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PRÓLOGO

Quando publiquei o meu primeiro livro, Ausência e Pre-

sença, uma pequena coletânea de poemas, pela editora CEGRAF 
da Universidade Federal de Goiás, UFG, em 1992, prefaciado 
pelo meu imortal, e querido amigo, Bernardo Elis, então mem-
bro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira que 
pertencera a João Guimarães Rosa, não sei como – essas coisas 
do destino – caiu nas mãos, e sob os sensíveis e críticos olhos, 
de um poeta maior do que eu – diria que ele seria um poeta 
forte, pela beleza e estrutura formal profunda de sua poesia. E, 
então, ele me disse, com honesta sinceridade, assim na lata, que 
a minha poesia era inocente. Eu me senti estar diante daquilo 
que Harold Bloom, no seu A Angústia de Influência (Imago, 
tradução e apresentação de Arthur Nestrovski, 1991) chama 
de “Querubim Cobridor”, numa bela e poética metáfora. Tal 
arcanjo é aquele que, com a sua espada flamejante, é o guardião 
da “árvore da vida”, cujos frutos renderiam ao poeta efebo, ou 
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menor, ao alcançá-la, vencendo esse guardião, o grau de poeta 
forte. Tornar-se-ia, então, um poeta influenciador, diferente, 
que se libertou das autoridades dos que lhe precederam, os seus 
“pais poetas”, ou “Querubins Cobridores”. E destarte esse poeta 
efebo conquistaria o grau de poeta maior, ou forte que, com 
a sua arte suprema, única, seria capaz de compor uma poesia 
nova, envolta numa aura merecedora de ser lida e apreciada e 
portadora de alguma mensagem para o mundo.

A santa ingenuidade do neófito, ainda não tinha perce-
bido que o mundo não estava nem aí para a poesia, “Querubins 
Cobridores”, “Árvores da Vida”’, “Pais Poetas”, “Influências”, 
“Influenciados”, e tudo o mais, e também para outras artes que, 
há tempos, junto com a poesia, teriam perdido, numa visão 
pessimista, as suas funções de mensageiras dos estados da alma 
pela expressão do belo. Mas, isso não interessa.

Ocorre que a palavra “inocente” mexeu com alguma coisa 
dentro de mim. Restou-me o silêncio. Fiquei gago. Calei-me 
com aquela imagem de inocência, depois que o poeta forte me 
disse aquilo.

Fui para a prosa. Imaginei que a poesia me havia largado 
pelo meio do caminho... Puro engano. Como vamos ver. 

Planejei livros que nunca foram escritos. Um deles tinha 
um roteiro perfeito, muito detalhado. E ficou nisso. Lindo 
plano. Inútil como livro escrito, sofrido e editado. Um belo 
roteiro de um filme que nunca foi rodado. E acontece que a 
poesia sempre voltava. Era obstinada, irrefreável, algo que 
chamo de estado de poesia, como se nos obrigasse, numa voz 
imperativa, a fazê-la sair, como que se libertando de nós, indo 
embora, materializando-se em versos, ou então a ficar nos 
perturbando num desassossego desconfortável. Um desespero. 
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E isso em meio a tanta prosa, obrigando-me a lançá-la numa 
folha de papel qualquer, até mesmo em guardanapos, papel 
de embrulho, ou no livrão de anotações, para depois digitá-la, 
imprimi-la e deixá-la sobre a mesa dormindo várias noites, até 
mesmo meses, e que não mais recebesse emendas, ou correções, 
seguindo um ditado de Valéry, que nos dizia que não existe 
poema acabado; o que existe mesmo é poema abandonado. 
E assim fui juntando poesias que vinham de estados poéticos 
irreprimíveis, que me desculpe o mesmo Valéry, ele que não 
acreditava em Musas, muito menos em inspirações, ou estados 
poéticos, e sim em muito trabalho: poesia seria, para ele, o re-
sultado de trabalho... trabalho... e trabalho... e não inspiração. 

E os poemas então foram se acumulando. 
Alguns deles, junto com alguns daqueles da “inocência”, 

misturando poesia e prosa, foram aproveitados nos livros que 
iam sendo escritos, no calor da hora, que passaram longe de 
roteiros, e que apenas tinham um sentido geral, nada mais, e 
que foram saindo como um caminho que se abre em uma flo-
resta, sem se saber aonde se vai dar. Livros cheios de crises, às 
vezes assustadoras, levando-nos até mesmo noites de um bom 
sono, e que nos movem a vontade de largar tudo, e desistir do 
ato de se escrever o que fosse. 

Outros poemas, alguns dos quais saíram em prosa, em 
alguns dos tais livros, foram juntados para o caso de comporem 
alguma coletânea, como essa que aqui está sendo apresentada.

Nas obrigatórias leituras que ia fazendo, para a compo-
sição dos tais livros, dei com a “coisa”. A “coisa” da inocência 
de que falava o poeta forte. E do meu ficar calado diante do 
que ouvi.
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Aconteceu quando fiz uma segunda e profícua leitura do 
livro O Fim da História e o Último Homem de Francis Fukuyama, 
editado, em 1992, pela Rocco, com tradução de Aulyde Soares 
Rodrigues. Aí encontrei o profundo estudo que o autor fez 
dessa coisa da alma chamada de thymos, uma palavra grega, 
que, dentre “mil” (num exagerado modo de dizer) e outros 
significados, quereria significar “desejo do reconhecimento”. 
Esta palavra, como anota Fukuyama, aparece n’ A República, de 
Platão, pela boca de Sócrates. Ele, Fukuyama, discorre, diríamos 
que de um modo mais profundo, sobre os seus significados, 
nos capítulos centrais dessa sua obra: os Capítulos 15, 16 e 17. 
Não querendo dizer que essa palavra, thymos, não apareça, com 
certo destaque, também em outras partes desse trabalho que 
tenta deslindar o caminho futuro do homem para um “fim da 

história”, a partir das ideias de Hegel.
Não cabe, aqui, ainda mais para um aprendiz de poeta, 

um efebo, que quer justificar o título de uma mera coletânea de 
poemas, discutir essa polêmica questão de “fim da história”. Isso 
é uma tarefa para filósofos, ou pensadores, que se debruçam 
sobre o sentido desse nosso mundo.

O nosso foco é sobre os significados dessa palavra, thymos, 
que me fez ficar calado, diante de outra palavra, “inocente”, 
assim dita por um poeta maior, ao passar os seus olhos sobre 
aquela tal coletânea de poesias, Ausência e Presença.

No capítulo 15 – Férias na Bulgária, Fukuyama esboça 
um esforço de dar significado ao thymos. Seria um “desejo de 
reconhecimento”. Seria “espírito”, segundo Platão, ou “desejo 
de glória”, em Maquiavel, “orgulho” e “vanglória”, em Hobbes, 
“amour-propre” (amor-próprio), em Rousseau.  Platão, pela boca 
de Sócrates, na Republica, liga o thymos à “coragem”, a esse im-
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pulso da alma que nos faz “arriscar a própria vida”, mas, também 
nos leva à “raiva” e à “indignação”. Mais adiante, Fukuyama 
diz que thymos, na citada República, seria um sentimento de 
“autoestima”, ou de “dignidade.”

No capítulo 16 – A Besta de Faces Vermelhas, aparecem 
os significados: “desprendimento”, “idealismo”, “moralidade”, 
“auto sacrifício” e “honradez”, ou sentimentos nobres – tais como 
aqueles da nobreza aristocrática –, mas, também, “egoísmo”. 
Aqui, Fukuyama, defende que o thymos seria a parte da alma 
que difere do “desejo” e da “razão.”

No capítulo 17 – Ascensão e Queda do Thymos, o pen-
sador chega ao lado negro do thymos. Seria o lado que daria 
na praia da “maldade humana”. Chega à megalothymia, que é 
uma inclinação à tirania de um César ou de um Stalin. Mas, a 
contrapõe, para o nosso consolo, à isothymia, que é um nosso 
querer ser “igual.” Ele diz que essa questão do thymos atravessa 
toda a história da filosofia desde Platão até Nietzsche com a 
sua “vontade de potência” que seria uma legitimação do thymos, 
dentro da alma, acima do desejo e da razão. Aqui, Fukuyama 
conclui que os fundadores das tradições anglo-saxônicas do 
liberalismo tentaram tirar o thymos da nossa vida política, 
transmudando o conceito do “desejo de reconhecimento” em 
isothymia. Todavia, parece estarmos distantes desse objetivo. 
E o fato é que o thymos, posto, por Platão, na luz do dia do 
pensamento filosófico, está difícil de ser suprimido de uma 
discussão que se prolonga por muitos séculos.

Interpretamos, então, algo poeticamente, que o thymos, 
esse “desejo de reconhecimento”, que nos faz subir da condição 
de poeta efebo à condição de poeta forte, ou de termos ganho 
a batalha contra os nossos pais poetas, ou os “Querubins Co-
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bridores” de Harold Bloom, nos leva a uma luta inútil. Nem 
os mais sábios e poderosos pensadores, em seguidos séculos, 
deram conta de superar as diversas e complexas contradições 
pertinentes a esse conceito platônico – algo prismático de 
múltiplas faces, que se refletem entre si. No fundo, esse “desejo 
de reconhecimento” nos tira da pureza que existe, digamos, 
na inocência.

Assim, justifica-se o título desta coletânea – Uma Poesia 

da Inocência.
Preferimos aqueles versinhos inocentes que fecham a 

outra coletânea do passado:

Meios Alexandrinos em Tercetos
(Sonho com versos do tempo de criança)

Queria que essa flor
Te visse nos teus olhos
Negros na sua cor.

Queria que essa flor
Te visse nos teus lábios
Vermelhos desse ardor.

Queria que essa flor
Te visse no jardim
Gélido. Ah! tremor!

Queria que essa flor
Te visse no teu beijo
Eu tonto de terror.
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Queria que essa flor
Me visse no teu corpo
Sem nada! Despudor!



POSTULADO

Um livro é como uma mensagem, que está dentro de uma 
garrafa, que um escritor, náufrago, e em uma ilha isolada, jogou 
na imensidão do mar. A ele não interessa, a esse tal escritor 
aí, o quanto ela, ao sabor dos ventos, ondas e correntes, vai 
navegar. Ele tem esperança, mesmo que morra, de que ela irá 
dar em alguma praia do mundo que ele deixou. É uma fé. Um 
acreditar, mesmo contra todos os impossíveis, que alguém, na 
longínqua distância, poderá botar a mão nessa frágil guardiã 
da sua obra. E, por isso, é um consolo. Apenas isso. E daí? Ao 
escritor cabe sonhar. E é só o que ele pode fazer. Mais nada. 
Dormir com o sonho de que a vastidão do oceano leve esse 
pedaço de si para longe, para além do infinito, onde céu, terra, 
luz e água se misturam.



AXIOMA

O que é a poesia senão aquilo que junta pedaços de luzes 
que vêm dos céus? Pedaços de amor. Poesia é amor. A poesia 
é a cola, pedaço a pedaço, fragmento a fragmento, que une 
esses cristais multicoloridos, como quadros pendurados nessas 
imensas e pesadas paredes das catedrais. Ah! Arcobotantes. 
Sustentáculos do mundo. Poesia é catedral. Pedras e pedras 
aconchegadas pelo amor. Vitrais. Figurações que descem do 
sagrado e se derramam, e aquecem este chão cinzento e frio. 
Poesia é esse amor, calor que vai-se, impregnado nessas lajes. É 
essa transformação que vai e que vem com a luz esplendorosa 
do carro do sol. É esse debandar anunciador da noite, na voz 
dos sinos das Vésperas. Dam... Dalam... Dam... Dalam... Dam... 
Dalam... Fuga que, na imensa roda do cosmo, se projeta para 
os desvãos escuros por dentre esses enormes arcos ogivais, 
goticais. Amor é aquela pedra angular que está lá no alto e 
que sustenta esse todo. Ah! Amor é o que une os corpos e os 
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espíritos. É esse imenso céu de silêncio feito pela arte. Beleza 
é amor. Amor é geração. É doação que nada pede de volta. É a 
dádiva da mão que dá. E êxtase de quem a recebe. Como poderia 
existir a poesia sem o amor? Sem esse dar-se de si para o outro? 
Oh! Sábios! Respondei, em meio a esses espaços cheios com o 
incenso da mirra. Que as suas vozes venham com o seu perfume 
que se espalha nessas pedras talhadas que estão sob o sol e a 
chuva. Que as suas vozes não se calem sob as sombras tépidas 
dessas árvores. Que as suas vozes venham para essa hora de 
comunhão. Entrem em meio a esse festim dos tubos do grande 
órgão. E que elas se unam nas vozes desses cantos primevos.



PARTE I

Uma Poesia  
da Inocência
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A Bela

Quem viver verá
Como a coisa vai ficar,
Nesse mundo sem porteira,
Vou ficando aqui na beira,
Vendo tudo se enfeitar,
Sob os encantos da bela,
E eu só, nessa rua tão singela.
Os seus olhos são de jabuticaba.
E quem por ela não se acaba?
No todo que esconde a loucura
E nos lábios a doçura.
Nos dedos finos toca a harpa
Das cordas do meu coração.
Oh! O que dizer dessa emoção?
Quem viver verá
Ela descer a sua escada,
Para me ter, assim, toda dada.
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Oh! Espanto! E eu todo cheio de medo,
Enfim, terei o seu segredo,
Depois de tudo me revelar.
Quem viver verá
Como a coisa vai ficar...
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A canção da Ave de Arribação

Essas árvores, essas paragens, imagens.
Não são as árvores, nem as paragens
Que eu deixei. Imateriais. Desejos.
São transfigurações... sonhos... névoas... cintilações...

Estão em um tempo que não é meu.
Em um espaço que, há muito, já fugiu.
“Mas, são tuas! Fica tu aí!” – Diz a minha razão.
“E não são tuas! Vai-te daí!” – Rebate o meu coração.

Vou sempre a cada voz da hora,
Livre, para onde as minhas asas voam.
E soltos carregam-me o vento e a imensidão.

O que, que dimensão, empurra-me, desolado,
De volta para onde sem detença não é mais?
Por que esse desconhecido de uma ida interminável?
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A palavra

Solta-me essa palavra.
A palavra que te agarra.
A palavra que te solta
E te deixa escapar.

Oh! Palavra que não quero.
Quero ser a palavra dita
Que grita, assim, nesse espaço
Que o ar da palavra coloca.

Entre as nossas bocas
Bocas de rosas encarnadas
Abrem a dizer a palavra.

A palavra sagrada.
Só. Na distância. Na névoa.
A palavra que separa... assim... silenciosa.
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A Rosa e a Maçã

Quem és tu?
Por um acaso és Eva, a única, a inimitável, a absoluta,
A beleza. Só. Mais nada. Criada pelas mãos de Deus. Só. E só tu!
E que aqui, como deusa, foste colocada para me paralisar?

Quem és tu?
Nesta tua angústia,
Destes teus lábios,
A me consolar com beijos inexistentes?

Fala-me pela tua boca,
Mulher, nela vejo uma rosa rubra,
Não a fatal maçã vermelha do pecado.

Afasta-me, com estes teus dedos, de ti,
Mulher, devolve-me esse ar que ofegamos,
Que tiramos um do outro nesse gozo impossível.
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A Ruína e os Girassóis

E o sol vazava por seus espaços ocos.
Tudo caído.
E os vermes roíam e roíam.
Os cupins roeram as madeiras,
Os móveis, as paredes, derrubadas, as portas,
As camas – onde existiram os ais, e a vida.
E as cobertas, os lençóis todos – tudo roído.
E os vermes, então roeram os ferros.
E tudo ruiu – um monturo.
E foram roendo, vermes e cupins,
A grande massa disforme caída,
Seca e ressecada pelo sol inclemente,
Nem a chuva, nem a neve – a cobrir tudo.
Depois de tudo roído, os roedores
Sumiram na onda do tempo.
E lá nasceram os girassóis,
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Que ficavam a admirar o caminho do astro,
No céu azul. E tudo ficou um jardim.
E os perfumes das flores cobriram as flores.
As borboletas azuis. E o imenso campo.
E as abelhas. E o mel. Os beija-flores.
Tudo estava imerso na sombra da lua,
A olhar, espantada, de onde vieram
Tantas cores e essências.
Um último verme ficou.
E encantado com a sua obra. 
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À memória de
Belkiss Spenciere Carneiro de Mendonça

Andante con moto

O piano e o sonho,

a orquestra e o mundo,

em... Beethoven.

I

Como vou saber, pequenos olhos azuis,
se tu fizeste isso de propósito?... 
Talvez eu possa procurar essa resposta
Nas sombras dos teus olhos.
Ah! sim... pode ser... Como pudeste tu adivinhar... 
supor que essa era uma música do meu coração?... 
Mas, o que importa isso?
Chegará o momento sublime e, então,
vou te contar, com a minha palavra muda,
quiçá vacilante, emotiva,
o que imagino ali estar simbolizado...
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O íntimo segredo que ali vejo...
Será que tu já o sabes?... 
E, então, teria sido por isso 
que tu colocaste essa música aqui?... 
Ah! sim... Tu, com essa tua alma sensível, 
já o poderias saber... 
mulher de olhos azuis. 
Ingenuidade minha não me atinar com isso... 

II

E assim essa música estaria aqui 
para nos lembrar sobre o sonho 
diante dos imperativos do mundo? 
Sobre uma fresta de luz 
que penetra pelo teto no quarto escuro? 

III

Tu... mulher de negros cabelos, 
com a tez de pérola rara, 
lábios vermelhos e dois olhos azuis... 
É isso?... Será?... 
Mas, mesmo assim, vou te falar, 
por minhas palavras... não pronunciadas... 
sobre aquele segredo... 
e assim o faço simplesmente 
porque desejo que o meu mundo de significados,
a mim legados por essa música, 
entre em ressonância com o que já guardas...
irrevelado... 
em teu âmago mais profundo... 
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IV

Que seja por isso... E mais... 
que seja por ser meu 
o que já é teu e que me dás de volta 
nessa encantadora hora... 

V

E se mais alguma coisa queres me dizer, 
fala por teus olhos... 
E assim o faço nesse imenso tempo que parou... 
e que ele não nos escape... 
minha querida... pequena de olhos azuis... 
até que tudo eu te possa... dizer... ou repetir... 
o que já está dentro de nós...
pela minha boca silenciosa... 
sobre o sonho... 
e o mundo...

VI

A voz do sonho é a fala da mansuetude...
minha pequena dos olhos azuis.
e por que não dizê-lo...
a fala do saber profundo... 
o estar na serenidade de sua música...
e com uma voz quase calada e que,
só aos poucos vai se elevando aos céus. 
A sua fala delicada e cristalina é aquela que se esquiva... 
Voa na imensidão do firmamento, 
como um pássaro de amplas asas, 
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encantado e livre, e que se coloca, 
no violeta incomensurável, 
sob as cortantes e severas repreensões do mundo
– aquilo do qual se furtou,
e que se quedou no chão,
pobre diabo!, 
e que nada mais faz 
do que obstinadamente protestar,
clamar a sua ralhação.  

VII

E o faz sempre igual... 
até monotonamente a mesma coisa... 
com as mesmas palavras... 
A princípio, rudes, ásperas. 
Parecendo recusar alguma compreensão 
ou atitude conciliadora. 

VIII

E o sonho... não... 
doce, como um amante apaixonado,
com os seus dedos de êxtase, 
a tudo contrapondo-se,
a tudo... esse chão... essa terra... esse mundo... 
em quase elegíaca dialética,
qual mestre, cheio de compreensão, 
como se soubesse de antemão 
o porquê desse tudo, desse mundo, desse assim agir. 
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IX

Em uma transcendental quietude, 
vai dizendo a sua poesia... 
quase oração... minha pequena dos olhos azuis... 
porque a sua pronúncia aí é poesia transcendente... 
vai com paciência e amor, dizendo a sua verdade, 
chamando para si, plena de fascínio, 
para a calma e o calor
mais íntimo do seu coração, 
para uma verdade que em si mesma traz escondida,  
o teimoso e ruidoso mundo, 
com o seu pertinaz alarido em algum grau temível... 
cortante como uma espada, 
que, diante de tanta graça e sossego, 
nada tem a fazer senão ir reduzindo 
o volume e a força de sua ladainha repreensora, 
até quase apagá-la, 
tornando-se um tanto inaudível, 
porém nunca hesitante, 
diante da impossibilidade 
de vencer a fortaleza da brandura... 
e da beleza inefável que então aparece diante de si... 

X

E, então, oh! suave rosto de porcelana branca,
o sonho, senhor do seu alvitre, 
suspenso no ar, sob o mutismo inexplicável do mundo, 
até mesmo será capaz de se envolver, 
ah!, em um descontrolado turbilhão de êxtases... 
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voltas e reviravoltas e mais voltas...
pois que é fábula... 
torvelinhos e rodamoinhos... vórtices... 
embriaguez... tonteira... 
dado que é desvario...
subida e queda em giros loucos... 
imersão em um caos de paixões... 
tumulto de sentimentos...
uma vez que é capricho...
Oh! Quanto abusado descaminho!...

XI

Ah! Meiguice que tudo me diz
com esses olhos de silêncio,
alva como os lírios ao sol,
perfumada como as flores dos pessegueiros,
que lá fora, na primavera,
explodem as suas essências,
contemple, como o sonho,
após tanto desatino,
que levou além, como quis, os seus devaneios,
vai tênue se movendo,
descendo de sua fantasmagoria orgiástica,
para um reencontro com o seu mundo real,
– dado que o sabe ser-lhe um imperativo – 
não nele mergulhando, e simplesmente nele se perdendo,
como muitas coisas, em seu afã vital, enfim, o fazem,
no indistinguível, e no amorfismo, desse mundo aí.



34 | Uma poesia da inocência

XII

Não, doçura, não pode ser uma tão inútil volta,
em tal gratuito e absurdo gesto.
O atilado sonho, pelo irresistível magnetismo de sua sedução,
vai fazendo delicadamente vir,
ao seu encontro, o mordaz mundo censor,
em um dado degrau de sua sublime escada,
como que clamando-o para um certo seu amplexo,
assim mesmo como você faz comigo,
pelas ondas de sua respiração,
nessa oscilação dos seus seios, 
e desta feita, com ele, mundo,
transbordante, como eu, de desejos,
inaugurando um sagrado himeneu,
testemunhado pelos infinitos pontos de luz,
– as estrelas do firmamento –
que desse modo o chancelam,
em perfeita paz, numa mesma e bela harmonia. 

XIII

Oh! Hélas! Resignação? 
Pode ser. Mas, também razão. 
E o vai fazendo como se calmamente soletrasse, 
sílaba por sílaba, 
as poucas palavras finais 
que vai fazendo sair de sua boca, 
como música pura, 
como se fosse um poeta 
que somente canta uma melodia 
e estranhamente nada fala 
e ainda mais tudo faz compreender.
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XIV

Tudo sendo um poema sem palavras. 
Símbolos musicais apenas. 
Um poema em que a verdade está ali mesmo 
representada como aparência e realidade, 
como forma e conteúdo, 
como unidade em si mesma, 
como fenômeno e a coisa em si. 
Impossivelmente juntos! 
Ah! Como o queria o poeta? 
Sim, minha querida, mulher dos olhos azuis, 
pode ser... pode ser... quem sabe... pode ser... 
O poeta-cantor dizia, por sua música, 
o que o outro poeta dizia por seus versos.

XV

Oh! Por que não sonhar? 
Por que não se elevar acima do mundo? 
Por que não se deixar conduzir
por essas doces e mansas ondas 
que oscilam no imenso céu, 
mergulhado na difusa e incerta luz do luar? 
Por que não vagar entre sombras? 
Por que não a ausência? 
Por que o ditame da luz? 
A presença!
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XVI

Mas, o que será que quer ele, o mundo, 
na sua terra, na sua matéria, na sua existência? 
Ele tem tudo. E eu? O sonho. 
O que tenho? O que tenho senão a leveza? 
Ah! Ele, o mundo, tem a multidão, a realidade, 
e eu a solidão, a imaginação. 
Por que então essa aguda repreensão? 
Oh! Por que não preferir a vagueza, a fragilidade, 
esse flutuar acima dele? 

XVII

Aqui ouço o éter apenas. 
Aquele que chega puro do imenso cosmo. 
Talvez aquele que tenha em si a verdade. 
Porque não deformado pelo falatório. 
Porque o recebo no doce sigilo dos astros 
que cintilam ante o nada do empíreo. 

XVIII

E tu? Oh! mundo! Somente ralhas! 
Tuas palavras são tão rudes. 
E o meu pisar em ti é tão pedregoso. 
Por que então descer? 
Tu és tão categórico... 
Chego mesmo a ter pena de ti. 
Onde poderás esconder o amor? 
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XIX

Não vês? 
Sente essa vaga que me alça... 
acima das nuvens... e me dá esse transporte... 
Oh! Voragem de arrebatamento! 
Vê como me toma esse imenso rodamoinho 
que foge até àquele desconhecido 
onde as galáxias se apagam na borda do tempo. 

XX

O sem limites do espaço é a minha morada. 
Pobre mundo! Tu te limitas em ti mesmo! 
Ah! Imprudente! Tu dizes para mim, o sonhador. 
E falas e falas... Eu sou a existência e a vida. 
A mim pertence o teu corpo e os teus passos.

XXI

Insensato! Mas, eu te retruco, pobre mundo. 
Nada disso, soberbo! 
Apenas acumulas os destroços das eras. 
Eu abro as portas do tempo e tu estás sempre a fechá-las. 
Trancas em ti o passado. 
Ele é o teu alimento. 

XXII

Bebo na taça das quimeras. 
E tu? Pobre mundo! 
Estás condenado às leis da massa e da força. 
Ah! O que é isso para mim? 
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Tenho asas e o ar é o meu elemento. 
E tu? Tu és prisioneiro das leis que não me comandam, 
pois, eu sou a fantasia... o sonho... o mito. 
Eu não tenho cadeias a me prenderem. 

XXIII

Mas, não vais pensar que sou louco. 
Nem tenho a tua vaidade. 
Sei muito bem que assim como não vivo sem ti, 
sem mim, tu também não consegues existir. 
Pois, se mundo és, e assim és, como tal és, 
trata-te de reconhecer que tu não o serias sem mim. 

XXIV

Basta!
Sobe um pouco até a mim,
esquece as tuas misérias e lamentações, 
que serei capaz de ir ao teu encontro, 
descendo alguns degraus da escada da existência, 
sabedor que sou de tuas limitações.
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As chuvas da estação

Logo, virão as chuvas da estação,
E os regatos se encherão com as suas águas.
São as águas mesmas?
Ou as lágrimas do meu coração?

Logo, cairão as pétalas dos pessegueiros,
E renascerão os novos frutos.
São as pétalas mesmas?
Ou os pedaços do meu coração?

Logo, flutuarão as nuvens cinzentas no céu,
E cobrirão esse lago com a sua cor.
São as nuvens mesmas?
Ou o abrigo do meu coração?
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Logo, chegará a neve que vestirá todo o chão,
E, sob uma árvore, haverá flores coloridas.
São as flores mesmas?
Ou o amor que de ti restou em meu coração?

Quando te perguntarem quem é essa,
que contigo sobe pelos caminhos perfumados,
com o rosto colado no teu braço, 
respondes que sou eu, a suave pacificada.

Aquela que fechou, atrás de si, a porta da noite, o segredo,
arrastou-te aos seus aposentos, no inefável da nossa união,
E que, no nosso reencontro, suplicou aos céus que retivessem 
a luz,
E que... ébria... te cobriu o corpo com os beijos de sua boca.
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Ausência e Presença... Esses Abismos

O que é a presença
Senão o ser.
O que é a ausência
Senão o nada.

O que é a presença
Senão a imensa alegria.
O que é a ausência
Senão a terrível angústia.

Mas, o que é a presença
Senão a assustadora destruição.
E o que é a ausência
Senão a doce revelação.



42 | Uma poesia da inocência

A presença
É o que está iluminado?
É o nosso espanto
Diante do ser?

A ausência
É o que está oculto?
É o nosso medo
Diante do nada?

Por que nos afirmamos e nos perguntamos tanto
Sobre esses abismos?
Um passo só nos separa ausência e presença!
Um passo! Oh! Infinitude desoladora!
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Dam Dalam

Os badalos, os sinos, tocam, as mulheres e os véus.
Atrás, melodias dos céus, os homens e o silêncio.
Das luzes, velas e incensos, em meio à mirra, às gentes,
E aos perfumes todos, saio para o sol e o deslumbramento do dia.

Os cânticos de vozes gregorianas são memória, foram-se,
Os melismas dos uníssonos já se vestiram de um azul celestial,
Em meio à magnificência do canto coral do órgão.
É a beleza da hora Sexta. Dam Dalam. Dam Dalam. Dam Dalam.

As sonoridades me tomam num tempo
Que não é meu. Num todo instantâneo,
Jogam-me em uma eternidade cristalizada.

Os amplexos do mundo tentam agarrar-me o coração trêmulo,
Os martelos dos bronzes. As bocas dos tubos. O que sou?
Nesse todo aqui que parece vagar em uma plenitude inefável.
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Deixa estar

Deixa estar a tua mão
Em mim.
Deixa estar a tua mão
Em meu coração.

Deixa estar a tua boca
Em meu desespero.
Deixa estar a tua alma
Em meu ar.

Deixa estar a tua perdição
Em meu pecado.
O teu voo livre em minhas asas.

Deixa-nos estar sem o tempo,
Nesse esquecimento de nós,
Nessa noite que liberta.
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É tudo o contrário, ingênuo!

O sábio me disse.
Preste a atenção.
Não se angustie, pois, com as coisas do mundo.
As coisas do mundo se consumirão a si mesmas.
É tudo o contrário, ingênuo!

O big bang que vemos
como a ascensão da luz,

o afastamento das trevas,
a criação do mundo,

nada mais é do que a queda,
a presença,

a existência,
o ser.

Sofrimento. Dor. Cuidado. Destino.
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O big crunch que vemos
como a queda,
a volta,
o cair num buraco negro
final,
nada mais é do que a ascensão,
a ausência,
o sumir no indiferenciado,
o nada.
O livrar-se do sofrimento, da dor,
do cuidado, do destino.

É tudo o contrário, ingênuo!
As coisas do mundo se consumirão a si mesmas.
Não se angustie, pois, com as coisas do mundo.

Preste a atenção.
O sábio me disse.
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Inocente poeta

Oh! inocente poeta,
qual querubim iria te ouvir,
se tu gritasses
para que algum deles,
guardião do Portão do Oriente,
deixando a sua espada flamejante,
te levasse sobre o seu coração?
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Lua Preta

A lua preta nos céus anilados.
Como será a sua face oculta,
Se a sua face oculta esconde a luz?

Tolo, a face oculta,
Reflete a luz das estrelas,
E volta-se para o infinito.

No seu silêncio, é lá que está
O segredo dessa noite profunda...
O lado escuro guardou a luz para si.
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Nem pedra sobre pedra

O meu sonho atrofiou. Virou ponto – o sem partes.
Ele era o imenso, o uno, que continha tudo. Que abandono!
E tudo indiferente em seu corpo. Até as antinomias! Loucura?
Tão absoluto era que nem a si mesmo reconhecia. Violência!

Sumiu. Nada restou. Nem pedra sobre pedra.
Só a terra nua. Tudo se devastou numa nuvem de poeira,
Qual Sodoma e Gomorra assoladas,
Sob um descomunal vórtice de enxofre fervente.

Os meus pés, e as folhas secas amarelecidas. Só. No caminho 
Desnudo, entre as copas das árvores, contemplo o céu.
Sem o azul. Violáceo. Mágico. Perfeito. E irreal – não sei. O 
que sei?
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Os olhos das quimeras. Um a um. Aum. Aum. Aum. Afogaram 
o sol no horizonte.
E a noite mortiça conteve o rasgo do crescente no arco zodiacal.
Um ar opaco. E eu. Fogo-fátuo fantasmagórico. A andar para 
onde.
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Nenhum anjo

Eu não tenho nenhum anjo
Para falar comigo. Não, nenhuma palavra.
Nada. Nenhum anjo vem aqui.
Para dizer o que. Para me confessar. Para me atribular.

Sou um recluso nessa ilha, nesse mundo. Mitos todos quebrados.
Em frente, esse mar arfante que engole o meu ar.
Nessa escarpa, nenhuma incansável onda me embriaga.
E esse vento gelado que sobre mim se abate. Nada me afaga.

Onde estas tu? Oh! Sombra?!
Pelo menos uma sombra. Uma imagem! Uma figuração!
Fantasmagorias! Visões! Epifanias! Onde vagam?

E eu. Atrás, esses desertos. E o céu purpúreo,
O coração, a mão, o corpo, a alma, as areias.
Oh! Tu! Deita nesse meu estranho êxtase. E me acabe!



52 | Uma poesia da inocência

Nunca tocar-te

Que maga Morgana te colocou aqui! – nesta sala?
Afinal, caíste? – de qual das alturas?
Foi para me consolar? Ou para me desesperar?!... Ah!...
Ou vieste pelo fio desta música – teclas brancas, teclas pretas...

Não fales nada,
Nenhuma palavra – silêncio nessa catedral...
Só essa distância. Nada mais que esse ar que respiras.
Deixa-me somente esse vácuo enigmático.

Só quero esse arfar de teu desejo – insaciável.
Que seca as nossas bocas – inflama os teus seios.
Ao meu escalar essa tua escada – degrau a degrau...

Nada mais me resta, para ter-te,
Senão desejá-los intermináveis,
Nada mais do que esse querer de nunca tocar-te.
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O Fogo Heraclítico

O dia em que a lua preta
Iluminou o céu anilado,
O mar se tingiu de negro.

Sim. Como cantou o poeta:
Que esse dia esteja morto,
E que o tempo jamais o ponha à luz.

Hélas! Onde estarás tu? Oh!
Fogo heraclítico, a chama,
Que aquece. Ah! Esse abismo.
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O lago e o coração

Todas essas coisas que tenho nas mãos,
O que dizem?
Que vazio é esse que não é vazio?
Tudo está tão cheio, tão presente, tão atual – tão agora?
Será? Por que tudo foge?...
Se tudo está à mão.

O mundo me abraça,
No meu devaneio,
Tão presente e tão ausente.

O canto do pássaro na floresta
È um som numa escuridão pétrea...
Um lamento dentro de um cristal negro...
Nada ecoa ao longe...
É a minha voz.
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Sobre as águas cinzentas do lago,
O vento do fim outonal põe folhas amarelecidas,
E o meu coração cansado se aperta
Nas névoas que descem das montanhas
E no vale cobrem toda a floração.

O todo que está aqui está fechado e mudo.
Nenhuma voz. Nenhum consolo.
Nenhum envolver. Nenhum calor. 
 
Tudo está ao toque da mão qual corpo coberto de perfumes.
Nosso, íntimo, que queremos... em que mergulhamos em êx-
tases...
Tudo está aqui, mas, o que diz esse tudo?
Fale! Fale, Oh! Silêncio! Fale!
Fale! Oh! Lago!
Fale ao meu coração!
Se nada da significância do mundo tem significância para mim.
Fale! Você ai nessas sombras!... Naquela margem! Fale! Oh! 
Significador!
O que de impiedoso me circunda assim tão ameaçador?
Que desaparece no próprio ato da ameaça! Na própria aparência!

Que mão é essa que segura o meu grito?
Parado na minha garganta.
Como o canto daquele pássaro. 
O que prende essa música que de mim quer exalar?
Desse cristal de vidro abafado, opaco... amedrontador!
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Por que esse tudo,
E esse nada?
Isso que tudo fala
E isso que tudo cala.

Por que esse aberto?
Esse mundo, nesse tempo,
Isso que tudo revela. Coloca diante de meus olhos.
Isso que flui como um rio
E isso que tudo apaga.

Por que esse tremor?
Diante de um todo presente,
Será que é porque esse tudo esmaga,
Esse mesmo tudo, 
Esse mesmo senhor, que me entranha e me abandona?

Será a escuridão da noite
Que eu toco com minhas mãos?
Será o instante fugaz de minha existência,
Esse mudo que caminha atrás de mim?

Será o vácuo que fica depois dos passos,
A desolação que nos toma depois do gozo,
O desamparo que nos toma na solidão,
Depois de tantos e tantos gritos.

A sensação de estarmos onde não nos convidaram?
Prisioneiros fugidos de uma prisão.
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Será a decadência dos seres caídos?
Será o que somos desde sempre e não sabíamos?

Ou será o vislumbre, uma diminuta fresta,
Que se abre e se fecha instantânea,
Algo diferente em nós? 
Fora de nosso mundo significante e significado.
Além da representação? Para lá do símbolo?

Ou será o nada que somos diante da totalidade avassaladora 
de tudo?
Será o frágil de nós diante das entidades?
Será?...
Será a nossa condenação?...
Será?...
O pecado original de estarmos aí...
De sermos... de existirmos...
Desde sempre... para a morte?
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O momento

Que esse momento seja,
Seja todo – meu e teu
Somente – de nós dois
O esquecimento do mundo e do tempo.

Que esse momento seja,
De um apagar de tudo – desse todo...
Desse todo que não fala,
Mudo e silencioso como lágrimas recolhidas.

E que o nosso gozo
Nunca venha – e seja sempre ausente
E pertença, pela eternidade, a esse perfume do teu corpo.

E que assim seja – em oração,
Vamos suplicar aos céus, 
Pelo resto de nossos dias.
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O Muro

Cada pedrinha arrancada de ti, caro Muro,
Não arrancou somente um pedacinho de ti.
Em meio àquela bebedeira do triunfo
E da alegria.

Cada pedrinha arrancada de ti
Levou também nossas diferenças.
Tudo então ficaria nivelado,
Como a rua rasa que te acolhera.

Tudo ficaria igual,
Cairia no banal,
No desinteresse, no monótono,
Como os pântanos que envolvem essa cidade.



60 | Uma poesia da inocência

E, assim, vingastes – Oh! Caro Muro!
Juntaste a ironia ao paradoxo, fazendo igual
O que não podia ser igual contigo.
E fazendo, com a tua ruína,
Indiferente o que não podia ser diferente
Dentro e fora de ti.

Ninguém percebeu que separavas o tédio.
O de lá ficou igual ao de cá.

Ninguém percebeu que separavas a violência.
A de lá ficou igual à de cá.

Ninguém percebeu que separavas os drogados.
Os de lá ficaram iguais aos de cá.

Ninguém percebeu que separavas os bêbados.
Os de lá ficaram iguais aos de cá.

Ninguém percebeu que separavas os homens.
Os de lá ficaram iguais aos de cá.

Ninguém percebeu que separavas a história.
A de lá ficou igual à de cá.

Ninguém percebeu que não podias separar o mundo.
O de lá é igual ao de cá.

Não foste ruído! Oh! Caro Muro!
Ruíste por ti e em ti mesmo! 
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A grande festa comemorou o que?
O grande vazio?

Tu? Oh! Muro Fantasmagórico! Na rua nua?
A espantar os vultos do passado?
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O pássaro desolado

O que é que me prende, 
Nesse húmus, nesse barro – nesse não.
O que é que me impede
De elevar o meu voo – nesse imenso... 
                   nessa vastidão... densidão...

O que é que me chama nesse fogo, lá, que não vou.
No cuidado dos dias... dias e dias... me consumo – 
                                                    no esquecimento vão.
O que é que, nessas areias das horas, não me deixa ser 
                                                                o que não sou.
Ventos, vendavais, asas sem ar. Oh! Ai de mim 
                                      que não largo esse chão.
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Eis o tudo! pedras brancas, estátuas vítreas, 
                                                     mármores há muito corroídos.
Sou o pássaro desolado, com os olhos de carvão,
Sopro dos céus, jogado ai, nesse mundo... de sonhos decaídos.

Oh! ser que me escapa! entranhas que se esvaem! entre os dedos 
                                                                                   da minha mão!
Concedei, pelo menos, que me cure dessa cura interminável, 
                                                             que me agarra e me desampara,
No abandono dessas terras, dessas águas, dessas vozes – sem 
perdão.



64 | Uma poesia da inocência

O passo e o caminho

Aqui é o tempo passado ou o tempo futuro?
Ao contemplar esse horizonte de cores...
Nesse limite,
É o por do sol,
Ou o seu nascer?
Ele mergulha ou sai do imenso oceano?
Ele se move para a vida ou para a morte?
Para onde gira o mundo?
O princípio e o fim nos enganam.
Onde um começa
O outro acaba.
Ou é o contrário?
Para cá, ou para lá?
Dizia o poeta.
Em todo princípio está o abismo.
Em todo fim também.
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Dizia o filósofo.
Como saber se é um, ou se é o outro?
Um mísero passo separa os dois.
Como pode esse deplorável infinitésimo
Fundar esse todo
Que sou eu?
“Não importa!” – Diz-me a sombra,
Que se descolou de mim, na noite densa.
“Alto lá com essas tautologias!
Opostos! Antinomias! Contradições! Paradoxos!
Fora com todos esses sofismas! Palavrório!
O abismo está em ti mesmo.
No teu passo simples está o segredo.
Inocente, és cego? Não vês que nele está o caminho?”
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O proeiro e o timoneiro

Ah! Eu e a proa arfante
Imensa no imenso mar. Tu não me invejas, timoneiro?
Aqui é onde as ondas se quebram.
E tudo dizem no silêncio e no terror.

Ah! Eu e a proa caturrante
Aberta no aberto mar. E tu na tua sala de vidro!
Eu, onde o azul e a escuridão.
E o abismo e a luz.

Aqui sofro o frio cortante e o sol inclemente
Onde todas as forças se dilaceram. E tu na tua redoma de cristal!
Aqui a bocarra de espumas ameaça nos engolir. Ah!

Água e vento. O monstro. Ah! Mas, é aqui. Onde tudo é pavor
E tremor. É aqui que diviso. E não tu, timoneiro!
A terra. O chão. As vozes. Os gritos. Os ais. Ah!
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O que alguém me disse

O que queres?
Palavras que se escrevem
Numa lápide?
Como lágrimas?

Eu apenas transpus o arco do tempo.
E num apenas...
Num simples e efêmero apenas...
Eu arrebatei a minha dádiva.
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O que faz a sombra

Eu sou o que faz a sombra. 
Eu cubro os vales, os rios,
Os prados, as plantações.
Em mim nascem as águas.

Lá, no limite do céu, bebo,
Na minha taça, a luz toda,
Na terra, espalho o meu manto,
O frescor do orvalho.

E assim sou ansiado
Pelos desertos iluminados.
Neles mitigo todo o fogo.

Onde está o Sol, também estarei.
Eu sou o seu antiprincípio.
Eu sou a Lua, a Noite... o Silêncio... o Amor.
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O que guarda tudo

O passado se congelou
Numa petrificada eternidade.
E o que você falou. Inapagável.
Ficou na sua boca parado.

O passado é apenas uma força. Descomunal.
Que ficou lá – no falso abandono. Imutável.
A sua voz é silêncio. Titânica. Invencível.
E o ar entre nós é rocha dura estagnada. Imperecível.

Oh! Ingênuo! O que me vem de você
É a sua mão de estátua.
Um gesto, apenas. A procurar explicações. Quais!
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Veja! Tudo desabou – o céu, e as estrelas. O mundo.
Nesse agora incomensurável. Num sempre, fatal, inexorável 
sempre.
O que guarda tudo – o enigma. O destino irrevogável.
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O que me disse o poeta no seu Divã

Pela Boca de Goethe no seu Divã

Tudo estava mudo, silencioso e deserto,

Deus solitário pela primeira vez!

Então ele criou a Aurora,

Que teve piedade dessa desolação;

Ela fez surgir do meio turvo,

O jogo harmonioso das cores,

E então pôde amar de novo

Aquilo que vinha de se separar.
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Prelúdio

Por que esse olhar para a ausência?
Por que a face dessa transcendência?
Por que?
O que se mostra nesse horizonte de minha existência,
que vai se apagando,
como aquele que vai se escurecendo,
imperceptível... meigo... sorrateiro... belo... cheio de luz...
ao por do sol?
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Interlúdio

Por do sol... Ai está... na vermelhidão...
Por da luz... nas sombras ondas do mar... e montanhas...
Além da luz...
Além... muito além...
É como ver além
do violeta,
a última cor do céu,
a que abre o breu,
mas...
que anuncia o novo dia.
Além... muito além...
No infinito perdido...
Que não cabe na palavra da minha boca...
Tudo se afoga
Num imenso oceano de luz,
Depois de ver, num átimo do tempo cósmico,
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o todo.
Abrir e fechar os olhos,
a imensidão na finitude do meu agitado coração.
O que sou?
Por que? Eis a pergunta que não pára.
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Poslúdio

O amor... inundou-se de luz!
O uno rachou-se no que une e no que separa,
obra de forças descomunais.
A dor e o sofrimento apareceram
na superfície das trevas,
que escondiam o abismo,
permeando os espíritos,
que erravam pelos espaços.
O clarão do raio onipotente...
Hélas! Trouxe a presença
e a ausência...
... a divindade que escapou...
... a angústia desse nada
que nada nesse plasma da unidade perdida.
E em meio ao caos do um se fez o múltiplo.
O bem se ampara no mal,
como o disse Sócrates.
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O belo no feio,
como seu corolário.
E um espectro de fundo restou... no fundo... das coisas...
a memória do absoluto...
que ficou como uma chama frágil, vacilante,
sob a tempestade do ser que...
para sempre... para sempre... cintila...
como uma estrela longínqua,
nos confins do firmamento.
Oh!... demarcadora do espaço... e do tempo...
E o Demiurgo, admirado, na sua sabedoria,
diante dos insolúveis contraditórios que criara,
nos abandonou...
e voltou à sua solidão divina...
e fechou-se no sem nome...
... no caminho...
... entre os pessegueiros em flor...
após a porta do jardim das maravilhas.
E a nós, solitários, nos restou
a tarefa da criação inacabada,
lançados aí, como seres aí,
nos desertos da alma, cheios de sonhos,
selvagens e confusos,
... ilusões...
Eis o que me disse Goethe...
... no seu Divã...
murmurando esses segredos ao meu ouvido,
com a sua voz ao vento...
silenciosa e delicada,
como aquela do regato escondido
nas sombras dos mistérios...
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Coda

Será?...
Ele se dizia um e duplo.

Pela Boca de Goethe no seu Divã

Assim, sobre as asas da aurora purpúrea,

Eu fui arrastado para os teus lábios,

E a noite semeada de estrelas

Com os seus mil selos de luz chancela a nossa união.

Todos dois somos sobre a terra

Exemplares na alegria e na tristeza,

E que uma segunda palavra: Que seja!

Não nos separe uma segunda vez.



78 | Uma poesia da inocência

O que me disse o Sileno

Tu sofres
Quando nasces
Porque não queres nascer.

Tu sofres
Quando vives
Porque não queres morrer.

Tu sofres
Quando morres
Porque queres viver.

Liberta-te!
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O que sai de nossas bocas

O que adianta
Tocar-te
Nesse tocar-te?

O que adianta 
Ser-te 
Nesse ser-te?

Se minhas mãos
Percorrem-te
Nesse afago de pedras!

E o que sobra?

É o grito!
É o grito de fogo
Que saiu de nossas bocas.
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Que incendiou os nossos corpos.

E terminou na noite
Petrificada
Pelo ar da lua

E na rua
Congelada
Pelos ecos caóticos.
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O Sete de Setembro

O sete de setembro é só uma aliteração.
Minúsculo! Ninguém passa por ti, dia de magia.
E te quedas quieto ai ao largo desse imenso mar,
Estranhando a tua nossa solidão de ti.

Meninos e meninas em festas vestidos.
Bandeiras verdes amarelas e azuis ao vento e ao sol.
Os hinos e as fanfarras, os gritos e as ordens. A alegria!
Ah! A brancura nas roupas e no alvaiade dos pés.

Os corações secaram para ti, não vês?
Oh! Sete de Setembro! Maiúsculo! Nem chuva,
Nem rufares de tambores. Esplendor.

Nem clarins anunciadores da primavera
No violáceo do céu da pátria, nesse instante,
Só o silêncio das ruas plácidas e desnudas.
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O Sol Amarelo

O dia em que o sol
Amarelo chorou vermelho
Tingindo o mar com as suas lágrimas.
E transfigurou tudo numa noite de pedra.
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Ouve!

Por que choras?
Não escrevas lágrimas de cristais
                  Em pedras de cristais
Se minhas mãos vermelhas
          Escrevem rosas vermelhas
No sol vermelho.
                           Porque choras?
Se meu corpo purpúreo
       Escreve perfumes purpúreos
No oceano purpúreo.
                            O que queres?
Escuta!
            O que suave te segredam 
As sombras do regato.
    Eu exalo o êxtase dos orvalhos.
Ouve!
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    O que te murmura a minha voz.
Eu me dei em dádiva...
                ...ao côncavo do tempo.
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Para onde quer que eu olhe

Para onde quer que eu olhe,
Há pedras e pedras,
Pedras brancas, pedras mortas,
A refletirem essa luz mortiça de névoas.
Rastros sem pés,
Carícias sem mãos,
Beijos sem bocas.

Na orla desse campo,
Olhos de ausência me espreitam.

Afinal o que eu olho?
Para onde quer que eu olhe,
Há um choro
Que se inscreve em mim
Como lágrimas de uma lápide.
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Sob os meus pés, em meio à relva molhada,
Lajes de pedra tocadas pela chuva, 
Lajes e lajes de pedra, deitadas,
Num movimento sinuoso e ondulante,
Como se espelhassem o céu cinzento,
Quietas e silenciosas, no seu caminho,
Interminável... lá longe... apagado...
Até às sombras vagas do bosque,
Nesse horizonte onde tudo chora.

Lá...
No rosto do sol,
Lágrimas vermelhas.
No bruxulear da estrela, 
Gotas de orvalho.



87 | João Cezar Pierobon

Pela boca de Salomão

Como Salomão, te digo, 
agora, pois, filho, dá-me ouvidos, 
e sê atento às palavras de minha boca... 
cultiva o teu jardim, amigo, 
as suas flores, 
as suas pétalas, 
e guarde-o, 
com os seus perfumes todos, 
na redoma do seu cristal sagrado... 
cultive o teu jardim, amigo... 
sê atento às palavras de minha boca...
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“Penso, logo existo.”

“Penso,
Logo existo.”
Não é assim o teu dito, Descartes?

Entretanto, penso,
Por que existo?
Se sou um ser-para-a-morte.
Não é assim o teu dito, Heidegger?

E assim sou alguém que se olha
                                   no espelho.
E se vê diante de um absurdo
                            encarando-o.
Eu que sou e eu que não sou.

Onde mergulho o meu pecado?
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Se não há pecado...
Somente sentença...
De viver e morrer.

Os olhos da Medusa-Mundo cravados
                                                em mim.
Como os olhos do vigia espreitam
                                 o condenado.
O que está condenado a escolher.
Não é assim o teu dito, Sartre?

Poder tudo e não poder nada.
Qual é a escolha?
Viver e sofrer.
Sofrer e morrer.
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Perfumes Ébrios

Sal de minhas chagas.
Mortalha de meu corpo inerte.
Cobre-me com as pétalas de teus dedos róseos.
Bebe-me no teu ar de perfumes ébrios.
Esquece-me aqui no abraço de teus olhos adormecidos.
Olha as nuvens brancas no céu azul sobre nós.
Deita-me na curva do teu dorso nu.
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Por que?...

Que beleza encontro em ti,
Tão alta em tua fortaleza?
Que beleza mora em ti,
Atrás destas tuas muralhas?

Conta-me já o segredo
Das chaves desta tua porta
Imensa, impenetrável – densa,
A nos separar, tu nesta tua altura.

Que mãos podem abri-la?
Conta-me, vai, o segredo desta tua escada,
Deste teu dédalo que não termina.

Admira-me aqui nesse campo desolado!
A mirar-te neste teu êxtase,
Estas tuas lágrimas...que choras...por que?...
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Quarteto solitário

Tu vestes sapatos translúcidos.
Oh! Vejo a pérola dos teus pés.
Sob o céu tão imaterial.
E me dizes assim quem tu és.
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Que mãos...

Que mãos eu tenho
Que teu corpo não toco.
Que alma eu tenho
Que não tenho o teu sopro.
Que boca eu tenho
Que não toco o teu ar.
Que presença é a tua...
Que em mim é ausência...
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Quem me dera

Ah! Quem me dera penetrar
No seu corpo, oh! morte!
Ah! Quem me dera usá-lo qual objeto.
Ah! Quem me dera desvendar-lhe os segredos,
Retirar qual amante sedento
Do corpo da amada,
Esse véu que envolve
Esse nada!

Ah! Quem me dera penetrar
Nos segredos do tempo
Para descobrir os seus mistérios.
Ah! Quem me dera dele, com o gozo,
Obter o sono que tudo apaga.
E fazê-lo inerte.
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Ah! Quem me dera penetrar
Nos segredos do espaço.
Para sair fora dos universos.

Ah! Quem me dera ser o absoluto.
Para mergulhar no nada,
E esquecer o mundo, o espaço, o tempo...

Eu diria tudo aos homens
Usaria todos os símbolos,
Palavras, cores, sons, poesia.



96 | Uma poesia da inocência

Queria que você

Queria que você
Me escondesse em suas entranhas.
Queria ser tanto você lá dentro
Que não quero ser mais eu aqui fora.

Queria que você
Fosse num pedestal longínquo.
Queria ser tanto eu lá
Que não quero ser mais eu aqui.

Queria que você
Se perdesse no tempo imaginário.
Queria tanto com você ser nele
Que não quero mais ser eu agora.
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Queria que você
Me tocasse com as suas mãos.
Queria ser tanto eu nesse frio
Que não quero ser mais eu depois.
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Segundo Lao Tzé

Quem quer aparecer aparece.
Quem quer desaparecer desaparece.
Quem aparece é grande.
Quem desaparece é diminuto.
Quem é grande pode tudo.
Quem é diminuto não pode nada.
Ao grande tudo se acrescenta.
Porque é grande.
Ao diminuto nada se acrescenta.
Porque é diminuto.
Diga-me lá, se tu puderes.
O todo é aquilo ao qual tudo se dá
Ou aquilo ao qual nada pode ser dado?
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Sino dó... Sino sol

O que trazem os dobres desses sinos? Tão próximos, tão longes.
Que sons exequiais são esses que enchem esse ar parado qual 
                                                               névoa fosfórea iluminada?
As vozes e luzes misturam-se nos cânticos. Somente vozes. 
                                                   À capela. Uníssonos despojados.
Ressoam e ressoam harmônicos, inundando as vésperas das 
horas
                                                                   e os espaços imaginários.

No fundo, os tons cinzas fugidios das pedras desse pátio.
                             Reflexos indecisos num chão molhado.
De profundis... De profundis... A chuva neve leve pluma fria. 
                                  E o sino dó a soar. Dam... Dam... Dam...
As palavras. Os encantatórios. As ondulações do coração – 
                              inquietudes. Tudo no silêncio irreferencial.
Os ecos dos badalos. Sino dó... Sino sol. Sino dó... Sino sol.
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Repetem. Repetem. A eternidade é repetir. Sino dó... sino sol.
                                                          Da-lam... Da-lam... Da-lam...
Badalam. Badalam. Dores não. Choro não. Findar não.
                                                          Da-lam... Da-lam... Da-lam... 
Estar sim. Ser sim. No tempo limitador! Ah! Totalidade!
                                                        Carpe! Carpe! Carpe diem!

E nem um anjo! Oh! Nem um anjo anunciador! Será? 
                                                                            Onde a resposta?
Uma sensação. Uma percepção. Uma figuração. Fantasmagorias.
                                                             Um sentido apenas. Será?
Não é um agora. Nem um antes. Nem um depois. Não percebes?
                            Que é o todo aqui!? A imensidão em ti! Ingênuo!



101 | João Cezar Pierobon

Sob esse céu e essas estrelas

Sob esse céu e essas estrelas paradas,
No seu êxtase sem o tempo de qualquer tempo,
Cristais congelados –– névoas dos anjos dionisíacos...
Decaídos de seus festins loucos –– gritos sem vozes, roucos,
No desvão de sombras, desse tempo desconhecido –– o tempo...
O tempo puro sem espaços, sem nada.
O nada.
Num gozo estático fechado em si mesmo,
Suas mãos abertas correm as minhas mãos
No seu corpo imerso numa atmosfera de incensos 
Coberto pelos lírios dos meus beijos abertos.
Sob esse céu e essas estrelas quietas,
Mudas, que furam esses tons violáceos de orquídeas negras,
Nesse existir imóvel –– meu e seu,
Essas minhas mãos
Correm as suas mãos,
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No meu corpo purificado
Pelo seu beijo mágico
No sopro ofegante de sua boca –– Oh! torpor! Oh! alucinação!
Quem é você? –– esse seu corpo meu corpo?
Que me identifica e separa? –– assim calada, cálida, imóvel,
Nessa morte de papoulas vermelhas?...
E eu, trêmulo, frágil –– o que me resta?
Escondo-me no regaço ilimitado de seu umbigo sagrado...
E você inerte imersa no meu sono impotente,
Move pausas incompreensíveis em seus lábios lentos,
Em uma floresta vazada por névoas de luas longínquas, 
Em ondas... e ondas... que vão e que vêm...
E os gritos!? E os gritos!?
Os nossos gritos mútuos –– mudos delírios súplicas orações,
Nas asas orgiásticas de cisnes brancos desvairados.
Eu lhe chamo... clamo... suplico...
Quem é você? Quem sou eu?
Há somente águas... entre os nossos lábios... e águas... sons de 
águas...
E o silêncio de nossas palavras
Que se apagam no horizonte desse azul petrificado.
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Teu rosto

Teu rosto, teu rosto
Mulher.
Que sai dessa luz.
Teu rosto, teu rosto
Envolto em sombras.
Teu rosto. 

E me perguntas
O que vejo em ti?

O teu rosto, o teu rosto
Envolto em véus,
Véus, cada véu, 
Sempre um véu... Sempre um véu...
Branco véu... Finíssimo véu...
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Vai... Vai...
Sai... Sai...
Sai do teu rosto, mulher.

E o meu rosto.
Olhando-te olho-me nos teus olhos,
Nesses teus olhos
Que me olham... 
Olham?... Olham?...
Sim! Olham! Não o negues! Olham sim!
Em teu rosto,
Teu rosto.

E me perguntas
Se olho os teus seios generosos?
Teus seios, teus seios. 
Como? Teus seios!
Ah! Seios!
Que pulam do decote talhado.
Ah! Pulam! Pulam!
E me pedem... E me chamam...
Clamam!

Vem... Vem...
Dá-me a tua boca.

Mel, água, leite, néctar, ambrosia,
Que bebo, bêbado,
Perfumes, essências, ópios, luxúria,
Nas rosas róseas dos bicos róseos,
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Desses teus seios,
Raros. Raros? Só raros? Não. Não!
Chamas vivas desse teu fogo,
Que queima nesse espaço do meu desejo,
E arde em minha boca separada.
Duas chamas ondulantes,
No ar congelado dessa luz branca.
Um branco que te toca e me afasta,
Em meio a sombras que me agarram.

E quero-te
Bebendo o ser meu
No teu ventre,
Na curva cavada
Do teu umbigo.

E quero-te
No sopro sôfrego compassado,
No amplexo do teu desejo,
Na boca beijo do teu gozo indissolúvel.
Lá. Lá mesmo. Lá, nesse nosso infinito...
Lá onde tudo se apaga.
Onde o corpo apaga o corpo,
Onde a vida afaga a morte,
Onde sou e não sou. Onde és e não és.

E depois ainda...
Ainda quero beijar
As pétalas vermelhas da tua boca.
E já não mais eu...
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E nesse ainda, eu... esse outro,
Em delírios,
Te cobrirei de mais delírios,
Em gritos abafarei o grito dos teus gritos.
E no silêncio. E no nada. 
E no morrer. E no ser.
Contemplarei os véus de gelo do teu belo corpo inerte,
Véus de teus seios,
Véus de minha boca.

Ah, mulher!
O teu rosto, o teu rosto
Que sai dessa luz.
Não vês o que fizeste?

Os teus seios, os teus seios
Que vagam por esses sonhos.

Ainda me indagas
O que vejo em ti?
E se olho os teus seios?

Ah, mulher! O que queres?
Ainda não sabes? 

O que sabes?
Se somente eu sei!
Porque só eu fiquei
Nesse meu ver-te o teu ir-te
Para o vazio do arco de uma porta.
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Tudo está em ti

Onde estão os meus mestres? Os meus guias!
Nenhum anjo de vidro cristal resplandecente – luz! Nenhum!
Sol que me assustasse, nada que pudesse me inundar com a 
sua voz,
Nessa escarpa de pedra. Só pedra dura que dura sob os pés.

Curvado sob a minha absoluta finitude. Oh! peso insuportável! 
Terei, então, terminados os meus débitos com a totalidade.
Todos estarão quitados lá. Soleira da inconsciência. Serei inteiro.
Estarei fechado. Serei um. Oh! Epifania! Triunfo inglório! 
                                                           (Pois fim de minha história!)

Nenhum vento sob as asas. Nenhum sopro. Nenhum vôo.
Anjos fugidos. Rio petrificado. Colosso espelho da imensa 
escuridão.
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Só o arrastar de asas de um pássaro caído... parado lá... no 
limite... Eis-me!

Oh! absurdo! Quanto desejo de incomensurável! Inútil! Tudo 
está em ti!
Ai do meu pobre eu! Nada lá fora! Nada!... A infinitude de 
um beijo!
Os corpos nos corpos. Idiota! Tudo está em ti! Eis a eternidade. 
Não vês?
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Vem amiga noite

Vem...
Vem sempre lembrada amiga noite.
E me feche em mim mesmo,
Nesse seu abraço imortal.

Vem...
Vem sempre esquecida cotidiana morte.
E me eleve em mim mesmo,
Nesse seu beijo total.

O que sou eu aqui, nesse mundo?
Senão um condenado eternamente aberto,
Que arrasta esse rastro que nunca se completa.

O que quero ser eu lá, naquele inconcebível?
Senão um liberto, pois perfeito acabado,
Um caminho para sempre... e sempre... fechado.
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Westminster

Beleza e altura. Tua beleza.
Essa altura. O teu céu. E o meu céu.

Sombras e luzes e pedras.
E pedras e terra. 
O alto altíssimo. Lá. O alto.
E o silêncio de passos.
Os teus passos. E os meus passos. 
Vão e sobem. Sobem... até onde...

E que mãos. Tuas mãos.
E que pedras. Essas pedras.
E que orações. E que vozes. 
Em vozes que fogem... vão... vão...
Em meio às colunas e espaços
                     arcos quebrados.
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O que procuram? O que?
Em que momento do tempo estão?
A ti e a mim,
Em que momento do tempo nos põem? 
Se repetem... e repetem... e repetem...
                             sempre e sempre...
Onde está o tempo nessa repetição?
Nessa igualdade desse tempo sempre repetido!
E onde estou eu?
E onde tu estás?
Sob essas arcadas?

Pedras e tempo. Mãos e pedras.
Corpos e mãos. Bocas e lábios.
Beleza e tempo. Tempo e amor.
Eis a minha dualidade!

Tuas mãos. Minhas mãos.
Teu corpo. Meu corpo.
Tua beleza. Meu amor.
Teu espaço. Meu espaço.
Teu tempo. Meu tempo.
Eis o meu destino!

O teu rosto suave entre véus negros.
Ah, beleza! Ah, altura!
E os teus lábios vermelhos
E esses teus olhos azuis.
Ah, azuis! Oh, céus!
Eis o meu desespero!



PARTE II

Débitos – Origens de 
alguns poemas 



Poderão faltar alguns débitos e origens em alguns poe-
mas. Alguns poetas fortes, ou pensadores, poderão não estar 
explícitos nessa confissão de influências, sempre benéficas e 
bem-vindas. Não tenho medo dos meus Querubins Cobridores 
de Harold Bloom. Relembrando Rilke, nas suas Elegias de Duíno, 
se eu gritasse em meio à sua hierarquia, essa aí dos Querubins, 
que tomam conta do caminho para a árvore da vida, alguns 
deles me ouviria, e viria em meu socorro. Acolher-me-ia junto 
ao seu coração. Assim, portanto, perdoem-me as omissões, que 
devem ser muitas.

Talvez alguns faltem por causa da inocência. Com é 
sabido, prefiro-a ao thymos.

Tanto poetas, como pensadores, estão em nossas almas. 
E, desse modo, na hora do quente de uma dada composição, que 
é uma criação, algo assim espontâneo, nos é impossível saber 
qual é um, qual é outro, que estaria por detrás do que fala a 
nossa emoção, à qual temos que dar forma. A poesia sai como 
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um rio que corre entre montanhas e, depois de intensas lutas, 
contra as rochas duras, vai, sereno, e sábio, divagando pelas 
planícies dos pensadores e poetas, em suas imagens do mundo.

Como, então, se saber, se em tal ou qual meandro, aqui 
e ali, numa dada margem, há tal ou qual poeta, ou pensador, 
os quais, no final, vão conduzindo esse rio, no seu sossego, 
contemplativo, para se lançar no grande oceano? Ingrata tarefa 
para quem o tentar. Impossível!

A história está em nós, nos recônditos irreveláveis de 
nossas almas. O que sai, em forma de versos, apenas quer ser 
uma imagem desses segredos escondidos.

E que nos escapam. 



1. No poema Andante con moto

No final da estrofe XII, nos versos “testemunhado pelos 

infinitos pontos de luz,/ – as estrelas do firmamento – / que desse 

modo o chancelam”, há uma reminiscência de Goethe, no seu Wie-

derfinden – Reencontros – que está no seu Divã Ocidental-Oriental. 
Esses versos remetem-se aos versos do mesmo Wiederfinden 
de Goethe que estão em destaque, como epígrafes, de abertura 
e de fecho, no poema O que me disse o poeta no seu Divã, desta 
coletânea: “E a noite semeada de estrelas /Com os seus mil selos de 

luz chancela a nossa união.”

Os que quiserem conhecer esse sedutor poema, cuja be-
leza não é alcançável por meras palavras, podem ir às seguintes 
fontes: – Goethe, West-Österlicher Divan, Insel Verlag, 1998. 
– Goethe, Divan D’ Orient et D’Occident, West-Österlicher 
Divan, edição bilíngue, traduction, introduction et notes de 
Laurent Cassagnau, Les Belles Lettres, 2012. – Goethe, Le 
Divan, preface et notes de Claude David, traduction D’Henri 
LIchtenberger, Poésie Gallimard, 1984. – West-East Divan, 
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translation, introduction and commentary poems by Martin 
Bidney, State University of New York Press, 2010.



2. No poema É tudo o contrário, ingênuo!

Os versos – “Não se angustie, pois, com as coisas do 
mundo./ As coisas do mundo se consumirão a si mesmas.” – 
são uma “transposição” do que está em Mateus 6.34: “Não vos 
preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de ama-
nhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal.”



3. No poema O pássaro desolado

Depois de pronto, mas, não tão acabado, esse poema, O 
pássaro desolado, foi simplesmente abandonado, na concepção 
de Valéry sobre a criação poética. E, então, vi-me mergulhado 
no oceano dos simbolistas. Estava sofregamente à procura de 
suas, deles, origens e, por tabela, à cata dos “pais” de T. S. Eliot. 
E aí foi aquele assombro, quando, sem que nem para que, topei 
com O Albatroz de Baudelaire.

Foi como um relâmpago que ilumina, inundando de luz, 
assim mesmo instantaneamente, e com estrondo, a memória. 
E trazendo de suas profundezas para a sua superfície a reve-
lação do “pai”. Vou usar, em sentido inverso, uma imagem de 
Harold Bloom, na sua Angústia da Influência – Uma Teoria da 

Poesia, tradução e apresentação de Arthur Nestrovski, Imago, 
1991. Foi com “assombro” que estive no “pai” e que o conheci.

Tudo numa incrível coincidência, pois, foi o mesmo 
Harold Bloom que escrevendo sobre T. S. Eliot, no seu Gênio, 
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tradução de José Roberto O´Shea, Objetiva, Rio de Janeiro, 
2003, indicou os seus verdadeiros “pais”. Segundo ele, T. S. 
Eliot admitia, como seus “pais”, Dante e Baudelaire. Porém, 
Bloom diz que T. S. Eliot não teria assumido o “assombro” 
de ter estado nos seus “pais” ancestrais e de tê-los conhecido: 
Tennyson e Whitman. Ele “escondia” Whitman atrás do sim-
bolista francês Jules Laforgue que, por coincidência, traduziu 
Whitman para o francês. Quem era o “pai” de quem? Quem 
deu com os costados na praia de quem? Na vastidão do mar da 
poesia, que clarão iluminou quem? “Pais” falsos e verdadeiros. 
“Filhos” legítimos e bastardos. Que angústia inútil.

E o resultado disso, assaltado, evidentemente, por muitas 
dúvidas e questionamentos, que deixei para lá, é que cheguei a 
Laforgue, a Baudelaire e a Mallarmé.

E ao O Albatroz. E à iluminação de que O pássaro desolado 
deve ter vindo de uma “reminiscência platônica” que ficou em 
algum canto da memória, desde os meus tempos de Aliança 
Francesa. Mnemósina, mãe das Musas, e deusa da memória, 
deve ter me livrado das águas do Letes, o rio do esquecimento, 
e então a ponte entre um poema e outro estava livre da neblina.

Seguindo os passos da obra de Lagarde e Michard, Siècle 

XIX, Bordas, Paris, 1966, posso tentar atravessar essa ponte, 
posso tentar atravessar essa ponte. Um travessia geralmente 
feita com medo, pois a ponte é estreita e lá embaixo nos es-
preita o abismo. Pois aqui o poeta pisa em terreno do crítico. 
Um solo que não é o seu.
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3.1 A travessia

Vou me limitar às impressões e emoções que me ficaram 
do passado quando tive o primeiro contato com esse poema 
que caiu como semente em terra fértil.

O que Baudelaire quis simbolizar com O Albatroz diz da 
solidão dolorosa do poeta. A solidão cheia de orgulho da águia 
dos românticos, no seu voo solitário, frente ao mundo que 
cantavam, – essa solidão então ia ficando para trás. A segunda 
metade do século XIX sem detença estava em trabalho de parto 
desse mundo que julgamos conhecer muito bem, pelo menos 
na aparência – o nosso mundo. Não se tratava mais de solidão. 
Nem de solidão orgulhosa. Mas, de solidão dolorosa. Nisso, 
Baudelaire foi profético. Pois, anteviu, como um grande poeta 
deve pressagiar, nas “sombras do futuro”, a solidão angustiosa 
dos poetas de nossos tempos. Uma solidão tão dorida, abafada, 
que, às vezes, os põe calados. É melhor não falar nada.

Quando tive o primeiro contato com o poema, o meu 
ideal estético, tanto na música quanto na poesia, estava atado ao 
ideal do romantismo. O meu passado estava muito “atrasado” no 
tempo. Como é que alguém, que era “uma cria” da ciência e da 
tecnologia do século XX, um alguém de modo algum inocente 
quanto a isso, perfeitamente consciente das conquistas da física 
e da matemática – com é que esse alguém poderia se achar ro-
mântico? Era contraditório. E era démodé – fora de moda. Eu 
era uma antinomia. E não sabia. Quer dizer, ainda não sabia.

José Guilherme Merquior, em sua Critica, 1964 – 1989, 

Ensaios sobre Arte e Literatura, Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 
1990, disse que T. S. Eliot era, “apesar dele mesmo, bem român-
tico”. O que é um consolo. Eu era um démodé, mas, nem tanto.
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Admirava o voo da águia no azul, o seu mergulho para 
a plenitude da vida, ou para o vazio da morte, em velocidade 
assustadora. Esfregava a imaginação e a sensibilidade na cara 
da razão. Sentia orgulho de minha inquietude. O mundo era 
um caminho para o infinito. Como veria, então, o imperador 
dos céus, imenso, imponente na sua envergadura, como é o 
albatroz, preso pelos homens, arrastado e zombado por eles no 
convés de um navio que deslizava sobre as profundezas inson-
dáveis dos oceanos? Como me sentiria, então, ao descobrir, por 
Baudelaire, que o voo pelo ilimitado, largo, franco, desafiador, 
iria terminar assim? Um objeto de escárnio!

Uma voz saia do poema. No princípio, eu não a enten-
di. Porém, depois, creio que compreendi tudo. Acreditei que 
compreendi quando, no dizer de Bloom, na sua citada Angústia 

da Influência, descobri, ou fui descoberto “pela dialética da in-
fluência”. E quando, no mesmo dizer, descobri “a poesia como 
de uma só vez exterior e interior” a mim mesmo, dando “início, 
então a um processo que só terá fim quando já não tiver mais 
poesia alguma por dentro, já muito após ter-se esgotado a força 
(ou o desejo) para redescobri-la fora” de mim. Compreendi a 
voz quando assim me “descobri” poeta. E o que ela me dizia 
era que poesia é solidão e dor. É, conforme está no Lagarde e 
Michard citado, “aspirar o infinito”, não orgulhosamente, mas, 
dolorosamente, “preso no chão”, no retiro de si mesmo. Isso foi 
o que a voz me dizia quando lia e relia o poema de Baudelaire.

A ponte estava atravessada. No poema devedor, o poeta 
está só mesmo. A sua orfandade é absoluta. Alguma coisa, que 
ele não sabe, o prende em um “húmus”, um “barro”, numa evo-
cação às origens. Húmus-Homem. Alguma coisa que o impede 
de alçar vôo. Um vôo para a vastidão, para o infinitamente denso 
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e, ao mesmo tempo, vazio. Foram-se os sonhos românticos. 
Solidão orgulhosa? Não! Solidão dolorosa!

Há um fogo que o chama. Será o fogo de Heráclito? A 
matéria primária do cosmos? A totalidade de onde sai tudo 
e para onde volta tudo? Ou será um fogo semelhante àquele 
que tira Dante do Purgatório? Para nós, o purgatório da vida. 
Seja lá o for esse fogo, as suas asas estão sem ar. Os seus olhos 
não têm mais visão. E os seus sonhos são “decaídos”. O ser lhe 
escapa. O poeta quer se curar de uma “cura interminável” que 
o agarra na existência. Aos imperativos cuidados da vida que 
não o deixam livrar-se desse mundo aí, do estar aí. Ele se sente 
um condenado ao chão.

3.2 A fábula de Higino em Heidegger

O poema é também devedor de uma passagem do livro 
Ser e Tempo, de Heidegger (Parte I, 1988, e Parte II, 2ª Edição, 
1990, tradução de Márcia de Sá Cavalcanti, Apresentação de 
Emmanuel Carneiro Leão, Editora Vozes, Petrópolis, RJ). 
Trata-se de uma passagem sobre a cura onde há uma fábula 
de Higino, transcrita pelo autor. Uma passagem que, segundo 
ele, lhe dava um “testemunho pré-ontológico” da existência 
como cura, cuidado. E com a qual ele se “deparou” através do 
“ensaio de K. Burdach, Faust und Sorge – Fausto e o Cuidado. 
Heidegger anota também que Burdach afirma que Goethe 
“trabalhou” essa fábula para o seu Fausto II e que a retirou de 
Herder. Essa passagem está na Parte I, Sexto Capítulo, Parágrafo 
32 – A confirmação da interpretação existencial da presença 
como cura a partir da própria interpretação pré-ontológica 
da presença.
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A fábula de Higino conta a história que destacamos a 
seguir.

Cura estava atravessando um rio, quando viu uma porção 

argilosa de Terra. E então tomou uma parte dessa argila e começou 

a lhe dar forma. Assim que terminou o seu trabalho, pôs-se a admi-

rar e a refletir sobre o que criara. Nesse ínterim, interveio Júpiter. 

E Cura, então, lhe pediu que desse espírito à sua forma. Com o que, 

demonstrando boa vontade, Júpiter consentiu. E a forma de Cura 

ganhou um espírito.  E ai então começou a haver uma disputa sobre 

o nome da forma já possuidora de uma alma. Cura, muito justa-

mente, queria que o nome da forma fosse o seu, Cura. Com o que 

Júpiter não concordou. O deus queria que a forma tivesse um nome. 

Cura não era nome. Para complicar ainda mais as coisas, entrou 

Terra na disputa. Argumentava ela, muito propriamente, aliás, que 

o nome da forma deveria ser o seu, Terra – tellus, pois, fora ela que 

fornecera a argila. Não houve acordo nenhum. O impasse parecia 

sem solução. Até que resolveram, então, num gesto sábio, tomar por 

árbitro Saturno. O que ele decidisse seria feito. E então Saturno deu 

o seu veredicto. Com a morte da forma, sentenciou ele, a Júpiter deve 

ser dado o espírito, pois, foi ele quem lhe deu o espírito. E com essa 

mesma morte, à Terra deve ser dado o corpo, pois foi ela quem lhe 

deu o corpo. À Cura deve pertencer a forma com espírito, enquanto 

viver, pois foi Cura quem primeiro a formou. Quanto ao nome, deve 

se chamar “homo” dado que veio de “húmus” – Terra.

Usamos, no texto acima, que narra a fábula de Higino, 
um modo de expor diferente daquele que está na tradução de 
Márcia de Sá Cavalcanti, acreditamos que sem mácula quanto ao 
conteúdo. Personalizamos Cura e Terra, usando a letra inicial 
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maiúscula em seus “nomes”, imitando a forma da língua alemã 
de grafar os substantivos com a letra inicial maiúscula. Usamos, 
também, acima, o termo “existência”, em lugar de “presença”, 
usado pela tradutora, e em lugar de “Dasein” (ser-aí), usado 
por interpretadores de Heidegger, alguns deles sem traduzi-lo. 
Acima, também, colocamos a palavra “cuidado” aposta à pala-
vra “cura”. O próprio Heidegger anotou que Burdach via “um 
duplo sentido” na palavra “cura”: além de “esforço angustiado”, 
significava igualmente “cuidado”, “dedicação”. Como está na 
tradução de Márcia de Sá Cavalcanti.

Também nessa mesma obra está uma citação de Heidegger 
da última carta de Sêneca para reforçar esse seu “deparar-se” 
com a cura, o cuidado, como condição originária, pré-ontoló-
gica da existência. Sêneca diz que o bem realiza a sua perfeição 
na natureza de Deus, enquanto que a cura, o cuidado, realiza a 
sua perfeição na natureza do homem.

E igualmente aí, no mesmo texto dessa passagem em 
Ser e Tempo, anotamos uma pergunta e uma resposta de Hei-
degger. “Em que se deve ver o ser originário dessa formação?” 
(O homem, húmus, sendo “um composto de corpo e espírito” 
e sendo originariamente “mantido e dominado” pela cura.) “É 
isso – responde o filósofo – que Saturno, o tempo, decide. A 
determinação pré-ontológica da essência do homem expressa na 
fábula visualizou, desde o início, o modo de ser que predomina 
seu percurso temporal no mundo.”

De acordo com Junito de Souza Brandão, (Mitologia Gre-

ga, 3 Volumes, 3ª Edição, 1987; Dicionário Mítico Etimológico, 
2 Volumes, 2ª Edição, 1992/93,  Editora Vozes, Petrópolis, 
RJ) o Crono, da mitologia grega, o tempo, foi identificado 
com Saturno, na Itália. Saturno, que etimologicamente está 
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ligado a semear e plantar, teria sido o primeiro rei do Latium. 
Foi sob o seu reino que a Itália (Ausônia) conheceu a Idade 
de Ouro, quando a abundância nascia da terra, sem trabalho 
nem fadiga, como está nas Metamorfoses de Ovídio Nasão. 
Saturno é o “herói civilizador, o que ensina a cultura da terra, 
a paz e a justiça.” Pois, foi esse rei, “herói e civilizador”, que 
Higino colocou como árbitro da questão do nome e do tempo 
do Homem, como Húmus, e o “condenou” a ser pertencente à 
cura, ao cuidado, enquanto viver.

Semear, plantar, e depois colher, exigem cuidado, dedi-
cação, esforço, trabalho. Exigem antecipação, projeto, saber a 
hora certa, o tempo certo, de semear e de colher. Implica então 
ideia de tempo. Pressupõe preocupação. Preocupação com o 
clima, se chove ou não. E importa, por que não?, em angustia.

Está no Gênesis 2,7: “Então Iahweh Deus modelou o 
homem com argila do solo, insuflou em suas narinas um há-
lito de vida e o homem se tornou um ser vivente.” E no 2,8: 
“Iahweh Deus plantou um jardim em Éden, no oriente, e aí 
colocou um ser vivente.”

E está lá igualmente no Gênesis 3,22 – 23: “Depois disse 
Iahweh Deus: ‘Se o homem já é um de nós, versado no bem e no 
mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore 
da vida, e coma e viva para sempre.’ E Iahweh Deus o expulsou 
do jardim de Éden para cultivar o solo de onde fora tirado.”

Estar o homem sob o domínio da “cura”, do “cuidado”, 
da preocupação de plantar e de colher, seria uma consequência 
da sua “queda”.
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3.3 Heidegger em Ferrater Mora

Para interpretar o sentido da “cura”, ou “cuidado” que está 
em Ser e Tempo de Heidegger, vamos nos recorrer a Ferrater 
Mora, Dicionário de Filosofia, tradução de Marta Stela Gonçalves, 
Adail U. Sobral, Marcos Bagno e Nicolás Nyimi Campanário, 
Edições Loyola, São Paulo, 2000.

Mora diz que traduz o termo Sorge, usado por Heideg-
ger, por “cuidado”, e diz também que alguns usam a palavra 
“preocupação” e outros, na esteira de José Gaos, tradutor do 
filósofo para o espanhol, usam o vocábulo “cura”. O termo 
Sorge tem um papel de fundamento na filosofia de Heidegger 
como está em Ser e Tempo. Segundo Ferrater Mora, “Heidegger 
declara, com efeito, que o cuidado é o ser da Existência.” E, 
além de falar no conceito de Sêneca, sobre a “cura”, Mora dá 
outros testemunhos. Abenhazan diz que “tudo o que o homem 
faz é feito por ele para evitar preocupação.” Referindo-se a 
Laín Entralgo, Mora cita as preocupações de Quevedo sobre 
o “cuidado”. “O cuidado é uma consequência da consciência do 
‘passar’ e essa consciência faz com que o homem se sinta pó, 
cinza, fumaça e nada.”

Na relação entre o ser da Existência e o “cuidado”, Ferrater 
Mora segue a tradução-interpretação de Gaos. O ser da Existência 
“é um ser cuja existência está sempre em jogo, rumo a cujo ser 
segue sempre seu eu e cuja realidade consiste em antecipar-se a 
si mesma.” É nisso que está o significado de “cuidado”.

Usando uma linguagem simplificada, para Heidegger, 
o homem está sempre se projetando a si mesmo. A sua preo-
cupação, no jogo existencial, leva-o a antecipar-se. E aí entra 
a questão do poder ser e dos questionamentos que nos faze-
mos: será que dá?; será que pode ser? Parece que sempre nos 
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deparamos com um vazio à nossa frente. Um vácuo, um nada, 
como farol desse antecipar-se. A consciência dessa condição 
gera angústia.

Voltemos a Ferrater Mora. Heidegger diz que “estar-no-
-mundo” é sempre um “estar-caído”, é um ter sido lançado. É 
uma “queda”. (Lembremo-nos do Gênesis. Com a “queda” do 
homem, Deus o lança no mundo.) Mas, Heidegger diz que é 
possível “levantar-se dessa “queda”. E diz que o que nos tira da 
“queda” é a angústia. E isso acontece porque o homem com-
preende a sua nulidade ontológica.

Estamos diante de uma passagem que, a nosso ver, põe 
em evidência, com bastante nitidez, um dos aspectos mais 
“intrigantes” e reveladores do complexo pensamento de Hei-
degger. Não há aí um como “dar e tomar”? Ou, um “dar” que 
é, ao mesmo tempo, “tomar”? Poderíamos falar em dialética? 
Isso, certamente, o faria se revirar no túmulo. Porém, que há aí 
uma ida e uma volta, disso, parece que não há dúvida. Há uma 
espécie de rebatimento ampliado. Numa imagem livre, algo 
que bate positivo e volta negativo, como uma bola de bilhar 
na tabela elástica da mesa. Todavia, volta, diferentemente da 
bola de bilhar, como algo magnificado na sua negatividade. 
Difícil. E cruel. Um entendimento complicado.

Ferrater Mora fala, comentando o “último Heidegger”, 
em ontologia que “parece ser negativa.” O que parece ser um 
consolo sobre aquele dar e tomar que captamos simbolicamente 
em Heidegger.
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3.4 O último Heidegger

Sobre esse “último Heidegger” também vamos nos referir 
a dois autores. O primeiro é Ernildo Stein com as suas traduções, 
introduções e notas, em Heidegger, coleção Os Pensadores, pu-
blicada pela Abril Cultural, São Paulo, 1983, com a consultoria 
de Marilena de Souza Chauí. O segundo é Benedito Nunes, em 
Passagem para o Poético – Filosofia e Poesia em Heidegger, Editora 
Ática, São Paulo, 1986.

Esses dois últimos autores tomam esse “último Heidegger” 
por um “segundo Heidegger.”

Nesse “ultimo Heidegger” o ser é uma casa onde o ho-
mem pode morar. É “uma clareira dentro de um bosque em 
que os caminhos nunca dão em parte alguma.” Dá e toma... 
Bate e volta... Há uma clareira. Há um lugar, em meio às som-
bras, onde há uma luz. Porém, dali partem vários caminhos. 
Não um caminho. E todos vão dar em lugar nenhum. Já é o 
Heidegger poeta que fala. As palavras são simples. São aquelas 
que usamos no nosso cotidiano. São palavras postas para nós, 
pobres mortais, entenderem. Mesmo que sejam simbólicas. 
Mesmo que tenham duplo sentido. E que sejam misteriosas. 
É o poeta preocupado, não com a precisão essencial da palavra 
usada pelo filósofo. Um imperativo do pensamento preciso, 
puro, que busca as essências últimas das coisas. É a palavra do 
poeta. É a palavra que revela o mistério. Pois é ao poeta que 
cabe dizê-lo no seu canto. Ao filósofo cabe ir além. Ao filóso-
fo é dada a tarefa de ir até as entranhas dos mistérios para, se 
possível, desvendar-lhes as substâncias últimas. Mas, há algo 
de comum entre o poeta e o filósofo. Não sei dizer com pre-
cisão o que seja. Só sei que ambos veem nas sombras algo que 
somente eles podem ver e que mal se mostra no horizonte das 
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coisas. O próprio Heidegger deu-nos uma pista para o que os 
diferencia. Em meio à escuridão, o filósofo quer chegar ao ser 
e o poeta apenas quer ver o sagrado. O poeta Heidegger usa, 
agora, uma outra linguagem. Uma linguagem que bebeu em 
outro poeta, Hoerderlin. A linguagem do filósofo, com a qual 
tanto se preocupou nas formulações de seu pensamento, foi 
ultrapassada. O ser é uma casa, o lar do homem, uma clareira. 
Há caminhos. Caminhos se cruzam. Todavia, tudo juntado 
numa imagem, numa metáfora, numa alegoria carregada de 
símbolo, tendo por substrato um pensamento sobre o ser. 
Não há aí, nessas palavras, aquilo de que fala Benedito Nunes, 
na obra citada: “o labirinto das descrições heideggerianas.” Há 
o que este mesmo autor, na mesma obra, chama de “segundo 
Heidegger, [...], dificilmente classificável, entre poeta e místi-
co, a quem não mais colaria o nome de filósofo e para quem a 
própria Filosofia, identificada à Metafísica, tornara-se suspeita.” 
Nada de labirinto tortuoso. Um complicado dédalo em que, de 
quando em quando, nos perdemos e a cujo ponto de partida 
temos que voltar não poucas vezes, para percorrer o mesmo 
caminho, até que a luz da compreensão apareça. Nada disso. 
Essas palavras aí estão despojadas, nuas. Cada uma é cada uma 
no seu significado. Porém, quando juntas em uma imagem 
poética, estão carregadas de simbolismo. Há aí um Heidegger 
que já “pensou o ser” e agora está “nomeando o sagrado.” Porém, 
o sagrado seu, do qual ele jamais se afastou: o sagrado do ser. 
Terá Heidegger ai desistido da filosofia? Quero crer que não. 
Mas, há aí um filosofo procurando dizer algo profundo como 
um poeta o faria, com as armas do poeta, com o jogo fluido dos 
significados das palavras, com o que nelas tem de enigmático, 
pois, vestidas com a capa do mistério que estranhamente nos 
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atrai. Heidegger não terá captado aí, de forma poética, nessa sua 
ontologia negativa, o limite da condição humana no mundo? 
Ter e não ter. Ser e não ser. A dúvida sobre isso já fora expressa 
por Hamlet – Shakespeare.

3.5 Débitos e mais débitos

Fica aqui logo confessado inúmeros débitos à Carneiro 
Leão, à Márcia de Sá Cavalcanti, a Ernildo Stein, a Benedito 
Nunes, a Zeljko Loparic e a Ferrater Mora a essência de tudo 
o que aprendi, ou melhor, de tudo o que consegui apreender 
do pensamento Heidegger. Mesmo que o seja de forma pre-
cária. E que está espalhado em muitos poemas e também em 
algumas partes dessa confissão de débitos. Todavia, tenho uma 
desculpa sobre esse limitado apreender. E ela me foi dada pelo 
próprio Stein, na referida obra: “se, em Marx o fim da Filo-
sofia se anunciou como supressão, e em Wittgenstein, como 
desaparecimento, em Heidegger o fim da Filosofia é a ‘última 

possibilidade’ que, enfrentada, torna-se a ‘primeira possibilidade’, 
a partir da qual se refaz toda a ‘questão do pensamento’”. Olha 
aí a ‘coisa’! Impossível não ver as enormes dificuldades nisso. 
Estamos diante de limites extremos. Mas, T.S. Eliot, sempre 
ele!, nos oferece um consolo: começo e fim se juntam.. A poesia 
– sempre ela! – acaba sendo a salvadora.

3.6 Lao Tzé, Heidegger e o Assombroso

Segundo Lao Tzé, em seu Tao-te King, O Tao, a via, o 
caminho, o princípio, algo singular, único, não pode ser pro-
nunciado. Se o for, não é o Tao eterno. Não nos lembramos 
de Górgias? Esse genial sofista não afirmava que se o ser for 
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pensável, não pode ser dito, comunicado, pois, o que comuni-
camos são opiniões? Terrível. Dá e toma. Vamos “ouvir” Lao 
Tzé – Tao-te King, tradução da versão alemã de Richard Wilhelm 
por Margit Martincic, Editora Pensamento, São Paulo, 1995.  
“O Tao que pode ser pronunciado não é o Tao eterno. O nome 
que pode ser proferido não é o nome eterno. Ao princípio do 
Céu e da Terra chamo ‘Não-ser.’ À mãe dos seres individuais 
chamo ‘Ser’. Dirigir-se para o ‘Não-ser’ leva à contemplação 
da maravilhosa Essência.” Vai e volta. Toma e dá. Não seria o 
mesmo rebatimento que reparamos em Heidegger? Busca-se o 
“Não-ser” e traz-se a “Essência”. Continua Lao Tzé. “Pela origem, 
ambos são uma coisa só, diferindo apenas no nome. Se todos 
na Terra reconhecerem a beleza como bela, desta forma já se 
pressupõe a feiura. Se todos na terra reconhecerem o bem como 
bem, deste modo já se pressupõe o mal. Porque Ser e Não-ser 
geram-se mutuamente.” Terrível? Nem tanto. O dar e tomar, 
em Lao Tzé, parece enlevado, natural. Digamos: encantador. 
Talvez por causa de sua forma poética. Em Górgias, o dar e 
tomar nos parece terrível. Porque nele, sofista supremo, há uma 
lógica interna devastadora, no seu jogo de palavras. Uma lógica 
que desnuda as contradições implícitas no ser uno e absoluto 
de Parmênides. Em Lao Tzé não há lógica fria. Há apenas des-
lumbramento diante da “maravilhosa Essência” que ele captou 
nas coisas. Nele, as contradições são parte da própria essência 
da vida. Há uma aceitação contemplativa diante, digamos, dessa 
revelação. Parece algo religioso. Qualquer coisa misteriosa que 
se mostra apenas de modo vago. Não há angústia. Longe disso. 
Lao Tzé, parece ser axiomático, como Euclides, na sua Geome-
tria. Chamo isso. Chamo aquilo. E pronto. Em Górgias há um 
rejeitar lógico. Porém, Heidegger foi para lá de extraordinário, 
pois, pôs a nu, mesmo que o fosse de modo poético, que não 
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há apenas um caminho, mas, vários... “que nunca dão em parte 
alguma”. Como ficam as nossas escolhas? E a nossa liberdade 
diante delas? Uma liberdade à qual estamos condenados, não 
é caro Sartre? E o fado nessas escolhas? Escolher para que? E 
o Destino? E Fortuna? E as teorias todas construídas em cima 
do acaso? E os jogos, estratégias e decisões? Quanta tinta não 
se gastou, quanta paixão, trabalho e energia, não se colocou, 
em racionalizar o imprevisível? Como ficam nisso? “Escolha 
esse caminho aqui”, diria um.” E outro lá arremataria: “porém, 
fique sabendo que, mesmo com essa tal probabilidade aí, esse 
caminho não vai dar “em parte alguma.” Porque todos vão 
dar “em parte alguma.” É axiomático. Dá e toma. Não é para 
lá de atroz? O que viu o poeta Heidegger nisso? O que viu no 
princípio do ser? Destruição? Será? Assombroso... Para lá de 
assustador...

O filósofo do ser transformou-se em um poeta do ser? 
Seria o ser inatingível pela filosofia? E somente a poesia se daria 
o direito de desvendá-lo no seu mistério? E justamente por ser 
isso, por ser mistério, é que o poeta, e somente o poeta, poderia, 
através da linguagem, “falar” sobre ele, o ser? A linguagem do 
poeta, diga-se.

3.7 O poeta no poema O pássaro desolado

Impossível não pensar em Mallarmé. Volta e meia, vira 
e mexe, damos com os costados em sua praia. O misterioso 
do ser só poderia ser abordado pelo misterioso da poesia. E o 
inapreensível do ser só poderia ser dito pelo inapreensível dela.

O poeta lá do poema sabe que o ser lhe escapa. Sabe 
também que a cura, o cuidado, a preocupação são a condição 
de sua existência de ser jogado no mundo. Em palavras dúbias, 
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forma poética de expressar o misterioso e o inapreensível, pede 
ao ser, por ser origem de seu cuidado, que o cure de uma cura 
que não tem fim. Uma cura que o agarra no chão, no húmus, 
mistura de água e terra, origem sua. Não há aí um desejo de 
morte. Longe disso. A total impossibilidade de superação do 
seu modo de ser está justamente nisso – em não ser um desejo 
de morte, mas, ser um desejo único de existir livre da cura. Um 
desejo singular, que sabe ser irrealizável, no torvelinho de suas 
vicissitudes existenciais, justo por ter caído no mundo. Por ter 
sido nele lançado. Largado. E lá, no poema, expressa o limite 
de sua condição, como ser solitário. Ele é um pássaro caído. 
Como o homem, enredado no vórtice de sua queda, dele quer 
sair. Todavia, vê-se impotente para isso. As suas asas estão 
vazias de ar. Ele se sente absolutamente só. No abandono até 
mesmo das vozes do mundo. Vozes estranhas. E que lhe chegam 
ininteligíveis, inseparáveis, indiferenciáveis, tediosas, porque 
todas misturadas em um caos de vozes que dizem tudo, mas, 
não dizem nada. Enfim, para ele, poeta, palavras dolorosas, 
porque despojadas de símbolo, de mistério, porque não passam 
do chão raso, porque de sonhos decaídos.



4. No poema O passo e o caminho

O poema é devedor de cinco fontes. A primeira está 
em Nietzsche, Oswaldo Giacoia Junior, Publifolha, quando 
faz referência a uma passagem emblemática de a Gaia Ciência 

de NIetzsche. A segunda está em T. S. Eliot – Poesia, tradução, 
introdução e notas de Ivan Junqueira, Nova Fronteira. A ter-
ceira está em Heidegger, Sobre el Comienzo, tradução de Dina 
V. Picotti C., Editorial Biblos. A quarta está no Tao-te King, 
Lao Tzé, texto e comentário de Richard Wilhelm, tradução 
de Margit Martincic, Editora Pensamento. A quinta está no 
Assim Falou Zaratustra de Nietzsche, tradução e notas de Rubens 
Rodrigues Torres Filho, Editor Victor Civita, Abril Cultural.

Na primeira fonte, um homem, em plena manhã, com 
uma lamparina na mão, na praça do mercado, pergunta por 
Deus, aos descrentes eruditos, aos homens de ciência de seu 
tempo, ateus confessos, niilistas, alguns deles choramingas, 
sem o saber, o que é pior. E então esse homem de certa forma 
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ousado, impertinente, torna-se assim objeto de chacotas, risos, 
gritarias e gargalhadas. É dado por louco. Como sempre. Mas, 
continua a lhes indagar. “Para onde foi Deus?” E de supetão 
joga-lhes na cara. “Nós o matamos, vós e eu! Nós todos so-
mos os seus assassinos!” E então vêm os trechos que deram 
origem aos nove primeiros versos. “Que fizemos nós quando 
desprendemos essa Terra do seu sol? Para onde se move ela, 
então? Para onde movemos nós? Longe de todos os sóis? Não 
nos precipitamos sem cessar? E para trás, para o lado, para 
frente, de todos os lados? Há ainda um alto e um baixo? Não 
erramos como através de um nada infinito? Não nos bafeja 
o espaço vazio? Não ficou mais frio?” Difícil dizer como as 
palavras de Nietzsche, sobre a morte de Deus, vestidas com 
espessas camadas de símbolos, redundaram em um espanto 
poético. Um espanto de alguém que indaga como que perdido 
no relativismo do mundo das aparências. Por quais caminhos 
inconscientes não percorrem em nós as imagens? E por que 
atalhos não vão as imagens convergindo umas sobre as outras, 
acordando em nós visões aqui e ali.

A segunda fonte está em East Coker, o segundo dos Quatro 

Quartetos de T.S Eliot. O que dizer desse poema inspirador? Só 
exaltação. Profecia. Tudo. O todo de T. S. Eliot. As palavras são 
inúteis para explicá-lo. Ele, o poeta, já explicou tudo. Resta-nos 
esse silêncio que fica na boca dos mortos.

Depois vem, na terceira fonte, o que o poeta fala sobre o 
que lhe diz o filósofo.  Princípio e fim unidos pelo abismo. Esse 
livro de Heidegger, Sobre o Começo, é uma montanha que tem 
que ser escalada muito devagar e com muito cuidado. A obra 
quase que é impenetrável. Como diz a tradutora, Dina Picotti, 
“como nos casos anteriores temos nos encontrado com uma 



136 | Uma poesia da inocência

tarefa difícil, ante a peculiaridade da linguagem e a densidade 
e esquematicidade do estilo.” Há uma intuição em nós sobre 
essa “igualdade” de princípio e fim captada por um filósofo que 
fala mais como poeta, como um aedo, do que como um pen-
sador. Mas, não sabemos explicá-la. É como um ver em meio 
às sombras e não sob o foco da luz. Heidegger expressa-se por 
aforismos que se assemelham mais a versos. Versos dispersos, 
fragmentados. Talvez porque, neste caso, não é possível falar 
de outro modo. E a impressão que se tem é que o poeta-filósofo 
iria, depois, trabalhar os seus fragmentos juntando-os em um 
todo. Mas, isso é uma especulação.

Aqui vai uma imagem. Alguém, em uma dada noite 
densa, encoberta e sem estrelas, sai de um ambiente dominado 
por uma luminosidade ofuscante. Um local cheio de sons e 
vozes. E vai para o ambiente externo, dominado pelo silêncio 
e pelas sombras e luzes esparsas. De repente, perdido em seus 
pensamentos, em pleno caminho, povoado por despenhadei-
ros, passagens estreitas, escarpas verticais, vales profundos, os 
luseiros, aqui e ali, que iluminam o seu caminho se apagam. 
Nada lhe resta senão a escuridão absoluta. É o breu irrefe-
renciado e irreferenciável. As trevas vão então lhe parecer 
até mesmo palpáveis. Há até a sensação de que tocam em sua 
pele. Aí, nessa condição, o que será o primeiro passo? Será o 
primeiro ou poderá ser o último. Será o passo do caminho. Ou 
será o passo do abismo. Nesse mundo em que não há sombra, 
dado que tudo se transformou em um plasma de sombra, tudo 
parecerá grudado como sombra. E então começo e fim se jun-
tam. Nesse mundo da escuridão, a nossa própria sombra nos 
escapa. Somos dela como que despojados. E o que restará ao 
nosso pobre caminhante senão a paralisia! A angústia terrífica 
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do primeiro passo! “É para cá? Ou para lá? Ó sol, onde estas 
tu? Ó sois, ó estrelas, onde estareis vós?” Não será assim que o 
andarilho clamará na escuridão? Não parece que o poeta deu, 
em uma encruzilhada, com Nietzsche, T. S. Eliot e Heidegger?

A quarta fonte está em uma passagem dos comentários 
de Richard Wilhelm no livro Tao-te King de Lao Tzé, acima 
citado, em que há um diálogo entre Dchuang-Tzu e um seu 
discípulo Hui-Tzu. Estavam eles a discutir sobre se “haveria 
seres sem sentimentos humanos” ao que o mestre respondeu 
ao discípulo que sim. O que para o discípulo parecia um absur-
do. “Mas os sentimentos fazem parte do conceito de homem.” 
Retrucou Hui-Tzu. “Não são esses os sentimentos a que me 
refiro; quando me refiro a alguém sem sentimentos, quero 
expressar que esse homem não prejudica o seu ser interior com 
suas simpatias ou antipatias. Ele obedece em todas as coisas à 
natureza e não procura valorizar a própria vida.” Redarguiu o 
mestre. “Se não procura valorizar a própria vida, como é então 
que pode existir o seu ser?” Replica o discípulo que não conse-
guia captar que o mestre estava além dos  antagonismos, além 
das noções de felicidade e infelicidade, vida e morte, contrários 
pertencentes ao mundo dos fenômenos. Ou como o diria Pla-
tão, concernentes ao “mundo das aparências”. O discípulo não 
penetrava na essência última das coisas. Essência essa para a 
qual lhe chamava a atenção o mestre. Não conseguia perceber 
a coerência de Dchuang-Tzu. O que este lhe queria dizer é 
que a essência última das coisas estava além dos sentimentos, 
ou desejos, opostos que dilaceram a alma humana. E então 
vêm a “reprimenda” do mestre. “O Tao eterno do céu deu a ele 
[homem] o corpo, e ele não prejudica o seu ser interior com 
inclinações e aversões. Mas vós ocupais o vosso espírito com 
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coisas que estão fora dele e desperdiçais, em vão, as vossas forças 
vitais... O céu deu-vos o vosso corpo e nada sabeis fazer melhor 
do que repetir a lenga-lenga dos vossos sofismas.”

Essas ideais não ficam muito longe das idéias do budismo. 
Há até mesmo uma lenda sobre um suposto encontro entre Lao 
Tzé e o Buda. A coincidência de seus tempos favorece a lenda. 
Segundo a Nova Enciclopédia Barsa, Lao Tzé teria vivido no 
século VI, anos 500 antes de nossa era, e Buda teria vivido entre 
os anos 563 e 483 a.C. Teriam sido assim contemporâneos de 
Pitágoras, Confúcio e Parmênides. Precederam Sócrates (470 
– 399 a.C.), Platão (428 – 347 a.C.) e Aristóteles (384 – 322 a. 
C.), abrindo uma das mais criadoras e luminosas eras do pensa-
mento humano, embora fossem tempos de decadência política. 
Segundo Richard Wilhelm, taoísmo e budismo disputaram 
posteriormente a primazia da influência. Quem teria aprendido 
com quem? Lao Tzé com Buda? Ou este com aquele? O certo 
é que há umas dadas tangências, zonas de penumbra, entre as 
duas filosofias que nasceram de ambos os mestres – a taoista 
e a budista. Entretanto, fora do âmbito dessas tangências, em 
regiões onde cada uma das filosofias exibe uma luz própria, 
ao inverso, as diferenças são claras. O taoísmo permanece o 
taoísmo. E o budismo permanece o budismo. 

É interessante registrar o que diz, sobre essa questão, 
John King Fairbank (JKF) no seu China – Uma Nova História, 
escrito em colaboração com Merle Goldman, tradução de Marisa 
Motta, 2ª Edição, L&PM. “À medida que a unidade da China sob 
os Han [206 a.C. a 220 d.C.] se desintegrava, a fé budista, que 
tinha sido importada da Índia na metade do século I d.C., foi 
ganhando adeptos, enquanto o confucionismo estatal entrava 
em declínio. O barbarismo e a religião seguiram-se ao colapso 
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do Império Han, como aconteceu ao Império Romano. Mas 
os resultados na China foram diferentes dos da Europa.” O 
Império Han coincidiu com o auge e o início da decadência de 
Roma. JKF ainda diz que há “contrastes e comparações” entre 
o clero e o monasticismo, entre o aumento das seitas e as rela-
ções igreja-Estado, durante os tempos de fé budista na China 
e os seus correlatos cristãos na Europa medieval. A verdade 
é que, nos anos de decadência, na China, o budismo “oferecia 
explicação e consolo intelectualmente sofisticado” em tempos 
de ruína da “velha sociedade.” Sobre a questão da primazia da 
influência entre taoísmo e budismo, na China, JKF diz que 
um influenciou o outro, “em um grau até hoje controverso.”

Permanece, portanto, a lenda sobre o suposto encontro 
entre os dois mestres: Lao Tzé e Buda. E sobre quem “ensinou” 
quem acerca do caminho existencial do homem.

A quinta e última fonte é a imagem da sombra que fala ao 
viandante vem de Nietzsche em Assim Falou Zaratustra, citado, 
como já se registrou. Aqui, no poema O passo e o caminho, a 
sombra desgrudada ocuparia o lugar de Dchuang-Tzu.



5. No poema Para onde quer que eu olhe

Foi um choque quando li A lua e o teixo de Sylvia Plath 
na coletânea Poemas, organização, tradução, ensaio e notas de 
Rodrigo Garcia Lopes e Maurício Arruda Mendonça, 2ª Edição, 
revista e ampliada, Iluminuras, São Paulo, 1994.

O poema ficou, grudou, e só consegui tirá-lo de mim 
quando “saiu” outro poema. 

Cabe dizer alguma coisa sobre “aquilo” que, num poe-
ma, gerou o estado de poesia e, depois, a composição de outro 
poema. Longe, muito longe, qualquer análise ou interpretação 
crítica. Trata-se apenas do que a sensibilidade de um poeta capta 
quando está diante de uma criação de outro poeta. Diante da 
qual ele estanca, numa quieta contemplação. Como se ouvisse 
uma música. Ou quando em volta da qual caminha, como um 
planeta orbita em torno do sol. Ou quando ainda, apesar, ou 
por causa, de tudo isso, entra em harmonia, em ressonância, 
com o estado de poesia deste poeta, conduzido pelo fio daquele 
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poema. Sendo que o que importa, neste caso, está “naquilo” que, 
na sua visão estética de tal criação, tem maior gravidade, maior 
densidade. “Aquilo” que o afunda no chão. Deixa-o estático. 
Literalmente paralisado por uma compreensão que ele sabe que 
está sentindo, mas, que lhe é impossível explicar por palavras.

No poema de Sylvia, quem chora é a grama. O poema 
devedor dá a entender que o choro vem das lápides que trans-
ferem as suas inscrições para o poeta e que nele as transcrevem 
como lágrimas. Aqui, há um todo que chora. E chora lágrimas 
vermelhas. É um choro misturado à chuva. Mas, não uma chuva 
em estado noturno. Pois, o sol vermelho faz supor uma tarde 
tornada mais densa por uma “luz mortiça de névoas.”

No poema de Sylvia, o poeta se sente separado do seu lar 
por uma interminável “fileira de lápides”. Há algo espiritual, 
talvez a morte, impedindo-o de chegar lá. No poema devedor, 
o que há é um caminho interminável e que, no limite, está apa-
gado. Não há nada separando o poeta deste limite. Há apenas 
um caminho que parece não ter fim. Para um lugar cheio de 
sombras vagas, num “horizonte onde tudo chora.”



6. No poema O Fogo Heraclítico

No poema em questão, alude-se ao soneto de Luís de 
Camões O dia em que nasci moura e pereça.
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