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pobre bloco de carne, pensei: só tem a 
repetição 
 

João Gilberto Noll



 



 

 

1. Poema 
subjacente. 
 
 
 
 
a terra vermelha invade pelo ouvido 
áspera, retém na memória 
pegadas para indicar o local 
exato onde devem depositá-lo 
para que ouça ribombar um peito 
no subsolo 
 
receosa em entregar o guardado 
por tanto tempo para este momento, 
a terra estremece em contato com 
a pele de extinto frêmito 
terra virgem, ventre selado por 
passadas 
ruínas, rotas e travessias 
nunca d'antes auscultadas 
 
a terra floresce com 
o corpo que fenece. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
 
 
 
 
as paredes são transparentes 
se é preciso ambientação 
diria ainda que os camundongos 
guincham antes de serem içados pelas 
caudas 
e postos na portinha do labirinto 
em que serão expostos ao clássico 
cheiro - só cheiro - que perseguirão 
 
em geral encontram o botão vermelho 
após algumas voltas 
e quase com certeza preferirão o choque 
a passar fome 
 
um com ar de melancólico - 
só fingimento - é o mestre da repetição 
rouba o queijo dos outros 
um gosta da sensação de não ser ele 
mesmo 
por isso finge que fareja 
um outro gira numa roda metálica 
num protótipo de entretenimento 
infindável, que é melhor que comida 



 
e preferirão vidrados o choque 
que se ericem os pelos e calcinem as 
patas, 
está bem, enquanto conseguirem comida 
ou enquanto girar lá a rodinha, gostam de 
estar restringidos a algo que julgam 
invisível 
 
 



 

 

3. A flor mais 
grande do mundo 
brota-lhe do 
suspiro final 
 
 
 
 
em um prédio de apartamentos 
um velho morrer a portas fechadas isolado 
do resto 
e de seu corpo nascer flores 
das pústulas amanhecidas que a escuridão 
do quarto vem regar 
quer dizer que os parentes demorarão 
vinte dias a dar pela falta 
os vizinhos demorarão menos, 
quinze dias, 
graças ao fedor 
 
um velho morrer e não saber que morto 
não sente, às vezes, a imobilidade 
dos membros, logo depois de acordar 
 
e simplesmente sobre a normalidade das 



pernas matinalmente trêmulas desejar 
uma fruta das de cera, da fruteira da 
mesinha da cozinha 
 
um velho que lúcido e morto só tem um 
desejo 
que é não tropeçar num tapete ao entrar no 
corredor 
ou ver que o cachorro não babou os jornais 



 

 

4. 
 
 
 
 
A mãe chamava de bagunça,  
balançar de pernas pro ar, chutando 
nuvens.  
O avental sujo à porta, às vezes virava de 
costas,  
trancava-se.  
A menina no balanço deixava a mãe, 
assistindo da janela  
enquanto lavava pratos, apreensiva;  
sempre podia cair bater a cabeça,  
ou um vento arrastá-la pelos ares:  
levantando-lhe o vestido, jogando-lhe o 
corpinho de cabeça  
contra uma árvore. A menina conversa 
com pássaros  
mas disso a mãe não sabe. 



 

 



 

 

5. 
 
 
 
 
firme e forte 
fina flor de pele 
desabrochando sob meus dedos 
 
afundo a fundo 
minha língua em você existir 
 
fricção. 



 

 



 

 

6. 
 
 
 
 
as bocas se procuram no escuro de um 
túnel 
incomunicado 
as bocas desviam de si e do céu 
saída sem contato com a entrada 
 
as bocas de um túnel não encostam 
imersas no véu 
breu, que palavra nenhuma toca 
esperam a língua do trem 
 
as bocas tateiam 
recobradas luminárias, a luz no fim 
em que começo de beijo e 
carícia e conversa reatada 
 
as bocas que um túnel recém dá à luz 
e uma brisa - como um grito - que 
atravessa 
as bocas-de-lobo do esgoto 
e uma brisa - como um susto que 
atravessa - como um rosto - 
 



(ruído ao fundo de trem de carga passando 
ao largo 
ruído mal formado de voz descarrilando) 
 
espelho paralisado monólogo 
das bocas que se procuram 
percorrido por nenhum trilho 



 

 

7. poesia aspirada 
ou à medida da dor 
 
 
 
 
conto a cada respiração 
dois pensamentos em você aqui 
um quando você me inspira 
o outro quando o poema expira 



 



 

 

8. 
 
 
 
 

e dar-lhe-ei a estrela da manhã 
apocalipse 2,28 

 
Àquela altura da noite enevoada ninguém 
repararia se aquele menino cego 
atravessando a rua sobre uma 
corda bamba se olhasse no espelho e 
fizesse a mesma pergunta em uma língua 
morta a se debater no asfalto 
recém-frio 
as órbitas vazias de intenções pairam 
sobre o pavimento misturando-se à fumaça 
que sai dos bueiros 
um caminhão quando vem à toda e acerta 
o menino o motorista é que se pergunta em 
língua morta por que a 
lataria não amassou 
mas ele segue 
a rua também é uma corda bamba e 
sempre pode vir algo maior que o 
caminhão e levá-lo e seguir 
o próprio menino já havia feito isso 
atingindo a si mesmo quando se 
contemplou no espelho sem respostas 



os faróis vazios de significados por isso 
mesmo dilaceram tudo inclusive o que não 
quiseram saber 
tudo à tona de localizações de países 
distantes a atividades secretas das 
pessoas nas bordas do asfalto 
recém-turbulento 
a placa do mendigo à margem da cena diz 
deus é cego surdo mudo e paralítico 
como eu espantalho das moscas com meu 
chapéu sem copa e botas furadas 
trepidando o caminhão a corda o menino o 
espelho e a rua sob um olhar atento de 
estrelas que fazem 
pergunta nenhuma a si mesmas 
sob um olhar atento de revoada de 
andorinhas carnívoras de ossos 
otimistas todos em suma sabendo a corda 
é bamba e o atropelamento iminente 
uma pergunta é uma bomba um 
monumento ao que se quer destruir seja 
por hesitação ou por vontade de 
descer da corda e sair do meio de uma rua 
que é simples veia de muitas outras 



 

 

9. 
 
 
 
 
são dois que andam em calçadas 
separadas 
estreita a calçada estreitos eles mesmos 
ensimesmados querem saber sem olhar 
para a rua 
o porquê das árvores e dos carros estarem 
delineados pelas montanhas ao fundo 
e estas pelo céu que não acaba, mais ao 
fundo ainda, 
atravessam as ruas transversais sem 
prestar atenção 
trombam com cada pessoa levando 
cachorro e com cada caixa do correio 
já pisaram em mais de um pé 
foram atropelados por mais de uma porta 
súbita 
seguem absortos cada um sobre um trilho 
na mesma direção ignorando 
presenças mútuas perguntas que 
compartilham 
resmungos que provavelmente serão 
recíprocos se confrontados 
 



são dois que dividem um rumo que não é 
um destino 
querendo o mesmo sem esforço para 
conseguir 
nenhuma pessoa vai dizer que soube ou 
que quis saber 
mas eles se encontram 
lá no final da avenida 
como um encontro marcado desde sempre 
 
um surge com ar meio ressabiado sem 
saber a quem se dirigir 
tem que esperar o outro perguntar 
ah, você também veio 
é mesmo, que coincidência, não sabia que 
você gostava de andar por aqui 
pois é, vim pensando nessas coisas de 
sempre 
e seguiriam não sei se pela mesma 
calçada, 
pelo meio da rua 
ou em em calçadas diferentes 
 
pensaram no mesmo 
quiseram o mesmo 
se encontraram no labirinto da cidade 
se encontraram no labirinto de si mesmos 
nos intervalos de cada um, na brecha que 
cada um 



soube aproveitar só porque não tinha 
planejado fazer isso 
caminharam pelas artérias um do outro 
desde já 
ignorando ou fingindo 
é melhor não deixar transparecer 
vai que o outro percebe 
o que há por dentro dos gestos por trás 
das palavras 
aí não tem mais graça, é melhor manter 
sem saber 
e ficar na sombra da dúvida 
vai que se encontram por ali 
 
quase todo mundo sabia: 
os prédios previram 
os carros a toda velocidade mentem, eles 
também previram 
as coisas enfileiradas, que são o contorno 
da cidade: 
postes 
canos 
fios 
anseios 
represas 
amanheceres 
caminhões 
poças de água 
mendigos sob marquises; 
a imensa fila que a cidade é previu - 



se corriam paralelos na mesma direção 
se perguntavam o porquê da cidade e da 
vida serem assim 
se se encontraram, como quaisquer 
paralelas, num infinito 
que é o âmbito dos pensamentos 
disfarçados de palavras 
não importando a timidez narcisista de um 
ou a ambição recalcada do outro 
ou se quererão se ver quaisquer outras 
vezes 
naquela convergência do esgoto de onde 
vivem 
esgoto/vísceras/entranhas/sangue&pus ali 
desemboca tudo 
o que escorre desplanejado pelas ruas - 
a colisão era visível a curto prazo 
 
como uma música 
sem harmonia mirando um alvo bem longe 
não muito saudável 
o saxofonista é um atirador cego 
de facas cegas que só perfuram os órgãos 
deixam intacta a pele das intenções que os 
juntaram 
um uivo bem longe que cruza a rua 
avança o sinal muda o sentido do que há 
até ali 
naquele ponto final depois do desvio 
perto da ponte que ninguém usa mais 



 
sob andaimes e ao longo de entradas do 
metrô 
antes de esbarrar já se perderam sem 
aviso 
sem pânico para não dar mostras 
não precisar parar para pedir informações 
ou senhas 
 
são dois que andam 
um pelos olhos do outro 



 



 

 

10. 
 
 
 
 
o galho lá balançando 
quando ex-poleiro da coruja recém-
decolada 
guarda vestígios ele mesmo de ser 
 
parte do vôo 
parte da coruja 



 



 

 

11. 
 
 
 
 
queridas árvores, 
ontem uma gota de orvalho pousou  
sobre a folha 
que acabou de cair  
de mim 
 
gota lágrima de recém-nascida  
pelos sulcos da pele estrelada 
 
queridas árvores, 
um passarinho entrou pela minha janela 
e deu nome de novo às coisas 
 
nomes novos: rastro de formigas chão 
adentro 
inauguram a nossa civilização de árvores 
nos silêncios recentes  



 



 

 

12. 
 
 
 
 
da primeira vez que berenice viu um corvo 
pousado num fio de eletricidade 
um corvo quebrava o ritmo daquela linha 
era a vírgula mal pousada no fim de tarde 
da vista da nossa amiga, 
que sentou num tronco serrado, cruzou as 
pernas e se dedicou a contemplar 
o desprezo do pássaro balança com o 
vento, que não a olhava nos olhos 
quis de algum jeito uma escada e segurá-lo 
entre os braços 
tirar ele dali, daquele varal a um canto da 
cidade: 
naquele frio e naquele vento parecia 
ensopado um passarinho 
empalhado empilhado numa prateleira 
embora ele se recuse de tantos jeitos,  
estabanado crocite ressabiado 
anunciando voo para si mesmo, a discrição 
da linha das asas 
flagrada pelo arregalo de olhos da berenice 
 
os vôos de pássaro e as palavras de 
menina 



carregam no bolso uma relação que pouca 
gente descobriu 
um precisa do outro pra existir 
a palavra voar e o vôo apalavrado pousar-
lhe o rosto. 



 

 

13. 
 
 
 
 
foi em março que aconteceu 
choveu chuva de sapo 
espatifada nas janelas desenganadas 
 
até as estátuas rindo 
até os bueiros coaxando 



 



 

 

14. 
 
 
 
 
a partir do dia em que 
roupas em chamas e gritos surdos 
descabeladas olheiras 
a vi correr de si mesma 
se esconder na própria sombra 



 



 

 

15. 
 
 
 
 
as formigas zanzando sobre seu braço 
morto 
são um rascunho, perceba 
rota migratória 
do que há pra saber sobre quem você quis 
ser 
e sobre o outro, diáspora, que você acabou 
se tornando 
mesmo que elas não tenham a princípio 
conseguido 
abrir um caminho pra dentro do caixão 
através do seu crânio 
sei que elas acham um jeito, no fêmur, no 
cu 
de ir entrando, chutando a porta do 
esôfago 
escancarando a laringe 
as formigas serão as primeiras a colonizar 
o subsolo do seu peito 
e descobrir o que você escondeu aí dentro 
a vida inteira achávamos que era oco 
a vida inteira que achamos que era um eco 
a passeio 



e agora o pontilhado preto das patinhas 
delas 
não pede a licença ao entrar  
a que você também não pediu 
farejando tateando lambendo deglutindo 
estraçalhando 
cada migalha do que sobrou de ruína 
vísceras têm consistência de quê? 
me diga você, que é só isso 
amontoado sob madeira, ossos com dores 
labirinto de túneis escavados na carne 
por operárias 
será que dá cócegas ter tudo isso por 
dentro 
no que antes era espaço vazio 
no sangue represado, contido, só pra 
ocasiões formais 
agora banham agora bebem 
você formigueiro enxame de vida alheia 
esqueleto exangue de naufrágio, elas 
mergulhadoras piratas 
rapinam tudo, olhos e rins 
com um trabalho minucioso que sempre te 
deu preguiça fazer 
substituir o que há dentro com o que vem 
de fora 
dói ou não? 
 
se você viver no terceiro dia 
sacuda bem as roupas e bata inseticida 



porque sobrou nada você por dentro é um 
mapa 
das rotas migratórias 
insetos no lugar de sentidos 
corpos ínfimos fazendo as vezes de 
sentimentos 
trilhas por veias ecos insuspeitados até 
então 
cheiros em vez de órgãos 
e por aí vai, sem voltar a reconstruir 
sem que consiga ser o mesmo 
sem que consiga trocar a máscara 
o veneno que te corre nas veias já ruboriza 
ninguém 



 



 

 

16. 
 
 
 
 
palavras colhi de uma árvore infestada 
palarvas epidérmicas 
lavram o terreno sob 
minha pele nas fundações açoreadas 
da civilização que encontrei 
pilares em potencial, que não alçaram voo 
entre relógios de sol 
 
não é o momento em ruínas para que 
lavem o que sobra 



 



 

 

17. 
 
 
 
 
Uns segundos antes de desabar a chuva o 
vento pára, qual o fôlego de um silêncio 
que vem depois do tapa, 
pelos exatos segundos entre assustados 
soluçarmos de iminência 
e as primeiras gotas sulcar nossa pele 
 
o pio de uma coruja 
o chiado de um rádio 
são a multidão de ecos na rua vazia 
as pessoas a esmo 
são faróis, iluminam a rua com sombras 
farolete luz alta na névoa 
 
somos no escuro a ponta vermelha de um 
cigarro 
tomamos notas taquigráficas para um 
poema 



 



 

 

18. 
 
 
 
 
a minha janela não dá pra rua 
dá pra um pátio espinha dorsal do prédio 
oco com varais e um eco 
a luz na clarabóia promete pássaros 
e sorriso da mulher que eu amo 
 
a minha janela não dá pro mar 
vidro e maresia não combinam 
porque bom mesmo é ter nada que separe 
dos espaços abertos 
deitar na areia e contar as nuvens 
não posso, tenho a janela 
 
a minha janela não dá pro céu 
mas também não é bueiro 
não dá pro esgoto 
não é uma ilha e nem um espelho 
não vejo fábricas da minha janela 
só a madeira um pouco gasta da moldura 
 
dobradiças emperradas 
meus olhos não dobram a esquina 
a minha janela tampa a vista de uma 
língua escondida  



quem usa sabe  
de minuto a minuto 
uma farsa entre enxergar e dizer 
 
a minha janela não desagua em mim 
desagua em palavras súbitas 
se enrola num discurso meio sem-fim 
                          meio-(sem-)fio 
como legendando a minha janela 
dar não no resto, mas em você 
que é poema que leio em braille 
outdoor que me impede e que saboreio 
 
a janela é a ruela na minha frente 
movimento a despeito de mim 
o asfalto lá embaixo 
e meu pronunciamento  
são tudo que enxergo daqui 
 



 

 

19. 
 
 
 
 
encontraram um homem num museu 
homem vestígio 
vestido de reticências 
 
só esqueleto e barba 
os farrapos do terno 
eternamente fugindo 
 
pasta na mão, consulta 
é crânio, omoplata, fêmur 
é tíbia, é fóssil 
 
tudo em atraso 
vírgulas desabrigadas 
 
fora de hora, esfarela os dedos 
marca o relógio de ponto 
homem pó 
homem em pedra sabão 
ossos à mostra no saguão 
 
encontraram um homem num museu 
pela arcada dentária  
em forma de substantivo concreto 



sei que esse homem não sou eu 



 

 

20. diástole do 
pulso em 
suspenso 
 
 
 
 
esse pulso hesitante: soluço espaçado 
a diástole começada porque 
se o resto é tragédia e da grega 
o poema é distensão 
é meu rosto fazer as pazes com as ruínas 
da cidade 
e os ponteiros girarem ao contrário 
 
a diástole pergunta 
em ritmo binário 
uma escolha e uma conseqüência, por 
favor 
por ser sem medo passar 
e às estrelas reagir 
sim/não bem-me-quer/mal-me-quer 
o verso não comporta a palavra dialética 
é uma via de mão única 
entre voz e ouvidos 
 



diástole capenga 
daquelas de dor na boca do estômago 
tique taque tique 
as últimas palavras 
as considerações finais 
só puderam ser, desculpa, essas 
tomar um ônibus de madrugada 
saltar bem longe daqui desta lua com seu 
sorriso 
é o jeito de escapar 
dessa diástole expansiva engolir 
engolir algo que não fez 
 
as contrações de um parto 
do parto do que virei 
de um jeito que não escolhi 
num trem noturno de que me lembro 
vagamente 
isto é diástole 
é meu pulso sendo lido 
por pessoas que vim ser 
e que fui sendo é antes de mais nada 
um silêncio no canto da boca 
espremido entre os dentes 
 
ameaça pois, meus segundos 
estão contados 



21. 
 
 
 
 
se o poema não te olha nos olhos 
e troca de calçada ao se aproximar 
se tem perfume no lugar das palavras 
e musas manequins no lugar de gestos 
se escovou os dentes antes de vir 
e limpou a merda nas paredes 
se os órgãos dele estão ali rosados e rijos 
em silêncio 
o pulso é estável, obediente 
joga fora 



 



 

 

22. Acochambrar 
 
 
 
 
Hoje as pessoas quiseram ser casuais 
não se engajar em muitas coisas 
simultâneas 
fluir e sorrir pelas ruas/ sem rugas: só bom 
dia 
flanar e sentar com desconhecidos no café 
da moda 
um chocolate da caixa e um obrigado, 
com gelo e açúcar, por favor 
tentar espontâneas não agradar de 
propósito 
mas nunca contrariar, pedir com jeitinho, 
concordar, agradecer a deus, 
se desculpar cordial, 
falar baixo para não incomodar, mas num 
tom bom 
para não ofender 
sussurros para fazer rir sem vociferar 
e não abrir umas feridas 
todo mundo decidiu ser mais casual 
porque planos porque conseqüências 
porque rosas fugidias entregues no portão 
são mais preocupantes que sair correndo 
e trombar ao acaso tropeçando 



no sapato reluzente 
 
sob um sorriso escancarado e um vestido 
acabado de passar 
e suco numa bandeja e quer-que-eu-ligue-
o-ventilador-? 
o eu-lírico tentar estancar o vazamento 
na sua veia poética,  
só conseguiu manchar o sofá. 



 

 

23. 
 
 
 
 
O quarto é cheio de barulhos 
que não sou eu 
cores fora da palheta 
suspiros que são um soluço de silêncio 
movimentos no canto do olho 
 
no meio dos cheiros de sempre 
no meio dos que a palavra inventou 
surge um imprevisto 
 
existe o ruído do lápis arranhar o papel 
o farfalhar das cortinas 
                                  sim 
isso não impede 
o vulto atrás da porta 
a lua na janela o som dos carros na rua em 
frente 
o cinzeiro 
uma camisa no cabide de 
                            também murmurar 
 
esta frase é a obra completa 
a única que entendi o quarto dizer 
as outras são segredo 



nas dobradiças rangerem 
nas rugas no lençol 
no fundo das gavetas 
por desvendar 
 
um outro segredo destes 
é este olhar amarelo 
do gato que me ignora 
de quem quero entender as pausas 
o parar e captar as silhuetas ao redor 
escrivaninha mãos e teto 
ao invés do miado de costume 
 
do andar que aprendeu com outros 
extrair o que só ele sabe 
 
escondido 
no interstício 
feriado dos sentidos 
 
entre o que o poeta combina 
e o que o poema comporta 
ser o que os olhos não enxergam 
o que transborda o verso. 



 

 

24. 
 
 
 
 
meu corpo é uma entrevista com os 
objetos que desejo 
meus gestos e minha voz 
fluem entre dois 
os que sou e os que fomos 
 
outonos esquecidos de cigarras 
serrando o ar 
 
céu enferrujado 
as folhas que caem de mim e 
da minha respiração lentas têm 
um cheiro das suas roupas 
 
sonho que você abre a porta e me olha 
enquanto durmo 
ou meio acordado ouço um barulho 
intermitente de você entre as minhas 
colchas 
 
custa acordar porque quero 
o corpo dói porque quero 
ser outro 
contra o que estou obrigado a fazer 



 
ter outros olhos no espelho 
outras mãos entre as suas 
que também não são mais as mesmas 
são mais jovens mais velhas 
essencialmente enrugadas pelo que 
viveram 
 
nossas raízes nas artérias que nos 
delineiam 
unem porque nutrir não nutrem 
são só o rastro na areia do passo do que 
passou 
 
se terminar este livro 
a última coisa nas últimas prateleiras 
último dia de um começo de sonho mal-
acabado 
é ponto final do que vim viver agora. 



25. Poema geral 
 
 
 
 
o corpo não me abriga mais, 
o que me desobriga. 
 
ter o céu como cobertor ao invés do solo 
e a lua como lua, não seus olhos 
                                                [gatos 
 
gatos em todas as janelas vendo passar 
a multidão que me arrasta como um rio 
os dedos não alcançam só levam o corpo 
na correnteza de versos em cada boca que 
como um poste meio apagado cheirando a 
querosene 
não fazer menção 
de ouvir ladainha nas ruas de pedra 
apodreço debaixo de um sol na frente de 
tudo 
igreja matriz apóstolos cegos carrinho de 
pipoca 
um pó de inconfidência se infiltra sob as 
portas do paço do governo 
filtrado amarelo pela luz que despenca 
das montanhas de casinhas brancas 
penduradas nas montanhas 



um verso ladeira abaixo 
esquartejado em público acéfalo 
um ponto final nesses morros coloniais 
a vírgula é o rio 
o mar não há mais/ ficou o chão a poeira a 
maré 
seu sorriso subterrâneo sob minha pele a 
sete palmos 
sou eu debaixo da capa de poeta a pena 
em ebulição 
a árvore escandalosa raiz 
partindo a cavalo o fruto leva e traz 
calabouço de madeira claustrofóbica 
baú com os escritos tomba da carroça 
me atiro e sou um desfiladeiro 
urubus a postos/minha queda não deixa 
rastros. 



 

 

26. Ritmo dos 
pulsos nas artérias 
dos edifícios 
 
 
 
 
silêncio bolha silêncio contato 
eu sozinho sou dois 
eu sem mim nem isso nem cercas 
farpadas 
 
isolar dos escombros do meu olhar 
cabisbaixo num espelho 
 
eu comigo 
conspiro contra minhas máscaras 
 
eu sem mim na multidão sou um 
 
eu na minha companhia 
não preciso olhar nos olhos do que não 
quero 
mas devo ver o que me faz fugir 
 



eu entre pessoas atravesso a rua na corda 
bamba 
não é fácil 
só segurar a mão de quem não conheço 
 
eu me reflito 
à minha imagem e semelhança 
 
não projeto (não mais) 
linhas em rostos que não o meu 
 
compulsões em gestos alheios 
a calçada em convulsão 
[vendendo berrando eletrocutando faíscas 
de ferragens retorcidas manchadas de 
sangue]  
meus dentes caem por descuido 
 
desaprender a sorrir 
rir por dentro basta 
 
uma em mil gotas de colírio 
nos olhos cegos da cidade 
um em mil casos de delírio 
 
monólogo coletivo ecoando em um 
anfiteatro vazio 
ruas sem saída placas ordenam não vá 
fora de si não derrape 
chuva num para-brisas 



repelindo, escoando 
 
relendo a caligrafia torta 
da água em meus óculos 



 



 

 

28. Spleen #1 / 
demóstenes 
 
 
 
 

todos los poetas vivirán en comunas  
artísticas llamadas cárceles o manicomios 

Bolaño 
 
vigiei uma rua interina 
de fluxo dificultado 
lágrima suspensa por dizer 
estertor 
 
minha língua passivo-agressiva 
poesia consonantal 
álcool queimando a garganta 
não recitei 
                      [ninguém recitou 
me dei conta 
                      [como pregar num púlpito 
em silêncio 
das pedras no meu verbo 
sussurrando contra as ondas 



 



 

 

29. 
 
 
 
 
sentei  
a borda da janela não reclamou, ainda não 
tenho peso 
me equilibrei sem usar as mãos 
me lembrei do começo de guerra e paz 
petya rostov: uma garrafa de vodca o 
parapeito de uma janela 
cem rublos 
será que quase tudo por enquanto vale 
cem rublos? 
 
ao que parece a palavra russa que designa 
guerra 
também designa comunidade e mundo 
será que tolstoi opôs mesmo? 
como bom eremita starietz/zosima 
paz e comunidade. 
paz e mundo. 
paz e pessoas juntas. 
 
sentei  
à borda da janela 
como um vietnamita que largou as 
plantações 



o arroz em platôs  
para ir trabalhar na cidade e sente falta 
de sentar à janela de sua própria calma 
cabana ao relento 
a palha e o tabaco entre os dedos 
olhar o céu roxo se afastando 
fugindo e sugerindo 
que façamos também antes do gás dos 
aviões 
hanoi não é tão longe 
 
as pegadas das nuvens 
o cadáver de deus 
à borda de uma janela 
mil braços 
estala os dedos 
acende um cigarro dando forma  
aos pássaros da minha tristeza 
com fumaça 
 
perdi a linha 
ignoro meu começo intermitente 
 
se o dia acabar de pôr o sol 



 

 

30. décimoquinto 
décimossétimo 
 
 
 
 

por trás das pálpebras cerradas  
inflamaram-se chamas verdes  

Mikhail Bulgákov 
 
ia te chamar de louco se não se achasse 
melhor que ele que estranho isso porque 
eu sonhei ou pensei que eu falaria isso pra 
alguém. 
não sou melhor que ele se eu fosse ele 
não teria o que eu quero. 
se ele for pior é porque ela não te mereceu 
mesmo. 
não é por isso a sede tem meandros 
inexplorados e que ninguém que visitou 
descreve e alguém sempre sonha que vai 
dizer algo nunca se sabe qual é o lado 
certo do espelho se é o que o sonha ou o 
que sonhado retribui. 
as pessoas têm preferências misteriosas 
também preferem névoa sempre. 



prefiro a luz da lua projetando versos em 
um rosto. 
mármore sangue prédios em ruínas tudo o 
que percorro são escombros. 
prefiro o sol e o vento que cortam a 
respiração em dois sua voz petrificada em 
silêncios me perfurar. 
impregnados por um cheiro transparente 
elevamos no ar o que trouxe as pessoas 
aqui. 
a sede é a solução por não ser o alvo 
solução para problemas que não sendo 
nossos atingem pessoas que ignoramos 
que nos ignoram e são mais felizes por 
isso. 
a cada respiração na noite hesito tropeço a 
cada presença que se afasta com passos 
silenciosos e sei o que há por trás da 
névoa cruzando invadindo este espaço. 
mutilados obesos em passarelas só 
enxergo a ponta vermelha do cigarro aceso 
e já sei. 
não são felizes não podemos ser felizes 
sem enxergar mais que a ponta única do 
cigarro a noite solitária fora tão promissora 
tão poucas horas antes. 
nesse caso suas presenças seriam 
cortinas descontínuas a revelar uma 
intenção que ninguém concretizou. 



nesse caso um taxi desgovernado 
atropelaria as pontas ambulantes não 
sabem o que é a sede não sabem que não 
está no jornal no horóscopo sequer nem 
num toque do cadáver fortuito de uma 
lembrança. 
neste caso os obesos sabendo que as 
ausências da sede. 
períodos bem longos em que nem o 
labirinto de lençóis sujos assusta mais. 
são o motivo da ambulante fumareda numa 
cidade cujo ritmo da respiração a esta hora 
não é mais que um sussurro. 
ficariam em casa à prova de desilusões os 
bueiros gritam escancaram o que é a quem 
para e olha. 
concordo é bem provável que aquele cara 
cego sem pernas escorado na parede do 
prédio tocando sanfona saiba o que é a 
sede porque ele é imune. 
mas não é imunização não é uma vacina 
também não é a doença é um carro com 
um altofalante encima  o pneu furou ele 
está parado no acostamento mas o 
autofalante continua incansável. 
com pássaros chocando contra o 
parabrisa? 
não esse é o ciúme. 



 



 

 

31. Lâmpada e 
papel 
 
 
 
 
as pegadas que apago 
um sinal de fumaça ao longe 
habito entre um e outro 
 
hesito 
 
Amanhã troco de corpo 
o corpo me troca comigo 
como quem muda de roupa de pele de 
planta 
meus braços indecisos pendurados num 
varal 
ao som de um vento 
pássaros pousam em palestra 
antes de nascer articulo dentro do meu 
ventre 
poeira de planos 
traças nos mapas 
nas fronteiras 
escadas que levam a lugar nenhum 



e a sótãos vazios em que piso em cacos 
de vidro 
meus olhos se espalham abatidos 
na velhice precoce espelham 
as perguntas que me farão pedindo uma 
senha 
para me deixar 
se meus ex-dentes marcarem o asfalto 
seu olhar já veio marcando os sulcos em 
meu rosto 
como chuva em enxurrada de 
dedos rígidos que desafinarão 
são teclas velhas não seguram mais um 
martelo uma caneta 
o espelho racha 
o chão absorveu cotidiano uma lágrima 
 
contém todos os amanheceres 
os resume a uma linha vital em um monitor 
descontínuo 



 

 

32. 
 
 
 
 
se minhas mãos sangrassem 
com meus olhos fixos num ponto que está 
tão longe que não enxergo 
eu  saberia que essa brisa é você ao meu 
redor 
e o mundo não seria um labirinto cujas 
paredes são nuvens negras indiscernível. 
 
se os pássaros empoleirados na linha do 
horizonte enxergassem a minha deriva 
as casas que destruí dos titãs que insultei 
esquecendo 
do resto e de que há um resto 
eles me rosnariam 
o mundo não é este ponto tão longe 
e o ponto não é este mundo tão longe 
que nunca atingiria 
nem se meus pés descalços soubessem o 
caminho. 



 



 

 

33. 
 
 
 
 
um pássaro entrou pela janela aberta 
no silêncio pegajoso que só o calor 
propicia 
à procura de um canto para dormir 
vasculhou armários e gavetas, os livros e 
as roupas 
e os papéis não deixavam espaço 
suas garras firmaram-se na tela retrátil do 
notebook, 
a qual achou volátil, mais quente ainda 
sem abrir o bico 
tentou a luminária, quente demais 
de debaixo da cama o mau hálito de um 
monstro 
o enxotou - tá ocupado, amigo - 
quase depenado, desistiu logo do 
ventilador 
 
o vai e vem da maçaneta o derrubaria 
dentro 
de pouco 
 
o barulho dentro do violão era insuportável 



chegou a cogitar a fresta entre a cama e a 
parede 
e preferiu, foi ficando, sem palavras; 
não se sabe o que irritou, o calor do 
cobertor talvez 
 
fato é, flagrei ele outro dia  
com as patas no meu rosto 
tentando ocupar minha boca 
nidificar na minha voz 



 

 

34. Uma caravela 
chamada legião 
 
 
 
 
O mar sussura um nome 
entre as pedras enquanto 
traz cheiros esquecidos 
abraça um naufrágio 
nunca junta as peças do quebra-cabeça 
ou guarda 
o céu, o sol 
e o sal de espaços abertos 
lutando contra o vento 
refletido na pele da água 
no dorso da água irritada 
cavalgam ignorando as vísceras 
de algas e peixes e ondas 
que são o resumo do mar de multidões 
 
o mar é o deserto da recíproca verdadeira 
a sala de cirurgia com o pé-direito alto 
a saguão da estação 
e o campo das possibilidades em flor 
como raparigas proustianas 
o mar não é o que as pessoas pensam, 



elas pensam na superfície 



 

 

35. Caymán Ciego 
 
 
 
 
Runriverrun um rio em ondas capotando 
Me absorve e aprisiona 
Em câmaras e túneis 
Dos quais se consigo escapar é para cair 
em outros 
 
Minha função era limpá-lo  
Ver que canais obstruídos 
E que canais alimentados por outros restos 
Que não os permitidos 
Nos regulamentos 
 
Tal o homem qual a profissão 
E continuaria acreditando se não fosse 
O vazamento de coisas 
Para dentro dele  
De coisas guardadas em algum lugar 
que agora extravazam  
 
Deixando imprestável meu local de 
trabalho 
É inviável que este meu rioconsciência 
Volte já a ser o que foi 
Depois do que foi 



A muita sujeira e experiências 
submetido não volta mais 
 
Just one more hurricanedrivenflood 
casualty 
To lay aside 



 

 

36. O acrobata 
anseia 
 
 
 
 
Fiz um pedido óbvio 
Como aqueles que ouvi no rádio 
Sem amendoim 
Jazo portanto estendido 
estirado na vertical entre 
Duas mesas de madeira gasta 
Olhando as luzes amarelas esmaecidas 
E as moscas a circundá-las 
À espreita desejosas de cópula 
Vultos ao longe impregnam cheiros em 
mim 
Que não sinto nada a não ser o 
Aperto no peito e o princípio 
Da falta de ar que depois 
provaríamos ser 
imaginativa apenas 
As pontas de meus dedos estão brancas 
Como se substituídas por próteses  
(Só reparei agora) 
em como  
Com chicotadas de pano de prato 



o dono 
(avental barbudo suor) 
espanta curiosidades de 
moscas e clientes transeuntes 
Deixem-no respirar 
 
Devolve o anel do moço, exorta cortante 
E quem paga a conta? 



 

 

37. Poema numa 
parede de prisão  
 
 
 
 
"O nome do órfão era ismael 
nome expulso quando começou a rabiscar 
nas paredes 
do dormitório do orfanato frases que nunca 
aprendera a ler 
sem saber o que era spray o que era tinta 
só segurava firme ao ser posto na rua 
o lápis de que a professora dali com sorte 
não daria pela falta 
e se desse pela falta com sorte 
não tomaria as ruas procurando o 
ladrãozinho 
a esta altura já sem camisa 
descalço com as bermudas rasgadas 
há uma semana sem dormir 
dormindo sob a proteção das árvores 
escassas 
só preocupado em tatuar a cidade 
e a retina dos passantes 
 
sua primeira aparição pública foi ousada 



na praça do palácio do governo municipal 
recobriu um banco 
'esses versos são os órgãos da cidade 
arrancá-los é condená-la ao coma 
induzido' 
nem os policiais que vieram revistar 
encontrando-o nos arredores ainda 
inexperientes de si 
depois da surra que aplicaram 
entenderam a frase, mas era depredar 
patrimônio 
e depredar patrimônio é depredar 
patrimônio 
 
ninguém viu ismael 
ninguém cheirou ou sentiu sua presença 
ninguém sabia seu nome até começar a 
assinar 
quando começaram a apagá-lo 
com cuidado retocava cada verso 
pendurado 
em lugares a que ninguém prestaria 
atenção 
até esbarrar com as letras 
claras como um anúncio 
elas mesmas um anúncio 
 
as putas que o conheciam de vista diziam 
que era ele 
que escrevia nas portas de banheiros 



seu local de trabalho 
ele negava 
 
'a nuvem observa o erro de cada um 
e obriga o trânsito a serpentear 
por rotas inesperadas' 
era um poeta comum 
supostamente só era melhor 
publicitário que outros 
estendia uma corda bamba entre prédios 
para poetizar as marquises 
aos poucos a atitude se disseminou 
já não era a mesma coisa os versos eram 
piores 
sabiam não ter jorrado do mesmo lápis 
roubado da instituição correcional 
 
os mendigos vagabundos andarilhos 
diziam 
que era ele que escrevia nos para-choques 
de caminhão 
paisagens da janela do seu local de 
trabalho 
ele negava 
 
o garoto não alcançava as janelas 
um caixote de feira era o suporte dos 
versos 
começaram a espionar 
a querer saber por que um 



'cuide da vida de suas palavras' 
despertava tanta atenção no resto do 
mundo 
era um vândalo disfarçado de quintana 
diziam 
começava a suscitar algo 
o acreditavam oposição 
 
'se você me vê em todos os lugares é 
porque 
também é onipresente' ele era trivial, 
fruto do sistema 
escritor apócrifo de si mesmo, se dizia 
a propor opiniões de cima, minando as 
bases 
do que o fazia desconfiar 
 
o surpreenderam e o espancaram 
numa armadilha em prol da ordem pública 
ele que já não comia chegou a sentir mais 
fome 
ele que já não precisava existir fora de 
sombras 
foi fichado e fotografado 
'a respiração no compasso de um erro 
as mãos trêmulas deixam cair em silêncio 
um lápis 
nesta calçada imunda inundada de 
tristezas' 
 



a parede de sua cela é um mapa 
desenhado não com o lápis 
com a colher que outros usariam para 
marcar 
os dias que faltam para sair dali 
mapa que indica tanto veias entupidas 
olhos esclerosados pernas amputadas 
quanto a futilidade em tentar resumir 
em palavras um amontoado de concreto 
 
sua pele já se acostumou a escrever 
versos em hematomas 
na superfície do que foi o hematoma bonito 
da cidade" 



 



 

 

38.  
 
 
 
 
seu sorriso floresce os girassóis em meus 
olhos 
que orbitam cingindo 
seu corpo como um vestido de que você 
não precisa 
por bonitas assim, as pétalas do mamilo 
quais únicas folhagens a cobrir a 
brancura do teu corpo de desprotegida 
refletida pela lua 
que meus dedos esculpem em detalhes 
em você, selva verde nos olhos 
em você, jasmim em meus braços, você 
tremente gemente fremindo 
sob o vento do meu corpo 
florescente 



 



 

 

39. Fragmentos de 
martina 
 
 
 
 
noite estourou 
como quando uma cabeça estoura 
com ares de melancia 
por cima dos prédios 
escorrendo, pregando no tato 
de quem se escora nas paredes 
 
à noite estourou a cabeça, a própria 
séria como um alvo 
como um bocejo lá embaixo 
respingada do miolo mole da noite  
mancha alguns sapatos 
de quem, se escorando, 
se empertigando, 
se esgoelando pra chamar atenção do 
ônibus que não pára 
 
e a noite espirrou 
fria na espinha feita um grito 
de um celular no sexo 
pr'afastar o acre d'um beijo amanhecido 



espocou 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


