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Não havia coqueiral 
Nem árvores nem nada. 
Não havia a roça,  
A mão 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) 
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 mangedoura. 
Lá dentro dorme o menino 
E os anjos cantam 
E os homens crescem muito mais depressa. 
Espia o burro. 
Calado 
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 chaqualha o mundo. 
Não imaginas, 
Criança indefesa, 
Soldado mandado, 
Pregador por via das dúvidas, 
Garoto triste sempre de bengala, 
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, 
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! 
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 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 
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 desgraças espalhadas. 
 
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? 
 
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 Chiristie 
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 
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 – 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 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. 
 
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.  
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