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Amar a Morte 
 
 
Amar de peito aberto a morte.  
Não de esguelha, de frente.  
Amar a morte,  
digamos,  
despudoradamente.  
 
Amá-la como se ama  
uma bela mulher  
e inteligente.Amá-la  
diariamente  
sabendo que por mais  
que a amemos  
ela se deitará  
com uns e outros  
indiferente. 

  



 

Poemas para a Amiga 
(Fragmento 1)  
 
"O amor com seus contrários se acrescenta” 
Camões 
 
Tu sempre foste una  
e sempre foste minha,  
ainda quando a cor e a forma tua se fundiam  
com outra forma e cor que tu não tinhas.  
Por isto é que te falo de umas coisas  
que não lembras  
nem nunca lembrarias  
de tais coisas entre mim e ti  
ainda quando tu não me sabias  
e dividida em outras te mostravas  
e assim dispersa me ouvias.  
 
Tu sempre foste uma  
ainda quando o corpo teu  
com outro corpo a sós se punha,  
pois o que me tinhas a dar  
a outro nunca o deste  
e nunca o doarias.  
 
Por isto é que te sinto  
com tanta intimidade  
e te possuo com tanta singeleza  
desde quando recém vinda  
ostentavas nos teus olhos grande espanto  
de quem não compreendia  
a antiguidade desse amor que em mim fluía. 

 
  



 

Poemas para a Amiga 
(Fragmento 2)  
 
Eu sei quando te amo:  
é quando com teu corpo eu me confundo,  
não apenas nesta mistura de massa e forma,  
mas quando na tua alma eu me introduzo  
e sinto que meu sangue corre em ti,  
e tudo que é teu corpo  
não é que um corpo meu  
que se alongou de mim.  
Eu sei quando te amo:  
é quando eu te apalpo e não te sinto,  
e sinto que a mim mesmo então me abraço,  
a mim  
que amo e sou um duplo,  
eu mesmo  
e o corpo teu pulsando em mim. 

  

  



 

Poemas para a Amiga 
(Fragmento 7)  
 
Estranho e duro amor  
é o nosso amor, amante-amiga,  
que não se farta de partir-se  
e não se cansa de querer-se.  
Amor  
todo feito de distâncias necessárias  
que te trazem  
e de partidas sucessivas  
que me levam.  
Que espécie de amor  
é esse amor que nos doamos  
sem pensar e sem querer com tanto amor  
e tão profundo magoar?  
Estranho e duro amor  
que não se basta  
e de outros amores se socorre  
e se compensa  
e neste alheio compensar-se  
nunca se alimenta,  
mas se avilta e se desgasta.  
 
Estranho amor,  
ferino amor,  
instável amor  
 
feito sem muita paz,  
com certo desengano  
e um desconsolo prolongado.  
 
Feito de promessas sem futuro  
e de um presente de saudades.  
Chorar tão dúbio amor  
quem há-de?  
 
Estranho amor  
e duro amor  
incerto amor,  
 
que não te deu o instante que esperavas  
e a mim me sobejou do que faltava. 

  



 

O Homem e a Letra  
 
Depois de Beranger ter visto seus vizinhos virarem rinocerontes  
depois de Clov contemplar a terra arrasada e comunicar-se  
em monossílabos com seus pais numa lixeira  
depois de Gregory Sansa ter acordado numa manhã  
transformado em desprezível inseto aos olhos da família  
e Kafka não ter entrado no castelo para ele aberto todavia  
depois de Carlito a sós na ceia do ano cavando o inexistente  
afeto no ouro dos salões  
depois de Se Tsuam perder-se não entre as três virtudes  
teologais  
mas num maniqueísmo banal entre o bem e o mal  
depois dos diálogos estáticos de Vladimir e Estragon  
na estrada.de Godot  
depois de Alfred Prufrock como um velho numa estação  
seca contemplando a devastação e incapaz de perturbar o universo  
depois dos labirintos de Teseu, Borges e Robbe-Grillet  
depois que o lobo humano se refugiou transido na estepe fria  
depois da recherche no tempo perdida e de Ulisses perdido  
no périplo de Dublin  
depois de Mallarmé se exasperar no jogo inútil de seus dados  
e Malevitch descobrir que sobre o branco  
só resta o branco por pintar  
depois dos falsos moedeiros moendo a escrita exasperante  
em suas torres devorando o que das mãos de Cronos  
gera e degenera  
depois da morte do homem e da morte da alma  
depois da morte de Deus na Carolina do Norte  
antes e depois do depois  
aqui estou Eu confiante Eu pressupondo EU erigindo  
Eu cavando Eu remordendo  
Eu renitente Eu acorrentado Eu Prometeu Narciso Orfeu  
órfano Eu narciso maciço promitente Eu  
descosendo a treva barroca desse Yo  
sem pejo do passado  
reinventando meu secreto  
                   concreto  
                   Weltschmerz  
Que ligação estranha então havia entre os nós e os nós  
de outros eus  
entre Deus e Zeus  
que estranha insistência que penitência ardente que estúpido  
e tépido humanismo  
que fragilidade na memória que vocação de emblemas  
e carência em mitografar-se  
que projectum árduo e cego que radar tremendo pelas veias  



que vocação de camuflar abismos e flutuar no vácuo  
que reincidente recolocar do vazio no centro do vazio?  
 
Que aconteça o humano com todos os seus happenings  
e dadás?  
que para total desespero de mim mesmo e de meus amigos  
I have a strong feeling that the sum of the parts does not  
equal the whole  
e que la connaissance du tout précède celle des parties  
e com um irlandês aprendo a dividir 22 por 7 e achar  
no resto ZERO  
enquanto grito sobre as falésias  
when genuine passion moves you say what you have to say  
and say it hot  
Bêbado de merda e fel egresso da Babel e de onde os sofistas  
me lançaram  
vate vastíssimo possesso e cego guiado pelo que nele há  
              de mais cego  
tateando abismos em parábolas  
açodando a louca parelha que avassala os céus  
diante do todo-poderoso Nabucodonosor eu hoje tive um sonho:  
OOO: INFERNO — recomeçar  
Salute o Satana, "Finnegans raven again!"  
agora sei que há a probabilidade da prova e da idade  
o descontínuo do tímpano e o contínuo  
que de Prometeu se vai a Orfeu e de Ptolomeu se vai  
      a Galileu  
Eurídice e Eu, Eu e Orfeu  
o feitiço contra Zebedeu Belzebu e os seus  
 
Madness! Madness!"  
sim, loucura, mas não é a primeira vez que me expulsam  
      da República  
loucura, sim, loucura, ora direis  
enquanto retiro os jovens louros de anteontem  
 
 
Que encham a casa de espelhos aliciando as terríveis maravilhas  
para que vejam quão desfigurado cursava o filho do homem  
             em seus desertos cheios de gafanhoto e mel silvestre  
que venha o longo verso do humano  
o desletrado inconsciente  
fora os palimpsestos! Mylord é o jardineiro  
eis que o touro negro pula seus cercados e cai no povaréu  
Ecce Homo  
ego e louco  
cego e pouco  
ébrio e oco  



cheio de sound and fury  
in-sano in-mundo  
 
 
Madness! Madness! Madness!  
Madness  
Summerhill  
                 Weltschmerz  
— ET TOUT LE RESTE EST LITTÉRATURE 

  



 

Os Limites do Autor  
 
Às vezes, ocorre  
um autor estar  
aquém  
— do próprio texto.  
De o texto ter-se feito,  
além dos dedos,  
como gavinha que inventou  
a direção de seu verde,  
e fonte que minou  
o inconsciente segredo.  
Um texto ou coisa  
que ultrapassa a régua,  
a etiqueta e o medo,  
copo que se derrama,  
corpo que no amor  
transborda a cama  
e se alucina de gozo  
onde havia obrigação.  
Enfim, um texto operário  
que abandonou o patrão.  
 
Às vezes ocorre  
um autor estar aquém  
da criação.  
O texto-sábio  
criando asas  
e o autor pastando  
grudado ao chão.  
 
— Como pode um peixe vivo  
estar aquém do próprio rio?  
— Que coisa é esse bicho  
que rompe as grades do circo  
e se lança na floresta  
no descontrole de fera?  
— Que coisa é essa  
que se enrola?  
É fumaça? ou texto?  
que se alça do carvão?  
 
Lá vai o poema ou trem  
que larga o maquinista  
na estação  
e se interna no sertão.  
Ali o poema  



olhado de binóculo  
— só de longe tocado —  
e o autor, falso piloto  
largado na pista ou salas  
do aeroporto, atrás do vidro,  
enquanto o texto  
levanta seu vôo cego  
com o radar da emoção.  
 
Enfim,  
um poema que vira pássaro  
onde termina a mão  
ou avião desgovernado  
que ilude o autor e a pista  
e explode na escuridão  

  



 
 
O Duplo 
 
Debaixo de minha mesa  
tem sempre um cão faminto  
-que me alimenta a tristeza.  
Debaixo de minha cama  
tem sempre um fantasma vivo  
-que perturba quem me ama.  
 
Debaixo de minha pele  
alguém me olha esquisito  
-pensando que eu sou ele.  
 
Debaixo de minha escrita  
há sangue em lugar de tinta  
-e alguém calado que grita. 

  

  



 
 
Carta aos Mortos 
 
Amigos, nada mudou  
em essência.  
Os salários mal dão para os gastos,  
as guerras não terminaram  
e há vírus novos e terríveis,  
embora o avanço da medicina.  
Volta e meia um vizinho  
tomba morto por questão de amor.  
Há filmes interessantes, é verdade,  
e como sempre, mulheres portentosas  
nos seduzem com suas bocas e pernas,  
mas em matéria de amor  
não inventamos nenhuma posição nova.  
Alguns cosmonautas ficam no espaço  
seis meses ou mais, testando a engrenagem  
e a solidão.  
Em cada olimpíada há récordes previstos  
e nos países, avanços e recuos sociais.  
Mas nenhum pássaro mudou seu canto  
com a modernidade.  
 
Reencenamos as mesmas tragédias gregas,  
relemos o Quixote, e a primavera  
chega pontualmente cada ano.  
 
Alguns hábitos, rios e florestas  
se perderam.  
Ninguém mais coloca cadeiras na calçada  
ou toma a fresca da tarde,  
mas temos máquinas velocíssimas  
que nos dispensam de pensar.  
 
Sobre o desaparecimento dos dinossauros  
e a formação das galáxias  
não avançamos nada.  
Roupas vão e voltam com as modas.  
Governos fortes caem, outros se levantam,  
países se dividem  
e as formigas e abelhas continuam  
fiéis ao seu trabalho.  
 
Nada mudou em essência.  
 
Cantamos parabéns nas festas,  
discutimos futebol na esquina  



morremos em estúpidos desastres  
e volta e meia  
um de nós olha o céu quando estrelado  
com o mesmo pasmo das cavernas.  
E cada geração , insolente,  
continua a achar  
que vive no ápice da história  

  

 

 

 

 

CHEGANDO EM CASA 
 
 
Chegando em casa  
com a alma amarfanhada  
e escura  
das refregas burocráticas  
leio sobre a mesa  
um bilhete que dizia:  
 
- hoje 22 de agosto de 1994  
meu marido perdeu, deste terraço:  
 
mais um pôr de sol no Dois Irmãos  
o canto de um bem-te-vi  
e uma orquídea que entardecia  
sobre o mar. 

  



 
 

A PRIMEIRA VEZ QUE ENTENDI 

  

 
A primeira vez que entendi do mundo  
alguma coisa  
foi quando na infância  
cortei o rabo de uma lagartixa  
e ele continuou se mexendo.  
 
De lá pra cá  
fui percebendo que as coisas permanecem  
vivas e tortas  
que o amor não acaba assim  
que é difícil extirpar o mal pela raiz.  
 
A segunda vez que entendi do mundo  
alguma coisa  
foi quando na adolescência me arrancaram  
do lado esquerdo três certezas  
e eu tive que seguir em frente.  
 
De lá pra cá  
aprendi a achar no escuro o rumo  
e sou capaz de decifrar mensagens  
seja nas nuvens  
ou no grafite de qualquer muro.  

  

  

  



 
 

Letra: Ferida Exposta ao Tempo 
 
É forçoso dizer que me faz falta  
o poema que existe e nunca li,  
como se alhures  
brotassem coisas que não vi  
e que distantes,  
carentes,  
dependessem de mim.  
Algo como se o intocado fosse a sinfonia  
inacabada, mais:rasgada  
como o quadro nunca esboçado, perdido  
na abatida mão do artista.  
 
O ausente  
é uma planta  
que na distância se arvora  
e é tão presente  
quando o passado que aflora.  
 
E a literatura, mais que avenida ou praça  
por onde cavalga a glória, é um monumento,  
sim, de dúbia estória: granito e rima,  
alegoria ao vento, lugar onde carentes  
e arrogantes  
cravamos nosso nome de turista:  
-estive aqui, desamado,  
riscando a pedra e o tempo  
expondo meu sangue e nome  
com o coração trespassado. 

 

  



 
  

Conjugação 
 
Eu falo  
tu ouves  
ele cala.  
Eu procuro  
tu indagas  
ele esconde.  
 
Eu planto  
tu adubas  
ele colhe.  
 
Eu ajunto  
tu conservas  
ele rouba.  
 
Eu defendo  
tu combates  
ele entrega.  
 
Eu canto  
tu calas  
ele vaia.  
 
Eu escrevo  
tu me lês  
ele apaga. 

  

  

  



 

 A Implosão da Mentira 
(ou o episódio do Riocentro-fragmentos) 
 
Fragmento 1.  
 
Mentiram-me. Mentiram-me ontem  
e hoje mentem novamente. Mentem  
de corpo e alma, completamente.  
E mentem de maneira tão pungente  
que acho que mentem sinceramente.  
 
Mentem, sobretudo, impune/mente.  
Não mentem tristes. Alegremente  
mentem. Mentem tão nacional/mente  
que acham que mentindo história afora  
vão enganar a morte eterna/mente.  
 
Mentem. Mentem e calam. Mas suas frases  
falam. E desfilam de tal modo nuas  
que mesmo um cego pode ver  
a verdade em trapos pelas ruas.  
 
Sei que a verdade é difícil  
e para alguns é cara e escura.  
Mas não se chega à verdade  
pela mentira, nem à democracia  
pela ditadura. 

  



 

A Implosão da Mentira 
(ou o episódio do Riocentro-fragmentos) 
 
Fragmento 2.  
 
Evidente/mente a crer  
nos que me mentem  
uma flor nasceu em Hiroshima  
e em Auschwitz havia um circo  
permanente.  
 
Mentem. Mentem caricatural-  
mente.  
Mentem como a careca  
mente ao pente,  
mentem como a dentadura  
mente ao dente,  
mentem como a carroça  
à besta em frente,  
mentem como a doença  
ao doente,  
mentem clara/mente  
como o espelho transparente.  
Mentem deslavadamente,  
como nenhuma lavadeira mente  
ao ver a nódoa sobre o linho.Mentem  
com a cara limpa e nas mãos  
o sangue quente.Mentem  
ardente/mente como um doente  
em seus instantes de febre.Mentem  
fabulosa/mente como o caçador que quer passar  
gato por lebre.E nessa trilha de mentiras  
a caça é que caça o caçador  
com a armadilha.  
 
E assim cada qual  
mente industrial? mente,  
mente partidária? mente,  
mente incivil? mente,  
mente tropical?mente,  
mente incontinente?mente,  
mente hereditária?mente,  
mente, mente, mente.  
E de tanto mentir tão brava/mente  
constroem um país  
de mentira  
-diária/mente. 



 

Errando no Museu Picasso 
 
Picasso  
         erra  
quando pinta  
                e erra  
quando ama.  
 
Mas quando erra,  
                     erra  
violenta e  
generosamente,  
                   erra  
com exuberante  
arrogância,  
             erra  
como o touro erra  
seu papel de vítima,  
sangrando  
quem, por muito amar, fere  
e sai ovacionado  
com banderilhas na carne.  
 
Pintor do excesso  
                      e exuberância,  
Picasso  
          é extravagância.  
Ele erra,  
          mas nele,  
                      o erro  
mais que erro  
              - é errância.  

  



 

  

Cena Familiar 
 
Densa e doce paz na semiluz da sala.  
Na poltrona, enroscada e absorta, uma filha  
desenha patos e flores.  
Sobre o couro, no chão, a outra viaja silenciosa  
nas artimanhas do espião.  
Ao pé da lareira a mulher se ilumina numa gravura  
flamenga, desenhando, bordando pontos de paz.  
Da mesa as contemplo e anoto a felicidade  
que transborda da moldura do poema.  
A sopa fumegante sobre a mesa, vinhos e queijos,  
relembranças de viagens e a lareira acesa.  
Esta casa na neblina, ancorada entre pinheiros,  
é uma nave iluminada.  
Um oboé de Mozart torna densa a eternidade. 

 

 


