e agora arrasam o resto que ainda somos.

Eu e você. Nós dois na noite.
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E aquela lua azul-vermelha de neon

a esbranquiçar o todo que já somos, deixando os
pares loucos,

             transviados

perdidos no vai-vem alucinante

do compasso tresloucado deste mambo.

Rio, jan. 63
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POEMA DESESPERADO

Torquato de Araújo Neto

Esta noite abortarei as rosas mais vermelhas

que em mim geraram a minha angústia.

Caminhando intranqüilo nesta noite

escarrarei o fel e o fogo que nasceram frutos

do fato verde, azul, oliva, negro

desta figura emoldurada em minha frente.

Desta moldura onde não encontro mais que a
coisa semi-aberta

remodelando o barro desta angústia.

Em pretoazulrosavermelho – já sem pouso

o meu escarro há de deixar o imenso rastro

a marca escura desta noite apodrecida.

Transporto a face da pessoa amada

(distante como a rosa esbranquiçada

que plantei na infância em meu jardim perdido)

e aniquilo (já tranqüilo) esta lembrança amarga

dos anos dissolutos e passados.

(descubro agora: neste bar só vendem ausência).
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Crianças, esperai! o poeta está perdido dentro da vida

mas há de procurá-las, esperai! há tempo ainda.

É na fogueira acesa deste tempo

que plantarei a rosa e colherei a angústia redobrada,

e me farei em fruto e carne, osso e anzol,

e negarei o fato

e aceitarei o fato.

Esta noite abortarei as rosas mais terríveis,

destilarei em álcool o feto recém-vindo

e alucinado eu brindarei à saúde do meu pranto

e atolarei em verde esta tristeza.
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POEMA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Torquato de Araújo Neto

E em sendo rosa

é como se fosse a cicatriz do tempo

brotando trágica

nos lombos do poema.

Pranto e forma desconexas

- são distância imensurável

pressentida em corpo rosabranca

e na concepção amarga da perda.

E desce.

O poema em carne e ossos desce em rio violento

Num tempo violento

de samba

e baticuns.

sob o corpo

o poema universal

metamorfoseado em amor. Seria hoje

como poderia ter sido ontem.

Nunca amanhã – nunca é possível descobri-lo
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no amanhã. Imagine-se o que desce

e passa.

Se fria fosse a noite

não poderia haver o ritmo cadente

e compassado

do samba desfilando na avenida.

E não haveria poema. Nem lembrança.

Mas eis dentro da noite a figura

que sacode os ombros

que levanta as pernas.

e arreganha a boca

Fosse visão de bêbado na esquina

ou simplesmente a descarga de emoções

que se guardou demais em deslocadas masmorras
quinhentistas

e nada mais poderia despertar nenhuma ânsia.

Mas era verdade.

E em sendo rosa

é também o fruto de um caminho repisado

a descer feito poema
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e amor

pela garganta incerta da avenida.

Na mão

talvez trouxesse a oferenda

que não foi entregue.

Não se viu senão o fato da passagem

a cara pintada

sorriso acanhado de índio selvagem

e as pernas.

E viu-se tudo.

Procurar nos relógios a marca do tempo

é nada encontrar.

Pois que a marca do tempo está impressa

em cicatriz

nos lombos do poema.

Na face do poema.

No corpo do poema.

Sentir-se o estender da mão inatingível

e esticar os braços

não resulta em apego

mas em maior distância ainda.
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E o que pensar, então?

- Não pensar.

Fosse num sábado

e nada mudaria.

Aliás não mudaria nem mesmo em sendo

sábado ou domingo

ou nunca mais.

Pressentida foi a vinda do ataque

e nada pôde ser feito.

Era uma rosa

feito um jardim de rosas entreabertas

em meio à podridão de uma latrina.

Interessante

que pensou-se até em fuga

e descobriu-se que todos os caminhos já se haviam
fechado

dentro dos muros da certeza pura.

E nem fugir se pôde...

A cicatriz encobria as tintas do poema



73

O FATO E A COISA

e tudo o mais que não era

deixou de ser por completo

a angústia

para tornar-se em fato consumado

(a meio do caminho)

na praia quase deserta

e muito fria.

Ah! cidadão do mundo

e cego

que bem poderias ter sentido tudo

sem nada desfazer...

Ontem seria hoje

e amanhã não poderia perturbar o olfato

que cheirava tudo

o que lhe parecesse amor

e que voltava trancado nas narinas

e não conseguia encontrar amor nenhum.

Se na calçada

outros músicos tocassem a marchinha

em paupérrimos conjuntos
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de rebeca e banjos,

outros cruzeiros miseráveis

seriam despejados nos seus bolsos.

Mas os músicos (tristes) extinguiram-se

e caminhar foi a obrigação do poeta.

Falou-se em amor

- mas se a cicatriz tudo devora?

Mas era amor.

Do ingênuo...

Rio, março, 63
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NA PRAÇA PROCUROU-SE PELOS POMBOS

Na praça procurou-se pelos pombos

(como num último pedir de moribundo

- e os pombos dormiam.

Dormiam muito sós nos seus silêncios

e nos seus medos

de quem

de cima

(calado)

observava tudo

e sentia aquela angústia

propriedade particular dos deuses.

E faziam amor

sem coisa alguma mais do que amor.

Sem cicatrizes impressas em nenhum lombo.

Sem momentos despejados na areia.

Sem músicos.

Sem cruzeiros...

Rio, março, 63
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POEMA CONFORMISTA

Nunca escorreu pelo meu corpo a aurora,

nunca senti na minha boca o traspassar de noites,

nunca dormi ao lado das estrelas – que isto

são coisas absolutamente sem importância

que, de resto, outros sonhadores

já tiveram o cuidado de sonhar.

Eu em mim

incrivelmente existo e me basto.

O temer e o esperar passaram por completo.

E a vontade de ver o invisível

e tocar o intocável

e calcular o necessariamente incalculável

também passaram e não prossigo nisto.

Sou exatamente o que me basto para continuar
sendo.

E nisto me basto.

Quando não pude alcançar o lado oposto

e me perdi e não voltei atrás,
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eu prossegui pelo caminho e não parei.

Quando na volta preferi vir só

eu me bastei com meus distensos músculos

e não cortei demais a minha carne

em pedaços inúteis.

Minha incerteza quando dói a afasto

e não me engano em pensar o que não posso

nem me abandono a construir filosofias que a
encharquem.

Se não componho as sinfonias que escuto

ninguém o sabe: eu não sou músico.

Quando não sei se devo ou se não devo
prosseguir

em escrever poemas e asneiras,

eu nada faço e me recolho: o poeta que não sou

pode nascer ainda.

Como o dedo apagaria o sol

congelaria a aurora no meu corpo

a afastaria estrelas – mas não quero,

outros sonhadores já sonharam isso.

Como eu disse, sou exatamente o que me basto
para prosseguir,

e não quero mais.
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A CRISE

 I

(Ao redor de minha mesa no escuro

cadeiras imóveis que reclamam corpos

e não vêm)

Como um derradeiro suicida de após bomba

procuro aniquilar o inseto impossível

que continuo sendo

a zumbir sobre a minha própria cabeça

em mirabolantes circunvoltas.

Há em tudo uma extensa camada de sossego

que inquieta. O medo

tece invisíveis teias de pavor sobre o meu corpo.

Caras que não podem esbugalhar-se mais

observam impassíveis a destruição do mito.

E não choram.
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II

Uma rosa branca nasceu no inferno.

Pudesse ser um consolo

e eu me agarraria a isto e não veria coisa alguma
além.

Mas hei de. E o lutar anda muito inglório

atualmente.

Pergunta: porque não mais sentir o inseto

apagando a cabeça?

Continuar poderia ser mais

ou MENOS,

mas não é.

O inseto voa baixo e não abaixa

sobre minha cabeça.

Rodo. O inseto voa muito alto.

Viro. Subo. Salto.

O inseto sobe mais e sobe mais um pouco

e some. Mas a sua presença continua doendo

como se ele estivesse mesmo

encravado no meu fígado.
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POEMA SILENCIOSO DENTRO DA NOITE

Torquato de Araújo Neto

Três fatos – um sussurro – abandono,

a faina do amor e canso.

Corre e sobe em torre escusa,

espera:

nada desce ou se adianta

mais.

Por cinco copos e alguns prantos

te observo. Uísque vagabundo

em copo ( daqueles a quem

não se pode negar a boca amarga )

e a mão branca e torta imiscuindo

letras

e propondo antologias

em tempo de cartilha.

a m o r

a m a d o

a m a r i a
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) p o s s u i r

ser

é s (

NUNCA.

Para mim

conjugar o verbo amar

é pôr um nunca antes de cada tempo

e esquecer as desinências

que não sejam as minhas.

EU

TU

e só.

Dois nomes se confundem no assoalho

e abraçam o escuro

e se procuram

e não se encontram.

A carne é forte, filho!

Dura.

Seca.

Sonolenta.



Dois nomes não se acham

se começam por letras diferentes

e distantes

dentro do alfabeto convencional.

ama. amo. ama.

               vai

               vai

               vai

ama. amo. ama.

Esvaiu-se o que de esperança ainda havia

e ficou a tristeza de saber

sendo

sem querer

sendo

sem sentir

sendo

e mesmo assim

sendo.



E se contar valer?

Um desejo

Dois desejos

- d e s

en

   c

on

    t r o.

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

Vamos caçar nas ruas

Enquanto o amor não vem...

- tá pronto, garoto?

Pssiiiuu...cuidado

que o garoto dorme

e sonha sonhos

cor de sonhos aereoazuis

em fundo roxo.

Só muito baixinho,
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Beethoven,

eu deixarei que toques tua sonata.

De resto... façam silêncio

silênci

silênc

silên

Silê

sil

si

s

.

.

.

.

.

.

.

.
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A MÃO E A LUVA

Há necessidade enorme de uma mesa

onde a mão alcance um telefone

e veja a rosa.

Há necessidade de uma linha especial

que ligue a mão à mão que nunca espera

que converse com a mão que nunca espera

que diga tudo à mão que nunca espera.

Mais: há carência urgente de uma rosa

que consiga atravessar esta barreira

e fale e diga à rosa do outro lado

da solidão do mundo

desta tristeza imensa

e desta angústia que já é constante

e dói.

Há necessidade de sorrisos: sorrisos telefônicos

mas que sejam. E mais:

há uma vontade louca de metamorfoses

de transformações de que não se duvidem
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de notícias espalhadas sobre a muda.

Manifestando o nada

triste enfarto sobrevive.

Ultrapassando o amor

o que resta nunca mais que vale a pena.

Pois há que haver um telefone sobre mesa

e uma linha especial

e uma rosa.

Pois há que a haver sorrisos transmitidos

desde os lábios

(tristes lábios ressequidos

que a distância quase deixa se apagarem).

Um telefone sobre a mesa

e uma rosa. É só.

Já basta tudo isso,

que a pessoa existe incomunicável

e longe – mas existe

e atenderá.
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ÊXODUS

Torquato de Araújo Neto

Não mais que gente à-toa nessas ruas.

Por isso a fuga que eu faço. Não corrompo

- disto eu sei – ambigüidades alheias.

Há um pasto. Há muito capim à beça.

Há beatas bendizendo o santo sinal da cruz.

Há jardins incultivados. Há nós. A noite, o mar.

Por isso a fuga que eu faço.

Repara: estou em carreira,

fujo com medo da fuga e me abstenho inteirinho

de opinar sobre esses fatos. Pois que é preciso que
eu corra.

Não há barcos.

Não há velas.

Existe apenas o mar. E as ondas que me sacodem

transportando o que não sou

de encontro às tuas paredes.

Há desespero a minar... há gente que não vemos.
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Se existem lábios abertos – eu não sei, não vejo ou
toco.

Se existem olhos vermelhos – ignoro por completo.

Existe a fuga e isto basta.

Existe a fuga movida

por este conhecimento

da podridão desta coisa

que diz chamar-se vida.

Durante o tempo parado

levei chicotes nos lombos

e daí tudo eu tirei do que ainda fosse um escape.

Fugi. Corri levando do tempo

os minutos que sobraram. E não sobraram minutos.

Nem segundos. Rosa e tato foram o meu
conhecimento

pra que a vida se fizesse. E tudo o mais que não foi.

Procuro o ponto primeiro – Babilônia recém–achada

e encontro somente o ferro

deste chão que é o chão que eu piso. Ferro quente,
feito em brasa,

luares de luminosos que nada mais alumiam.
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Sou fruto de um desespero

e me recuso a ficar.

Sou ave primeira, fato,

na escuridão desse mar.

Eu me recuso a aceitar... e fujo,

por isso eu corro

deste compasso de dança

que eu nunca soube dançar.

Pois que é preciso esta fuga,

esta procura,

este encontro.

Pois que é preciso fugir.
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POEMA ESSENCIALMENTE NOTURNO

À falta da pessoa,

hoje amarei a ausência também do sentimento antigo

e lembrarei que os dias já foram azuis

e as noites somente escuras

quando desconhecíamos a palavra medo.

e não sentíamos medo.

Amarei o antigo sentimento de ternura casta

palpável, àquele tempo, em mim,

distribuída entre os aposentos da casa enorme,

os três degraus da entrada

o sol nascendo pelos punhos da rede

e o muro do colégio das freiras, quente.

(Que estas lembranças me bastam).

Porque não há a pessoa

e eu caminho só e triste pelas calçadas do Rio

e não chego a nenhum destino, porque não tenho destino,

eu hoje amarei a distância que separa eu menino
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de mim desesperado, aqui

e me perderei pelos caminhos enrolados uns nos outros

e rolarei de gozo sobre a minha sombra

e chorarei depois porque não sei voltar.
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POEMA DO AVISO FINAL

É preciso que haja alguma coisa

alimentando o meu povo:

uma vontade

uma certeza

uma qualquer esperança.

É preciso que alguma coisa atraia

a vida ou a morte:

ou tudo será posto de lado

e na procura da vida

a morte virá na frente

e abrirá caminhos.

É preciso que haja algum respeito,

ao menos um esboço:

ou a dignidade humana se afirmará

a machadadas.
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VIA CRUCIS

abriu-se a porta este meu ser entrou

desajeitado e tonto

verificados os lábios que sangravam

e as mãos que não se retorciam

meu eu assinou a ficha inicial e na parede marcou
exatamente

o tempo.

dormiam-se nas cavas do silêncio

as quatro musas que nunca invocarei.

Jan,63



IMPROVISO DE QUERER BEM

viva o rei e a rainha
viva sua filha  a princesa
viva o príncipe que vai
morrer com sua realeza.

viva meu pai minha mãe
e meus amigos também
viva eu que tenho isso
que muita gente não tem.

viva a cidade  do rio
três vezes viva a bahia
viva que eu lá morava
com prazer e alegria.

viva o senhor do bonfim
viva a mãe iemanjá
viva que eu sou da terra
viva eu que já vi o mar.

viva caetano e bethânia
viva rodrigo e roberto



viva que eu os conheço
e eu os amo de longe ou perto.

30
viva hélio viva duda
amigos do coração
viva que eu gosto deles
e que deles sou irmão.

viva a terra nordestina
onde a luz primeira eu vi
viva que eu sou do norte
viva que eu já nasci.

viva luis carlos prestes
irmão velho e camarada
viva o partido do povo
que leva o povo à vanguarda.

viva dorival caymmi
cantando coisas do mar
viva eu, também bahiano
mesmo sem nascendo lá.
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viva ataulpho,sambeiro
de inspiração sem igual
viva eu que canto samba
e até que não canto mal.

31
viva noel, mesmo morto
viva noel, viva viva
viva a vila sua terra
viva viva viva viva

viva rodrigues,amigo
garçon do saudoso lamas
viva eu que lá bebia
toda noite muitas brahamas.

viva aderbal de aquino
querido amigo do peito
que nesta nossa amizade
não tem ninguém que dê jeito.

e finalmente, isto é claro
viva minha nega linda
sem a qual prá todo o sempre
minha vida é coisa finda.

24.01.64
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