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     Ministério do Turismo e Belgo Bekaert apresentam 

 

        Poesia na Quarentena: Lira dos Olhos D’água 

 
 
Lira dos Olhos D’água (antologia de importantes nomes 

da poesia de Feira de Santana, uma viagem poética 

por seus 187 anos) é a síntese do Projeto Poesia na 

Quarentena. Tal proposição trás, para além dos 

aspectos estéticos, próprios da vivenciação da Grande 

Arte, a filosófica companhia, tão precisa, da leitura e da 

reflexão, ainda mais neste momento; reforçando o 

preceito maior (se há) da Literatura: ser um elo entre o 

ser e suas vivências.  

 

 

A Mostra de Diversidade Cultural é uma realização da 

ONG Favela É Isso Aí, Secretaria Especial da Cultura 

do Ministério do Turismo, Governo Federal – Pátria 

Amada Brasil e Belgo Bekaert Arames, viabilizada por 

meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 
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SAUDADE 

 

 

Saudade! Acervo e longe suspirar 

De um peito exúl, aflito e lacerado! 

Saudade! Ao longe o vasto e cavo mar 

Gemendo, à tarde, plácido e magoado! 

 

Saudade! Evocação do meu passado, 

Sonhos meus de amor dispersos pelo ar! 

Meu triste coração, já desolado, 

Exausto de sofrer e de chorar! 

 

Saudade! A sedução de minha terra, 

Em branda noite de perfume e prata, 

Que tanto enlevo e resplendor encerra! 

 

Saudade! Olhos chorosos de quem ama! 

Voz de araponga a se perder na mata 

E o sol morrendo no horizonte em chama! 
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NO BEMBÉ 

 

 

Apaga-se distante o sol. Tarde 

Morre. Súbito a noite estiada cai 

Da gente alegre que ao terreiro sai, 

Pouco e pouco, a fogueira aos gritos arde. 

 

Queima. Crepta e se abre em chama viva. 

Rubra língua de fogo, que se estende 

Pelo ar macio, ao vento, baila. Esplende. 

E o espaço, em torno, de fagulhas criva. 

 

Enquanto à luz vermelha dos tições 

Tocam-se bombas, que se atiram ao leo, 

Riscam rútilos raios pelo céu 

Os raivosos e rápidos rojões. 

 

Animado, começa, enfim, o samba, 

À volta, toda, ali, da tal fogueira. 

E a macumba se forma, então, ligeira, 

Que a noite velha, ao longe, já descamba. 
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Salva o Batista a roda inteira. Canta 

Dos tabaques, ao som, que, além, ressoa. 

Doida mulata o corpo quebra á toa. 

E, a todas as demais, ora suplanta. 

 

E pula na fogueira feita em brasa 

A mulher, sobre a qual baixou Iansã. 

E o fogo, aos seus pés nus, é coisa vã, 

Pois a dona do raio o gesto apraza. 

 

Ronca fundo o tabaque. O samba ferve 

Acompanhado de africana orquestra. 

Bate aos meneios da mulata destra, 

Cuja dança, ao Brasil, de espanto, serve. 

 

A cantiga infernal nos ares erra 

E o dia surge, agora, lentamente… 

E, enquanto a mulher dança, ao fogo ardente, 

Desce a lua no píncaro da serra… 
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BOZÓ 

 

 

Bozó, que o vulgo o faz de pipoca e novelo, 

De pano de cor preta e de cor encarnada, 

Que a gente se amedronta e se apavora ao vê-lo, 

Solto ali, para o mal, na paz da encruzilhada. 

 

Bozó, que veio lá da escravizada Costa, 

Serve para dar vida e dar ventura, sim, 

Para prender o amor de alguém de quem se gosta 

Ou dar a quem se odeia o mais horrível fim. 

 

Bozó de pinto preto e de moedas de cobre, 

De bonecas de pano, alfinetes e vela, 

Que do pobre faz rico faz pobre, 

Que faz esta querida e desprezada aquela. 

 

Bozó, que a todo mundo assusta e atemoriza, 

Que surge, muita vez, á soleira das portas, 

Não raro dá-se mal quem por cima lhe pisa, 

Na sinistra mudez das negras coisas mortas. 
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Farofa de dendê, pano branco e charuto, 

De tudo isso se vê no macabro bozó, 

Que vingativo ser, perversamente astuto, 

Para danos causar, pureza de tão só. 

 

Bozó de que a gentalha á volta se aglomera, 

Alegre da surpresa, em clamorosa grita, 

Entanto, algum receio em cada qual impera 

De tocar, por gracejo, a mixórdia esquisita. 

 

Bozó, que mete medo a quem por ele passa, 

Que aparece, à manhã, nas esquinas, disperso, 

É prenúncio para uns de próxima desgraça, 

Outros lhe dão, porém, sentido bem diverso. 

 

Muita gente não crê. Mas, si a cabeça doe, 

Si o giro do negócio agora não dá certo, 

Ou, si acaso em desgosto o coração lhe roe, 

Impressionado corre ao canzuá mais perto 
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JUNGLA 

 

 

Jungla, morena flor de estranha selva bruta. 

Todo o frondoso bosque estremece e palpita, 

Quando, em franca nudez, deixando a imensa gruta, 

Mostras da aurora à luz toda a graça infinita. 

  

Vai pela mata um cheiro intenso que disputa 

À mais formosa flor o perfume que incita. 

E a tua doce voz, ao longe então se escuta, 

Nesse odor que a vibrar no claro espaço grita. 

  

Deusa de um grande amor. O teu olhar fascina. 

O teu corpo de jambo, ardente e perfumado. 

É um mármore pagão que tenta e que assassina. 

  

Jungla dos corações. Tu provocas o ciúme. 

Sedutora e gentil, soberba e desejada, 

Myrurgia pôs teu nome em mágico perfume! 
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FOGUEIRA DE SÃO JOÃO 

 

 

Em frente à casa branca e simples da fazenda, 

Arde, de manso, em festa, a fogueira bizarra. 

Quer foguete ou balão sobre os montes ascenda, 

Da petizada explode a estrídula algazarra. 

 

Tiram moças a sorte. A viola zanguizarra 

Num canto da sala e, chula a chula, emenda. 

Rodam pares febris. Trescala a flor na jarra, 

Tentam seios romper dos casacos a renda. 

 

Ferindo no ar, um rojão raivoso ruge e estoira, 

Rouco ressoa após, de quebrada em quebrada. 

Mal desponta da aurora a luz bondosa e loira, 

 

No terreiro deserto, onde, a cismar, me vejo, 

Contemplando a fogueira, aos restos, apagada, 

Fito as cinzas, talvez, do meu próprio desejo! 
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DAMI 

 

 

Arde do poente sol como uma tocha 

Sobre os verdes oiteiros no cabeço. 

Mal se vai o crepúsculo em começo 

Já de estrelas o céu se desabrocha. 

 

Corre em pleno desânimo o brinquedo, 

Que ali se faz para louvar Xangô. 

Ela, porém, chegando ao pagodô, 

Enche-o do encanto de um sorriso ledo. 

 

Volta de si, parece, tudo vibra, 

Tudo se alegra e principia a festa, 

Que grande brilho de repente empresta 

A voz argêntea que nos ares libra. 

 

Ilus possantes, barulhando, tesos, 

Marcam-lhe os passos nessa roxa tarde. 

Não faça, embora, do dançar alarde, 

Dançando, traz os candomblés acesos. 
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A caráter vestida a forma ostenta 

Do talhe senhoril de cor bem parda, 

Que beijos quentes, lúbricos, em barda, 

A toda a boca, no momento, tenta.  

 

Aos saracoteios, ninguém mais resiste, 

Do corpo ardente que provoca escândalo 

Corpo lascivo, que recende a sândalo, 

De seios hirtos de punhais em riste. 

 

Dos olhos infernais possui na treva, 

Como no riso franco que fascina, 

Certo poder, que fere e que assassina 

Os corações que de vencida leva. 

 

Seus redondos quadris de rara pompa 

Tudo incitam, pertubam nessa noite, 

Que não há no terreiro quem se afoite 

Deixar o samba sem que o dia rompa. 

 

De outra não sei, por muito que repare, 

Quando na roda dos camdombes pisa, 

Nos maneios da dança que eletriza, 
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Que à perversa mulata se compare. 

 

Desde a tarde violácea em que eu a vi, 

Da macumba meu ser jamais duvida, 

Pois fiquei preso, para toda a vida, 

No feitiço dos olhos de Dami!... 
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DAS COISAS MEMORÁVEIS 

 

 

Um dia o mundo inteiro vai ser memória 

Tudo será memória 

As pessoas que vemos transitar naquela rua, 

as gentis ou as sábias, ou as más, todas, todas. 

E o mendigo que passa sem o cão, 

o ginasta, a mãe, o lobo, o ético, a turista. 

Deus, inclusive, regendo o fim das coisas 

memoráveis, também será memória. Deus 

e os pardais; E os grandes esqueletos de Museu Britânico. 

 

Todo sofrimento será memória. Eu, sentando aqui, 

serei só estes versos que dizem haver um eu sentado aqui. 
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O SIM & OUTROS ACHAQUES 

 

 

A vida inteira anulada 

por falta de outros desígnios, 

eis que voltamos ao parque 

onde os homens se congregam: 

ninguém jamais sabe ao certo 

onde o sim das grandes aves, 

singramos por mares mansos 

que julgáramos esquecidos — 

mas eis que a vida se perde 

por falta de outros desígnios. 

Ou não se perde: é só isto. 
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NUANÇA 

 

 

Meus caminhos, meus mapas, 

meus caminhos. 

Tudo está em ordem 

em minha vida. 

Como se faltasse 

alguma coisa. 
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SONETO DO AMOR PROFANO 

 

Não me consinta o amor tanta alegria, 

pois, por não merecê-la, me constrange 

o peito (já uma dor, não longe, me 

sussurra que este amor sem agonias 

não há de consentir em tanta graça), 

eis que, perdidamente, já pressinto 

— e quanto, e quanto — que em amor, perdidos 

todos os lances, não há como obtê-lo 

de outro modo que não por sacrifícios / 

e eis que este, pois, gratuita dádiva, 

me chega às mãos de um modo tão profano, 

que quase certo estou de que, se o tenho, 

já não o tenho por justo e dadivoso 

mas por amor que é fruto só de engano. 

E não me engana um amor quando enganoso. 
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MNEMÓSINE REVISITADA 

 

 

A memória do homem, coisa simples. 

Esquece-se de que somos esquecidos 

e cheios de saudades. 

Saudades do que fomos e o que somos, 

já esquecido em socavões de tardes. 

Como se hojes fossem inacabáveis 

e não viessem cobri-los outros sonos. 

Ingratidão, memória, é teu nome. 

Tudo que somos vai virar saudade 

(não importa o peso, a pluma, a asperidade) 

de tudo que não fomos — e, eis, esplende. 
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CONTEMPLAÇÃO DA NUVEM 

                                                   p/ Luis Alberto 

 

A vida é a contemplação daquela nuvem. 

E o mundo 

uma forma de passar, que inventamos 

para não ver que o mundo não é o mundo, 

mas uma nuvem 

passando. 

E uma nuvem passando 

ensina-nos mais coisas que cem pássaros 

mil livros um milhão de homens. 

A vida é a contemplação daquela nuvem. 

E o mundo 

uma forma de passar, que inventamos 

para não ver que o mundo não é o mundo, 

mas uma nuvem. 

Passando. 
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      DIVAL PITOMBO 
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MILAGRE EM VENEZA 

 

  

Eu vi o crepúsculo descer sobre o Adriático. 

E vestir Veneza de ouro 

como se a preparasse 

para as núpcias de um Doge. 

Depois 

a noite chegou de mansinho e fez o seu milagre. 

Pousou no Campanário. 

Soprou seu hálito azul na Praça de São Marcos 

e levantou uma poeira dourada 

feita de pombos e estrelas. 

A música de Bach subiu da terra 

numa litania de anjos. 

E Veneza flutuou sobre as águas 

como uma rosa atirada no mar! 
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PRELÚDIO E FUGA 

 

  

Do céu de talco 

e estrelas moribundas 

emerge a rosa da manhã. 

  

A noite que passou 

está dentro de mim. 

  

Deixa que repouse a minha cabeça 

nos teus braços. 

  

Quero esmagar em tuas mãos 

essa orgia de distâncias! 

 Quero falar contigo 

como se fosse, hoje, a véspera da CRIAÇÃO. 
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POEMA DA ROSA 

 

 

Do mundo que vai nascer 

eu escolhi uma flor, 

E parti, levando-a, sonâmbula, 

entre os dedos, 

desafiando auroras. 

 

E agora tu a tens pousada em ti, 

num agitar de asa em agonia. 

Como uma coroa. 

Metafísico troféu de espanto e alumbramento 

para premiar tua ternura. 

  

Oh! tímida libélula fatigada, 

alegre e sensitiva como um sino... 

E boa como o mar. 
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UMA VIDA 

 

  

Esferas coloridas 

povoaram seu sonho. 

  

Muitas rosas vermelhas 

marcaram seus passos. 

  

Uma lua de azougue 

clareou seu caminho. 

  

Depois 

tudo isso se fundiu 

na mesma sombra. 
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GERMINAL 

 

 

Na sombra do parque feliz 

goteja o luar 

cheirando a madressilva. 

 

E o orvalho, 

que viajou na cauda do vento, 

mitiga a agonia dos girassóis 

e fecunda o poema. 
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OS FLAMBOYANS ESTÃO FLORIDOS 

 

 

A chama vegetal 

devorando o verde. 

 

Orgia rubra agredindo 

a paz deste crepúsculo. 

 

Poinciana régia, 

flor do Paraíso. 

Labaredas de Sol 

crestando ninhos. 

 

Os flamboyants estão floridos! 

 

Verde e escarlate, 

mais escarlate que verde. 

É como um incêndio no mar! 

Na multidão indiferente 

apenas a criança olha. 

 

Os flamboyants são para os pássaros! 
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Homens práticos, 

parai vossos computadores. 

Mágicos, poetas, 

sacerdotes, 

homens públicos 

e mulheres publicadas, 

vagabundos, 

viciados e ladrões 

e lânguidas prostitutas 

que investis na noite 

o ouro das vossas vidas, 

esquecei por um instante a vossa loucura 

e correi, 

de mãos dadas, 

para a praça. 

 

Vinde olhar o céu, 

que há um jardim de fogo 

plantado no azul. 

 

Os flamboyants estão floridos! 
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                                    EURICO ALVES BOAVENTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

DÍNAMO 

 

 

Ralam o ar, rodopiando em roucos ronrons rudos, 

as ruivas, rúbidas rodas raivosas, rápidas, ao fogaréu ... 

Negras fauces monstros de fornalhas, abocanhando sombras, 

num doido torvelinho desordenadamente bruto, 

de permeio às turbinas, aos êmbolos, às válvulas e a loucura 

de mil garras de fogo — as alavancas víboras — 

no vai-e-vem, vem-e-volta, 

subindo, descendo, afogando-se na fofa negrura do óleo chiando. 

 

Tatala, lá fora, ao dorso polido das chaminés, 

a crespa asa rascante e do grande morcego chagado a noite. 

 

Correm escuros arrepios no alto céu de ferrugem, 

mordendo a usina ... 

Mas, a um canto, possante, brutal, estouvadamente, 

entre o delírio de carótidas veias e artérias de aço, 

bates, rebates, fremes, latejas, precípite, 

em cólera chispando, 

rudo, rouco, raivoso, rasgando a noite, 

— dínamo da fábrica — meu desvairado coração pulsando! 
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BALADA DA ESPERANÇA  

 

 

Herdei de meu pai este solar antigo... 

Sob a sua sombra, as horas se aconchegam religiosamente 

ciciando preces que eu só escuto e compreendo, 

e a vida pousa nua no meu pensamento... 

 

É pura a hora, sem desejos inúteis, sem calor de sexo 

que o sol nos dá ... 

 

Bate, dentro do luar, a cancela, bate mansamente, 

ressonância de coração que envelhece na paisagem sem rancor. 

Bate ao sol, bate ao luar, nos nervos crespos do mourão de baraúna, 

melodia de saudade, recuando até nós... 

 

Não haverá outros gemidos lá fora 

abafando a música da minha alegria. 

 

Quando poderei sonhar no solar herdado de meu Pai? 
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USINA 

 

  

Como um punhado de estrelas dentro da noite, 

as casas dos empreiteiros 

perdem-se na festa verde 

das espátulas compridas do canavial contente ... 

  

E, ondulando, farfalhando, 

o canavial se estende interminavelmente, 

como um sonho esmeráldico de fartura, 

da usina, 

que, no centro, 

estridula e apita e jazzbandiza ferros, 

numa alucinação fantástica de mil músculos de aço 

tinindo e retinindo, 

zoando e retumbando no abandono do vale. 

Macabra mistura de polias, 

cordames, manivelas e rodas dentadas, furiosamente, 

diabolicamente, alucinadamente ... 

  

Na baixada, como dois braços sondando as estrelas, 

as duas chaminés contemplativas se empertigam. 
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ELEGIA PARA MANUEL BANDEIRA 

 

 

Estou tão longe da terra e tão perto do céu, 

quando venho de subir esta serra tão alta ... 

Serra de São José das ltapororocas, 

afogada no céu, quando a noite se despe 

e crucificado no sol se o dia gargalha. 

 

Estou no recanto da terra onde as mãos de mil virgens 

tecem céus de corolas para o meu acalanto. 

Perdi completamente a melancolia da cidade 

e não tenho tristeza nos olhos 

e espalho vibrações da minha força na paisagem. 

Os bois escavam o chão para sentir o aroma da terra, 

e é como se arranhassem um seio verde, moreno. 

 

Manuel Bandeira, a subida da serra é um plágio da vida. 

Poeta, me dê esta mão tão magra acostumada a bater nas teclas 

da desumanizada máquina fria e venha ver a vida da paisagem 

onde o sol faz cócegas nos pulmões que passam 

e enche a alma de gritos da madrugada. 
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Não desprezo os montes escalvados 

tal o meu romântico homônimo de Guerra Junqueiro. 

Bebo leite aromático do candeal em flor 

e sorvo a volúpia da manhã na cavalgada. 

Visto os couros do vaqueiro e na corrida do cavalo sinto o chão 

pequeno para a galopada. 

Aqui come-se carne cheia de sangue, cheirando a sol. 

 

Que poeta nada! Sou vaqueiro. 

 

Manuel Bandeira, todo tabaréu traz a manhã nascendo nos olhos 

e sabe de um grito atemorizar o sol. 

 

Feira de Santana! Alegria! 

 

Alegria nas estradas, 

que são convites para a vida na vaquejada, 

alegria nos currais de cheiro sadio, alegria masculina das 

vaquejadas, 

que levam para a vida e arrastam também para a morte! 

Alegria de ser bruto e ter terra nas mãos selvagens! 

Que lindo poema cor de mel esta alvorada! 

A manhã veio deitar-se sobre o sempre verde. 
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Manuel Bandeira, 

dê um pulo a Feira de Santana 

e venha comer pirão de leite com carne assada de volta do curral, 

venha sentir o perfume de eternidade que há nestas casas de fazenda, 

nestes solares que os séculos escondem nos cabelos desnastrados 

das noites eternas, 

venha ver como o céu aqui é céu de verdade 

e o tabaréu como até se parece com Nosso Senhor. 
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MISTÉRIO 

 

  

Choveu. 

  

O céu com as nuvens mascaradas de velhice 

era uma testa enfeitada de rugas ... 

  

Porque será que a terra está triste? 

  

Trovejou. 

  

E o céu não teve medo 

abriu a boca de noite 

e soltou a gargalhada ziguezagueante de um relâmpago. 
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ZABIAPUNGA 

 

 

A madrugada bocejou, 

deixando cair perdigotos — as estrelas miúdas. 

A madrugada é negrinha e tem volúpias 

e tem volunteios e quebrantos e dengos, 

para entontecer a alma da gente. 

Está tudo quieto... 

Um dedo de lua veio selar os beicinhos vermelhos da manhã.  

 

De repente, 

uma zoadeira abala os nervos mulatos da raça, 

que vivem úmidos de um sangue quentinho. 

E um grupo de pretos retintos, 

que saltam, 

que pulam, 

que dançam, 

que bailam na quentura lustrosa dos seios da manhã, 

surge enfeitado irisado: 

branco, vermelho, amarelo e sangue de boi. 

E guizos, enxadas e pás, 

martelos e latas vazias repenicam ligeiros: 
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          TEN – TEN! TEN – TEN! 

E os máscaras cabindas, 

cheirando a cabritos, 

vão pulando, pulando e sambam danadas negrinhas, 

e pulam moleques cabindas. 

TEN – TEN! TEN – TEN! 

Uma poeira de prata anda dançando no ar. 

E a lua é triste como a alma selvagem do Brasil. 

Param os guizos. 

Emudecem os instrumentos. 

E cabindas festeiros com o sujo no corpo: 

TABULEIRO! TABULEIRO! 

Reten-ten! 

Recomeça o barulho das enxadas e latas. 

E dentro do corpo de tanta gente cabinda, 

bailam e dançam espíritos danados. 

TEN – TEN! TEN – TEN! 

É o choro triste da terrinha longe, 

é a voz sentida da terrinha triste. 

Lá bem longe, a manhã brasileira — morena novinha, 

abre a mão, que tem cheiro de calumbi esmagado, 

pega os negros, que pinotam, que sambam possessos, 

e joga tudo no bolso do grande avental. 
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                           IDERVAL MIRANDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

DO MAR E DA LOUCURA 

  

1. 

 

diz-se o amor, 

o divino 

em sua proximidade. 

 

2. 

 

a loucura, 

ele mesmo 

em sua simplicidade. 

 

3. 

 

juntos, 

ainda ele 

em sua totalidade. 
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NOTURNO 

 

 

quem 

dentro da noite 

desperta 

 

eu 

ou o outro 

que sonha? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

47 

CONTESTAÇÃO 

 

1. 

 

Louco, eu sou um louco, me calo 

nada mais digo. 

 

2. 

 

Louco, o homem está louco, me calo 

nada mais digo. 

 

3. 

 

Louco, o mundo está louco, me calo 

nada mais digo. 

 

4. 

 

Louco, deus está louco  me calo 

nada mais digo. 

 

5. 

nada mais digo. 
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CRÍTICA LITERÁRIA 

 

  

A poesia banha-se naturalmente 

na fonte eterna do sofrimento humano 

eles não sabem disso 

e a procuram no circo das pulgas em paris. 
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         LAVRA 

 

 

         No espelho 

a imagem lavrada na face 

         na face 

o sofrer lavrado na pedra 

         na pedra 

o poema lavrado na imagem 

         na imagem 

a morte lavrada nos olhos 

         nos olhos 

o brilho do sangue/da morte 

         na morte 

questão de tempo. 
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        TRANSIÇÃO 

 

 

         Demônios 

         rasgam 

         ferem 

         distorcem 

         o cerne 

         dos sons altissonantes 

         deus é ouvinte 

         e 

         seu útero 

         ébrio de SPQR 

         rompe-se 

         descarregando cinzas 

         sobre os céus 

         de Washington DC 
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                       GERGINA ERISMANN 
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ADEUS 

  

 

Beijo a terra de minha Terra boa 

em despedida a tudo em que hei vivido. 

E beijo as flores onde a abelha voa, 

Bailando seu “bolero” sacudido. 

Minha voz dissonante um hino entoa 

à santa luz do céu indefinido... 

E em cada estrela deixo aqui, à-toa, 

o meu saudoso olhar, enternecido. 

Um compassivo adeus a cada cousa, 

envolto na tristeza mais pungente... 

E o coração aflito não repousa, 

porque não pode ser indiferente. 

É sempre doloroso abandonar 

a Terra que nos viu, em pequenina... 

Mas o Destino vive a nos mandar 

e é lei-suprema o que ele determina. 

Um adeus comovido à Natureza, 

meu grande enlevo, meu deslumbramento! 

Serrania azulada, singeleza... 

Adormecida sempre pelo vento. 
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Campinas verdejantes, soledade 

que gosto de mirar, quando anoitece... 

Hei de lembrar-vos muito, com saudade, 

pois a Distância o amor não enfraquece. 

Manhãs nubladas, noites luminosas, 

tão propícias ao meu recolhimento... 

Adeus irmãs, Estrelas caridosas 

que levarei também no pensamento. 

Adeus terras, de minha Terra boa! 

Adeus Santana, que nos abençoa. 
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INCLEMÊNCIA 

 

 

O coração da terra anda chorando 

Com saudades da chuva… 

Por mais que o céu prometa 

dos olhos das estrelas 

as lágrimas não caem… 

O sol devora tudo. 

Tornou-se cor de bronze, 

a mata, que era verde. 

Calaram-se todas as fontes… 

Morreram os passarinhos… 

Há fome pelas estradas. 

Há sede pelos caminhos. 
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CHUVA 

 

 

A chuva é ouro que cai do céu 

para o mealheiro do pobre… 

e para as veias anêmicas da terra febril 

a chuva é sangue. 

 

Há murmúrios cantantes de águas claras. 

Há promessas de fartura nos milharias. 

Andam pintores invisíveis retocando 

o quadro verde da campina, 

desbotado pelo sol… 

e a natureza agora, toda fresquinha, 

lembra uma moça convalescente, 

a quem deram lindos vestidos novos. 
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CARNAVAL 

 

 

A mascarada passa alegre sacudindo 

os guizos do Prazer, o pó das Amarguras… 

e descuidosa vai, cantarolando e rindo, 

assim arlequinando, em gestos e mesuras. 

 

São manequins da Vida, o gozo repartido, 

numa “revanche” doida às suas desventuras… 

e nada mais querendo e nada mais sentindo, 

que exaltação fugaz de rápidas loucuras. 

 

Tristonha humanidade, espelho de “Pierrot”! 

engana o teu martírio, assim ele enganou: 

tocando soluçante um velho bandolim. 

 

Repete a tua farsa, extravagante e fina, 

que neste mundo ingrato, a nossa pobre sina 

é bem um Carnaval esplêndido e sem fim. 
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ELEGIA 

 

 

Eu tive uma irmã querida, 

por mim estremecida, 

era todo meu amor... 

andorinha passageira, 

desse mundo de canseira, 

foi pr'a o Reino do Senhor, 

Sua vida fugidia 

como um sonho de alegria 

brandamente se acabou... 

rosa branca matutina, 

flor imácula e franzina, 

tão depressa nos deixou! 

Quando imersa na saudade, 

olho o azul da imensidade, 

procurando minha irmã... 

no recorte de uma estrela, 

muita vez eu julgo vê-la 

qual formosa castelã. 
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SOLICITUDE 

 

 

Na tarde cinza que vai morrendo... 

Uma onda de saudade, de repente, me invade. 

E o pensamento, prendendo-se à distância, 

forma um inquérito emotivo:  

 “Que será feito dos meus pobres, 

dos pobrezinhos com quem eu dividia 

o pão de minha alegria? 

Que será feito do meu gato Baiano, 

sem ouvir mais o meu piano? 

E da nossa constante lavadeira, 

Misto de mármore e de carvão? 

Estará florida minha cajazeira,  

e os pássaros que nela saltitavam, 

ainda aí cantarão?  

Estará viçosa a hera da parede, 

E que fim levaria minha rede? 

Quanta lembrança tenho, de tudo que foi meu... 

Como a gente quer bem, á Terra onde nasceu!  
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                           GODOFREDO FILHO 
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DOIS SONETOS À PERDIÇÃO DE MARIANA 

 

I 

 

Vaga, tênue lembrança de um perfume 

de flor esguia, delicada e pura, 

Mariana entre as frágeis, lindas rosas, 

que à tarde o vento mau despetalava. 

 

De vestido azul claro e de sandálias 

recurvas, laço rubro nos cabelos, 

recordo quando a via, ó enfermeira 

silenciosa das fontes do jardim. 

 

Do destino das coisas compungida, 

o sinistro mistério aprofundando 

da evanescente e efêmera beleza, 

 

Mariana talvez que pressentisse 

o mudo horror das rosas derradeiras 

que em seu féretro branco morreriam. 
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II 

 

 

Penso no amargo instante, ó alta Amada, 

em que se apartarão, cheios de mágoa, 

de mim teus negros olhos, rasos de água, 

e essa ternura ingênua e delicada. 

 

Que mais posso dizer? Nem se apagada 

sempre, não hoje só, verei a frágua 

a salamandra de teu sonho.  Trago-a 

dentro d´alma, já murcha e mal fanada, 

 

a flor do afeto a que sorrimos ambos, 

e a deixaste gelar neste abandono, 

no limbo vítreo domais longo sono. 

 

Embora ! O aroma dúlcido dos jambos 

sentirei, que me lembra um céu perdido, 

ó fruto verde, ó fruto proibido! 
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LAMENTO DA PERDIÇÃO DE ENONE 

  

 

Quero fugir e não posso. 

Quero correr e me sinto 

colado no chão da esquina. 

  

Se a noite ao menos pudesse 

fazer com que me esquecesse 

da fria luz que, no quarto, 

sobre o teu corpo morria. 

  

Oh gargantilhas de espanto na esconsa perdida! 

  

Se a noite ao menos pudesse, 

apagar o riso insano 

que deste para outros homens, 

a esquimose de teu riso 

na carne dos transeuntes. 

  

Taça esgalga (negra rosa!) 

taça esbelta onde anoitece 

o vinho que me delira, 
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tormento, lunar delícia 

de tantas bocas viciadas 

na polpa nutriz dos mundos. 

  

Não dormias, que eu só sei 

da luz verde que escorria 

sobre os teus seios imersos 

no mar moreno do peito. 

Girafa que me alucina, 

cobra, cobra, cobra, cobra, 

doida mula-sem-cabeça 

batendo os cascos de vidro 

no rosto do meu desejo... 

  

Quero gritar e não posso. 

Quero correr e me sinto 

colado no chão da esquina. 

  

Se a noite ao menos pudesse, 

na sombra do mar do tempo, 

perder o lume trigueiro, 

mas tão frio, de teus olhos. 
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Na relva negra do púbis, 

de teu púbis -- horto exíguo, 

quisera pascer cuidados, 

ternuras, canções de lua, 

ou bem, anseios magoados 

do viço mau das bromélias. 

  

Quisera pascer cuidados... 

ou esgueirado pelas bordas 

do poço do mundo estéril, 

fecundar óvulos mortos. 

  

Enone, a aurora surgia das dobras de teu silêncio. 

  

Vinho, aromas, luzes cruas, 

e essas pupilas boiando 

num charco azul de atropina. 

  

Enone, a aurora dançava na festa dos teus cabelos. 

  

Quero fugir e não posso. 

Quero correr e me sinto 

colado no chão da esquina.  
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SONETO DO VINHO DO PORTO 

 

 

Fruto em verde ou de ígneo e azul, tocado 

da música da alva. Ó tessitura 

de esférico sabor, lúdico aroma 

de pomo etéreo. Os beijos que não são. 

 

Desliza em rota insone. E eu te procuro, 

ó domador do tédio. E, travo e mel, 

de seu conúbio vegetal ressumbram 

no liquefeito olhar das feras bravas. 

 

Que do xisto azumbrado a fulva luz 

tornada em sumo e veludoso gosto 

por sobre a calcedônia do desejo. 

 

Vinho que sabe amor sem fim, ocíduo 

clarão que incide às tardes sobre o Douro, 

ou de Andrômeda o riso e o de Canopo. 
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DA LÍVIDA EXPECTAÇÃO DA AURORA 

  

         

Madrugada sem a rosa 

pendida do hastil do sono, 

nem frisos de azul contidos 

na pauta do esquecimento. 

  

Sem arabescos volvidos 

no canto dos galos negros 

sobre trilhas distendidas 

em paralelas de orvalho. 

  

Madrugada que o silêncio 

devolve ao itinerário 

das infindáveis rotas indo 

a planícies de sidéreo olvido. 

  

Irei ver-te face a face 

da ausência que traz o dia, 

lívida expectação da aurora 

sobre a parábola das ruínas. 
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TU SOLUS 

         

        

Agora, eu sei quem és.   

Eu te conheço, agora. 

A minha angústia te pressente 

de mundo a mundo.   E o caos,  e a imensidade, 

mares, florestas, sóis, flores, abismos, 

eu vejo tudo em teu olhar. 

  

E êsse olhar a que fugi a vida inteira, 

(ora alegre, ora inquieto, ou pávido, ou blasfemo, 

no meu orgulho humano,) 

hoje, sei que é o só que ilumina 

o silêncio da alma, 

— clarão rasgando a noite onde se escondem 

o mistério do amor e o mistério da morte. 
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POEMA DA FEIRA DE SANT´ANA 

 

(Fragmento) 

 

Feira de Santa´Ana 

— a de hoje tão diferente 

também é boa 

riscadinha de eletricidade 

torcida esticada retesada de fios negros aéreos longos 

Fords estabanados raquíticos 

levando no bojo viajantes de xarque 

 

ó Fords arados desvirginadores defloradores de sertão 

tempo morto 

eleições de meu tio Zé Freire 

gorda dezena de anos o chefão daquilo 

coronel turuna seu Zé Freire 

com escravos cavalariças fazendas dinheiro  

e tempo morto 

(e um rapaz alfaiate um magricela romântico pernalta 

rondando minha prima feita que morreu 

esse rapaz era um grande namorador 

namoro de caboclo guabiru. 
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                            ROBERVAL PEREYR 
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AMÁLGAMA 

 

 

O exercício da mentira 

assevera-nos o rosto; 

petrifica-nos o busto 

e engrandece-nos a ira. 

 

O exercício da mentira 

engrandece-nos as posses; 

ajoelha-nos em preces 

sob o teto das igrejas. 

 

O exercício da mentira 

faz-nos fortes barulhentos; 

tece grandes pensamentos 

para encher-nos de amarguras. 

 

O exercício da mentira 

faz-nos lúcidos, divinos; 

torna os animais humanos 

e torna os deuses caninos. 
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O exercício da mentira 

(por que tamanha maldade?) 

concedeu-nos - que loucura! - 

o exercício da verdade. 
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NENHUM E SEIS 

 

 

Sou da noite minhas unhas crescem 

na noite, inventei um destino 

na noite: 

 

uma banda do ser interditada 

a outra na festa, 

às vezes pergunto: quem sou? 

 

trago manchas de enigmas na pele, 

dou um salto mortal dentro de mim 

e não sei se escapo: 

 

pois há os que caem. 

há os que não levantam. 

há os que perdem em complicado jogo 

a terra natal. 

 

a minha terra era eu mesmo: 

hoje, sou uma dívida. 

a quem me hei de pagar? 
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POEMA 

 

 

A palavra círculo 

e a palavra bufa 

e a palavra bomba 

e a palavra cínica 

a única 

e a fundamental 

são todas elas da mesma essência. 

E a palavra essência, 

como todas elas, 

sofre essencialmente 

deste mal: palavra. 

Mas são todas belas, 

belas e enganosas 

— como a palavra rio 

como a palavra rosa 

E como a real. 
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SONETO DO EGO E SEU FIM   

 

 

Os abismos em torno de cintura, 

as mãos magras de apalpar segredos. 

Magras e marcadas – que há dúvidas 

cravadas nas palmas e nos dedos. 

 

São dúvidas vorazes que eu mesmo 

amamentei às margens do mistérios. 

E são tantas! E tanto já cresceram 

que suas patas pesadas reverberam 

nos elos desta voz: voz que eu (bêbado) 

confundo com a minha no ego 

– ser amalgamado, um olho cego, 

traído e traidor, pesada cruz. 

Hei de matá-lo, este fantasma vesgo, 

enraizado no ser. Se morto: é luz. 
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A FALSA MUSA 

 

 

A noite filtra seus males 

numa cadeira difusa: 

 

maquinações, pistas falsas 

(a noite é vasta), tumultos 

não percebíveis, compacta 

massa de sonho e de dúvidas. 

 

Alguém vai morrer (não sabe) 

daqui a sete minutos 

e talvez sonhe com pássaros 

ou reze, calmo, no escuro: 

 

a noite, astuta, o enlaça 

nos braços da falsa Musa. 
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PRELÚDIO 

 

 

O teu segredo é o meu 

percurso no eu 

nascido de lado. 

                 Naquela curva perdi o tino 

                 e o nome 

e fui o corvo ferido no imo 

e fui o deserto sobrevoado. 

 

O deus que dormia atrás do meu embigo 

sumiu. No oco 

deixado ecoa o sem-sentido 

e danço esta sina com eus indomáveis. 
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                               SOLIDADE LIMA 
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ABORIGINAL 

 

 

Dez mil humanidades me inauguram, 

nenhuma dádiva ou destino 

estampam-se em meu pulso. 

 

Ausentemente pelo Cosmos,  

a eternidade um só milímetro. 

 

Elíptico em meu umbigo, 

o amor é um helicóptero- 

pterodátilo em seu plúmbeo. 

 

Cão andrajo, a vida, 

farejando-me o compasso 

sem mapas e mistérios... 

 

Aos deuses e seus desígnios: 

meu nome é O-Não-Tempo 

e eu tenho a idade do mundo. 
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A SEIVA INSANA 

 

 

Leve 

(na sombra mais súbita) 

a lâmina das horas corta 

a carne do tempo, 

sangra a sede de sonho nos músculos. 

 

À luz desses segundos 

que eu possa ser o ser mais desimportante deste mundo 

e estar pássaro e feliz por isso 

ou estar qualquer outra coisa 

desestando, 

nítido e pronto 

para quando o grande vento pelos quintais soprar. 
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O CARROSSEL DAS HORAS 

 

 

Morrem as horas, movem-se os ponteiros... 

Somos do Tempo as voltas do Destino, 

humanos entre humanos e divinos 

imortais, tão mortais, e passageiros. 

 

Pela vida, entre cismas, para o nada 

ou para a súbita asa sublimante: 

a tênue e leve luz destes instantes,  

o pólen que serpeia ao pó da estrada. 

 

Eternos como eterno é um segundo, 

brevíssimos crepúsculos, cadentes 

cometas pelo céu do inconsciente, 

milésimos no pêndulo do mundo. 

 

Uma folha, outra folha tarda ao vento 

e se vai, voo da tarde, tão ligeira 

como ave azul do sonho, alvissareira... 

Não mais tardamos que um só vil momento! 
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Entre entretempos corre-nos um rio 

que se esqueceu, esconso, de seu curso: 

uma rês tresmalhada contra o Urso 

do Tempo a devorar-nos num sutil 

 

segundo... Pássaros passando e só! 

Nada além nos é dado ou conferido: 

o Tempo que ora flui é já perdido, 

aquele que ainda vem é logo pó. 

 

Mas a presteza é sempre viva e terna 

e a eterna brevidade nunca passa! 

Logo o orgulho, também, se despedaça 

e se esconde, de novo, na caverna... 

 

Carbono das esperas, despedidas, 

crono(i)logicamente nos levando 

(enquanto escapa tiquetaqueando) 

e já não damos mais por nossas vidas. 

 

O Tempo é o Senhor dos desgastes, 

dos destroços e enlaces, dos convulsos 

relógios derretidos sobre os pulsos 
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erguendo contra nós as suas hastes. 

 

O Tempo que é sem Tempo e sem um fim 

e é Tempo, num destempo, sempre junto... 

O próximo segundo é um defunto 

e nevam-se os cabelos sobre mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BLEFE 
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No ludo (i)lúdico da vida 

vim vestido de ausências 

e outras esperanças mortas. 

 

As cartas são sempre nunca 

e meus naipes tão repetidos! 

 

No jogo lúcido da vida 

guardo debaixo da manga 

o Às de minha paz perdida 

 

e a Espada, sem sentido, 

da desesperança. 

 

 

 

 

UM PUNHADO DE NADA 
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Cantante pedra à beira do caminho, 

o rio que amanhece no horizonte, 

a fonte de eterna luz, a ponte, 

as palavras de amor em burburinho... 

 

O cálice sagrado, o doce vinho, 

as pérolas do mar, o sol dos montes, 

a pétala estelar – Belerofonte – 

os cânticos de paz, os passarinhos 

 

e a instabilidade, os nervos fortes, 

o vômito e a vingança violentos 

à cólera escumar: íris da morte 

 

que na noite faísca envolto e pênsil... 

E a calma revolvente, a santa sorte: 

bálsamo sonante à alma de silêncios. 

 

 

CONFISSÕES A POLITANO 
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Não tive sorte  

no amor, 

não tive sorte  

nas cartas, 

 

não tive sorte 

e a morte  

sempre  

me acompanhou 

 

desde muito cedo 

com seu medo 

– estilete  

esterilizante – 

 

que a hora certa 

aguarda  

de nos pular 

à garganta! 
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        UAÇAÍ LOPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEQUENINA ARANHA 
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Pequenina aranha, que teces? 

Teces a vida ou a morte? 

Que teces, pequena aranha, 

meu destino, minha sorte? 

  

Nossa vida é tão vazia 

nossos destinos são teias 

que tecemos cada dia 

– barcos singrando nas veias. 

  

Pequenina, ao que parece 

tua teia não nos guia. 

Nossa vida é que se tece 

  

numa outra teia ungida, 

que se encontra em outra via 

para além da nossa vida. 

   

 

 

    ADMOESTAÇÃO 
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– Que tens amigo meu? – Um desengano 

– E quem causou teu pranto? – Uma pequena. 

– Há quanto não a vês? – Já faz um ano. 

– Que nela tanto o atrai? – Ser tão serena. 

  

– Conquista então a outra. – É impossível. 

– Mas, nada é impossível. – Esquecê-la. 

– Que faz tudo tão trágico? – É tão terrível.. 

– Buscai-a mesmo assim. – Não posso tê-la. 

  

– Eu não o entendo amigo? – Só com tempo. 

– Pra onde ela se foi? – A outro plano. 

– Oh! Que tragédia, amigo! – É um tormento. 

  

– Somente o tempo acaba o desengano. 

– Entrego então a ele, o sofrimento. 

– O tempo acaba a hora, o mês e o ano. 

                                 

 

 

O REI, OS CEGOS E O ELEFANTE 
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Dispondo um rei, mui sábio, um elefante, 

a cegos que o tocaram levemente. 

Pediu-lhes prá falar, naquele instante, 

o que no toque, vinha-lhes à mente. 

  

Primeiro um diz que a cauda é uma vassoura. 

Outro compara a tromba, a uma mangueira. 

O próximo, que a boca é uma tesoura 

e o último a entrar na brincadeira, 

  

afirma que um dente é uma lança. 

O Rei então percebe ali, na hora, 

o quanto da verdade, cada, alcança. 

  

E lembra uma verdade de outrora 

e lança em assertiva derradeira: 

nenhum mortal tem a verdade inteira. 

                                   

 

  

O DESENHO DA PALAVRA 



 

90 

 

              

Todos os caminhos são todos certeiros. 

São encruzilhadas a nos desviar 

dos nossos destinos. Portos, paradeiros, 

tudo, eternamente, sempre a cambiar. 

  

A mudança é a única certeza 

que tecemos. Quando estamos numa trilha 

tudo segue sempre em nossa natureza 

como se a mudança fosse maravilha. 

  

Assim é o mundo, não se desiluda, 

nada muda. Na torrente quase cega, 

tudo segue, sempre, tudo ao deus dará. 

  

O coração sente, a palavra é dita, 

mas, porquanto pese, o vento carrega. 

Já o desenho fica, se ela é escrita: 

                    pra não mais mudar… 

                           

  

HAICAS 
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Sonhei que sonhavas comigo. 

No teu sonho, 

o meu sonho era contigo. 

 

*** 

 

No canto do grilo 

ninguém advinha 

o seu tamanho. 

 

*** 

 

Ah! Navegante, mostra o teu peito. 

Teu amor é tão grande 

o mar, tão estreito. 

 
 
 
 
 
 
 

PERSISTÊNCIA (EN)CANTO 



 

92 

 

 

Ainda somos juntos 

e cantamos nas noites 

sem alaúdes e caminhamos 

tanger estas minúcias 

não nos mudaria 

nosso inimigo está morto 

nosso amor é uma rosa feia, 

mas que é flor e é rosa. 

 

Torto é o nosso caminho, 

mas é nosso e nos carrega. 

 

Para além do amor 

é o nosso destino 

que não padece e não se entrega. 

Não temos flautas 

para o nosso canto 

antes de ser nosso 

ainda é canto além de ser nosso 

permanece canto. 
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