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QUATRO POEMAS1 PARA CINCO POETAS 

ESPECULAÇÕES EM TORNO DO POETA 

Em memória de Luís Carlos Guimarães 

o poeta é um aprendiz 

da vida . .As vezes, só vê o próprio nariz 

e duvida. 

o poeta é um professor 

de si mesmo. Dá aulas pelo corredor, 

a esmo. 

o poeta é um ftngidor 

de fachada. Finge tão completamente a dor, 

que não sente nada. 

o poeta é um bon vivant 

de terceira. Vive a aurora de cada manhã 

fazendo a feira. 

Os poemas aqui reproduzidos fazem parte do livro O Olhar e a Sombra, inédito. 
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o poeta é um palhaço 

do cotidiano. Mas não tem nervos de aço 

- são de pano. 

o poeta é um ator 

doado ti sua arte. Pode ser um sonhador; 

nunca um covarde. 

o poeta é um operário 

da escrita. Que lhe paga de salário 

a desdita. 

o poeta é um milionário 

do verbo. Porém, é bem menos solitário 

que soberbo. 

o poeta é um cidadão 

da verdade. Exilá-lo de sua Nação, 

quem há de? 

o poeta é um viajante 

do verso. Cavaleiro andante 

do universo. 

o poeta é um sacerdote 

do amor. Com seu fogo apaga o archote 

do pudor. 

o poeta é um guerreiro 

sem fama: só luta em seu terreiro 

-a cama. 
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o poeta é um ladrão 

do tempo. A ampulheta em sua mão 

não tem pó. 

o poeta é um atleta 

da sorte. Corre para sua meta 

-a morte. 

o poeta é um cirurgião 

do segredo. Extirpa-o sem incisão, 

mas com medo. 

o poeta é um boticário 

da alma. Cura, com calmo herbanário, 

seu trauma. 

o poeta é um engenheiro 

da rima. Se arrima o metro linheiro, 

obra-prima! 

o poeta é um ojJice-boy 

da saudade. Faz de tudo, só lhe dói 

a maldade. 

o poeta é um caixeiro-viajante 

das emoções. Se está perto, parece distante 

dos padrões. 

o poeta é um advogado 

do sonho. Mesmo se está cansado 

e tristonho. 

JURISTA LITERÁRIO 11 - 113 



o poeta é um vagabundo 

- embora digno. Em cada rua está seu mundo 

e seu signo. 

o poeta é um jornalista 

do eu. Noticia, em tom intimista, 

o que não aconteceu. 

o poeta é um gari 

do passado. Recolhe, aqui e ali, 

seu legado. 

o poeta é um gigolô 

da palavra. Até mesmo da que não for 

sua lavra. 

o poeta é um homem triste 

filiz. Não vive, apenas resiste 

- por um triz. 

o poeta não é um só 

- é um múltiplo. E ficha dos seus eus a mó 

sendo o último. 
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POÉTICA - ÉTICA CÉTICA 

AJoão Cabral de Melo Neto 

"Ética e estética são um só" 

Ludwig Wittgenstein 

A poesia não tem de ser necessariamente lírica 

A poesia não tem de ser necessariamente bela 

A poesia não tem de ser necessariamente engajada 

A poesia não tem de ser necessariamente correta 

A poesia tem de ser necessariamente poesia 

- Uma instalação verbal fiita de força e pensamento 

A razão da p(jesia pode ser a dor 

Até porque envolve quase sempre dor o parto da poesia 

Mas há poesia também de amor 

De alegria de orgulho de tristeza até ódio pode existir na poesia 

A forma da poesia é a forma que a poesia tiver 

~alquer que seja a forma da poesia 

A poesia tem de ser necessariamente poética 

Essa há de ser a única ética da poesia. 

JURISTA LITERÁRIO 11- 115 





Os TRÊS E O QUARTO 

A moda do incomensurável Manoel de Barros 

A parede brejava a musgo 

e tinha a cor da golda. 

Tresandava a cal esJàrinhada 

- era uma parede 

mui desconfiada. 

Vocacionada a estremecimentos 

tendia a rachaduras 

e era aparelhada de teias 

de aranhas. 

Sofria de uma certa secura 

e angustiava de sol nos dias quentes 

em que o da tarde lhe queimava as costas. 

o teto, de um mau-caratismo evidente 

lançava-lhe olhares enviesados 

debruçando-se sobre ela, 

como que para ver-lhe a curva dos seios 

de por cima do decote vasto. 

O teto era cambeta, 
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penso, 

rengo 

e rangia nas noites ventarosas, 

era resmungão e friorento. 

Sabia a navios 

e muito amiúde era atacado de assobios. 

Era estranho e convencido a mar: 

sonhava de caranguejos, e sargaços 

faziam a matéria-prima do pó 

que despejava 

no chão. 

Esse, coitado, era humilíssimo. 

Fedia a mijo de menino novo, entranhado 

na aridez plácida da sua Jácies serena 

de nobilíssimo cimento vermelho alisado. 

Pejado de formigas operosas 

que o engravidavam de areinhas 

e ciscos, e mais cacos e bostas de rola-bostas. 

O chão era ali o que de melhor havia 

e a todos sustentava - a si próprio 

ao teto 

e a parede. 

E sobretudo, ao ar. 

Ao ar, que ali - ai! -

que ali se metia, entre os três ... 
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VIA PERSONARUM 

Para Alex Nascimento 

Ora bolas) Bilac) ouvir estrelas! 

Hoje isso não é mais contra-senso; 

Com o radiotelescópio) ouvido imenso) 

Pode-se ouvi-las e até entendê-las. 

Não fique pálido de espanto, certo? 

O caso agora é outro: facilmente 

Ouvem-se os astros - anos-luz da gente; 

Difícil é escutar a quem está perto. 

Você dirá que eu estou tresloucado: 

"Ouvir pessoas não é tão complicado!" 

Mas o é compreendê-las e aceitá-las 

Como são) com facetas ruins e boas. 

Só quem tem coração para amá-las 

Vtú mesmo ouvir e entender pessoas. 
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