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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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O LIVRO DA FRAGILIDADE 

 
 
 
 

I — PORQUE EXISTE A FRAGILIDADE 

 
I 

Meus poemas são fragmentos da minha fragilidade 
Minhas lágrimas se decompõem em forma de palavras 

Rastejando como uma serpente para minha alma 
Gritando vórtices e abismos que só eu posso ouvir 
Mas eu ainda me escondo na voragem dos olhos 

Em um pequeno buraco, 
Quase como um momento de liberdade interior. 

 
II 

Porque tudo em mim é feito de uma fragilidade efêmera 
Se hoje ser o que é uma estrela em um céu taciturno 

Ontem não sabia se era o abismo dos céus que me contemplava 
Ou se era eu quem contemplava o abismo dos céus 

Mas eu nunca soube diferenciar a angústia da felicidade 
Nem a ressaca dos olhos matinais por uma noite pacífica de sono 

Porque em mim há desejos cintilantes, como, 
Por desejar seus olhos ao meu lado na eternidade 

Não consigo descansar neste jazigo oscilante de almas perdidas 
Mas ainda há em mim um coração descompassado e esquecido 

Um coração frágil de um material fino e delicado 
Que trespassa os limites do mundo e do Universo 

Como um raio matinal de sol que rasga minha janela 
Em mim tudo é feito de uma fragilidade transluzente, efêmera e anormal. 

 
III 

Eu sou um céu taciturno, confusões de memórias 
Epifanias de razões e filosofias 

Eu sou a mistura do “muito cedo” e do “tarde demais” 
Dos esquecidos e dos delírios 
Dos subjetivos e dos literais 
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Morto, cruel, frio, flácido como nuvens carregadas 
Dilaceradas pelo trovão da noite 

Eu sou a luz inconstante das estrelas imortais. 
 

IV 

Delicados passos que carregam teu corpo 
Divinos pés que flutuam em meu céu, 

Que, às vezes, caem em diagonal em meu coração 
Deslizando pelo meu abismo mais profundo 
Nossas almas híbridas, confusas, mas tênues 
Se misturam com o amanhecer do universo 

Me ame, diurna, invencível, eterna, 
Bela inefável, me ame como luz 

Delicado é o som do meu coração ébrio 
Que bate tão somente enquanto o seu bater 

 
E enquanto a paz reina na ascensão do amanhecer 

Grita em teu peito a voracidade da alma. 
 

IV 
Tudo dorme no calmo sono da noite 

Turvas mentes descansam em chamas 
Queimando no jazigo da vida 
E o mistério continua mistério 

 
Escondido na leveza do infinito 

Um rápido movimento e tudo se acaba 
Plana a calma beleza da lua invencível 
E toda fragilidade emerge do mundo 

 
E se encontra com meu corpo mortal 

Um rápido movimento e tudo se acaba 
O crepúsculo das estrelas ascende 

No diurno céu dos meus olhos 
 

Eu me acabo em um rápido movimento 
E como um ébrio, mortal, aguerrido, 

Me desvaneço ao som do vento 
Como se nunca tivesse existido. 
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V 

Encaro tua sombra, despida de pudores, estirada ao chão 
Você sugou toda luz do sol sem saber 

Deixou um rastro de sua existência e o chamou de sombra 
Ofuscante reflexo negro do teu corpo nu 

Cative meus olhos com tua dança imperfeita 
Quando o sol irrompe dos teus olhos eu me paraliso 

Como o absurdo perdido no meio das nuvens 
 

Sem saber de onde vim, porquê vim ou para onde vou 
Só sei que vou porque me levas e me levas porque precisa 
Sei que vim porque rastreei teus passos inefáveis, imortais 

E com meus olhos taciturnos encarei tua alma indivisa, 
Que me dizia: “o para sempre nunca mais”. 

 
Sem saber de onde vim, porquê vim ou para onde vou 

Sigo teus passos como um Deus que jamais amou 
Sido teus passos como tristes anjos submissos, eu sigo teus passos 

Sem saber de onde vim, porquê vim ou para onde vou. 
 

VI 

A fragilidade fulgura através da humanidade 
Sua luz ofuscante vibra em cada coração ardente 

Devia eu fingir ser algo que não sou? 
Algo real, tênue, normal, estúpido, belo e capaz? 

Algo que não tem medo de se saber humano 
Devia eu ter medo desse resplandecente inefável? 
Devia eu temer o horizonte que vaga no silêncio? 

Ou mesmo o silêncio que vaga no horizonte? 
A luz que queima meus olhos ofusca a realidade 

Aonde deixei a minha última parte humana? 
Por que larguei tudo em troca dessa triste liberdade? 

 
VII 

O calmo som da melancolia humana renasce 
 

Vestida em nuvens, um pedaço seu se desprende 
E cai em minhas flamejantes e cansadas mãos 
Arrítmico som que pulsa em tuas calmas veias 
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Escondidas pela palidez de um novo amanhecer 
Pulsa meu infinito no seu coração descompassado 

Perdido em confusões de palavras e lágrimas 
 

No diurno silêncio do olhar reinventamos o amor 
Como as asas que se desprenderam de nossa triste dor 

Quero voar pelo infinito quero a eterna liberdade 
Eu quero me afogar em teu corpo despido de fragilidade. 

 
VIII 

Não tenho nome, não tenho cor, não tenho alma 
Sou apenas um todo vazio, sou apenas o que você vê 

Sou o que você cria, o que tenta entender 
Um corpo vagando em um delírio, isento de calma 

Perdido pela efêmera e triste melodia da criação 
Sou cru, sou víscera, sou corpo e veias que pulsam 

Pela existência humana, cada segundo menos humano 
Eu sou a liberdade coberta de fome e fragilidade. 

 
IX 

Meu delírio floresce como uma rosa 
Na escuridão do universo 

 
Enterrei minha última visão de Deus em seu corpo 

Enquanto planava pelas pradarias do som, pela sinfonia do paraíso 
Perdi minha vida em seu diurno suspiro de melancolia 

O que nos resta? Papéis avulsos, rabiscos turvos 
De uma mão que sangra esperança em cada palavra 

Eu caio em espiral pelo seu coração, cada vez mais profundo 
Cada minuto menos humano cada segundo mais livre 

Seus olhos... não posso evitar esse louco declive 
Que me faz mais vivo e mais frágil a cada segundo. 

 
X 

Nascido nos longos braços da Eternidade 
Imaculado no apogeu da mente humana 

Supondo futuros loucos e impossíveis 
Emana de mim a luz do inconsciente 
Que paira sob o ritmo da luz imortal 
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Sob o calmo vento taciturno tudo dorme 
Planando na morte do amanhecer primordial 

 
O triste silêncio da madrugada nos deuses 

Desperdicei uma noite de amor, sexo e vida 
Para entrar nos alpes da fragilidade humana 

Somos tênues, somos vazios, somos veias 
No mais profundo fundo ecoa a fragilidade 
E naquela Treva-Branca encontrei volúpias 
Escondidas no vasto mar da efemeridade. 

 
XI 

O sono dos deuses na pele vulnerável das nuvens 
Que paira sobre a leve cor de todos os seres 

 
Me perco na noite obscurecida pelas luzes da cidade 

Esperando o fogo do sol queimar o amanhecer 
Em mais um maçante e eterno deleite de liberdade 

O vento imortal arranha minha superfície 
E guia meu todo confuso e triste para o paraíso 

Em busca de mais palavras para definir o inefável 
A Eternidade em mais um calmo e frágil suspiro. 

 
XII 

Um eclipse se rompe em sua pele 
Como uma luz que se perde em um abismo profundo 

E se afasta da superfície dos olhos ébrios 
Como a camada de nuvens que te envolve 

Que queima no pulsar arrítmico do meu coração 
Como o som distorcido do crepúsculo de nossos corpos 

Perdidos no vasto e líquido céu dos sentidos 
Me desvaneço em sua pele, uníssono, inefável, celestial 
Em mais um ocaso resplandecente de um frágil animal 

 
Seu corpo cai, despido de razão, na aurora dos pensamentos 

Crucifique em meu espírito seus últimos lamentos. 
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XIII 

Ouço seus passos nus, latentes, entrecortados no som da relva 
Despidos de pele, lascívia da noite que se rompe em versos 

Amanhece seu corpo em minha alma, como um amor escondido na selva 
Irrompe de mim o amor selvagem, carnívoro que em sua selva se escondia 

Como se desconhecesse o horizonte e as auroras de você ele emergia 
E rompia meu crepúsculo com silêncios lascivos e desejos lúgubres 

Como se eclodisse em meu peito o som de todos os pássaros: abundância 
 

Caio em seu corpo, um vácuo da Existência que suga meu corpo imperfeito 
Que paira no firmamento do meu rosto disforme, que dorme em seu peito. 

 
 

XIV 

Inconstantes como o mar, nossos olhares fulguram, arrítmicos 
Na breve sinestesia dos corações perdidos 

 
Caindo como um corpo em chamas em um crepúsculo resplandecente 

Sua voracidade acorda o sol que irrompe dos seus olhos frágeis 
Como um rugido profundo perdido nos vértices mais distantes 

Enquanto seus pés desenham, no zênite do meu Ser, as cores do som 
Resplandeça seu corpo no meu, penetre meu Ser, me mate, me ressuscite 

Recrie o sentido da vida na volúpia inconstante do meu ébrio Ser 
Me perco nas estrelas desenhadas em seu peito: a alvorada do querer. 

 
XV 

E o vento interrompe seu uivo para ouvir a alvorada 
Que pulsa nas veias que saltam da sua pálida pupila 

E se chocam com toda melancolia que emerge em minha pele 
Seu respirar descompassado queima a úlcera da minha alma 

Vomito pelos olhos a beleza que eclodiu no fim daquela tarde 
Quando tudo se mistura com os restos de amanhecer em suas veias 
Você paira, flutua, leve luz resplandecente que queima a abóbada 

E o vento interrompe seu uivo para ouvir seus pés na alvorada. 
 

XVI 

Cintila em seus olhos o gozo da fragilidade humana 
A metamorfose do desejo e da turva beleza lúgubre que 

Cai no declive dos meus olhos, um reflexo das almas afáveis 
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Sua face, labirinto de peles, templo de carne e ossos frágeis 
Arranha meu peito, um abismo coberto de som e vasta fúria 

Teus seus lábios, orgasmo das flores, é como cegar uma estrela 
A voracidade do seu toque cessa minha existência etérea 

 
Buscar palavras no inefável, contemplar o infinito diurno 

Se perder na abóbada do absurdo, na intensidade dos momentos 
Cessar o tempo, matar Deus, crucificar o amar no zênite do Ser 

Um ocaso da mente turva que queima por um amor celestial 
Junto as cinzas dos momentos e as guardo em meu peito 

Etérea deusa abstrata que ainda pulsa em meu final 
Seu voo flácido e plácido se rompe e se faz desfeito. 

 
XVII 

Minha respiração descontínua cintila, poente, o céu cinde a aurora 
E minha pele tépida ofusca o brilho do amanhecer com pelos e rugas 

O mar da imperfeição em meus olhos resplandece a fome da alma humana 
Um púrpuro suspiro exíguo trespassa meus pulmões diurnos: esperança 

Todas as cores que dançam no meu céu líquido, visceral e vazio, se rompem 
Na Eternidade dos momentos olvidos, Deus canta, Deus dança: Amanhece 

E o mundo abre suas pálpebras frias mais uma vez para o sol eclodir 
 

No silêncio das cores do amanhecer, a luz cinde o firmamento rutilante 
Rompendo a dança da noite e recriando a vida do Ser inconstante. 

 
XVIII 

Cultivo sua luz turva em meu peito 
Por que repele minha pele enrubescida de calor? 

Se tudo que conheço queima em seu ardor 
E tudo que sinto paira na incerteza dos seus defeitos 
Seus sorrisos escondem a efemeridade dos sentidos 

Desvarios perdidos em seus turvos lábios 
Amo seu paradoxo tão exato em mim sustido 
Tão nítidos olhos contidos em frágeis eflúvios 

Odeio te amar com todo meu universo 
Amo odiar cada segundo consumido ao seu lado 

Como quando me deixa só com um número e um verso 
Vejo em cada movimento do tempo um momento apagado 
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Amo em pecado a redenção em nossos corpos 
O sofrimento mais puro dos sentimentos mais tortos. 

 
XIX 

Os pecados de Deus consomem a existência inexata 
Clamores acordam os pássaros no amanhecer do espírito 

A explosão da bomba na implosão do desalento 
A fé fulgura na mente dos desesperados, nômades da alma 
Fulgem desejos inconstantes de romper as portas do Real 
Fulgem auroras artificiais no espírito demasiado humano 

 
Vacilantes últimos suspiros rotos das vítimas da existência 
Pensamentos vaidosos, mas frágeis mancham a Essência. 

 
XX 

Alvoradas, suspiros, gemidos, peles plácidas poentes 
Somos vítimas dos desejos, vítimas de impulsos vazios 
Esquecemos de olhar o resplandecer diurno das estrelas 
Perdemos o ritmo da vida em nossos pensamentos fúteis 
O oceano ainda pulsa, nossa natureza ainda vibra sons 

Mas tudo se perde em mares efêmeros de desejos inconstantes 
E o importante se perde no ‘’tarde demais’’, em vazios cintilantes 

 
O sol que recria a luz dos seres pulsa no movimento do universo 

Alcançamos fulminantes nadas constantes, no crepúsculo mais disperso. 
 

 
 

II — TECER COM OS OLHOS A CHUVA... 

 
I 

As rachaduras naquela boca seca 
Os contornos abstratos naquela voz abrupta 
Imensidão de Humanidade, gritos melódicos 
Um pássaro indizível, imortal em seu peito 

Calado canta canções de ninar para mim 
Para onde foram todos os sons? 

Cada segundo é uma história que dança em suas asas 
O céu contorna seus sentidos inconstantes 
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Sua boca calada é o túmulo da minha existência 
Baleias silentes encalhadas na minha areia vasta 
Vasta melancolia azul e roxa que expele palavras 
Se todos os horizontes juntos não são o suficiente 

O que é? O que é? 
O que é o suficiente? 

Por que sua boca repele o que sua mente diz? 
Por que o impulso é tão reprimido pelo seu coração? 
Meu impulso é meu amor em sua forma mais pura 

Espiro seu ar, inspiro seu ar 
Me deito e me escondo em suas asas gigantes 

Salve meu corpo da vastidão do universo 
Por que nasci? Antes era tudo paz silente 

Agora tudo é imensidão 
Preciso da vida que reside em seus lábios 

Preciso me despir da carne em um suicídio 
O amor é um suicídio? Não, não é 

Nosso amor é mais, um pecado carnal 
E um milagre divino dos sentidos ao mesmo tempo 

Por que tão silente noiva incandescente? 
As chamas das suas palavras não ditas me queimam 

Deus me matou com essa fragilidade intensa 
Nossos olhos queimam horizontes abstratos 
Mas são queimados pela fome das nuvens 

E nada mais nos resta, senão estas cinzas silentes 
Que dormem em minhas mãos quentes e frias 

Toque pela última vez, no ritmo arrítmico do meu coração 
Com seus dedos longos e ásperos 

A loucura controlada de um pássaro sem asas 
Faça essas visões e sons e sentimentos ruidosos 
Pararem de me destruir, a solidão me consome 

Meu espírito não tem mais voz para gritar 
E clamar por um deus que nem existe 

Tudo é tão turvo, tão turvo, tão turvo... 
Preciso dos contornos da sua voz exata 

Preciso de tudo que sei que não pode me dar. 
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II 

As luzes loucas luzem a alvorada do Ser 
De mim emana um sol pálido que se funde com o céu 

Chacais mastigam os restos de Deus 
E correm pelo que restou do crepúsculo 

Ninguém nunca entrou nas profundezas do Ser 
Tudo permanece mistério e dúvida e silêncios 

Que pairam nas estruturas das sombras 
As luzes loucas luzem luas nas alvoradas de Deus 
De todos os seres transbordam líquidos inefáveis 

O eterno retorno se torna fútil para o espírito 
O espírito que se esconde no pulsar de cada veia 
Emerge no oceano vasto de silêncios inconstantes 

Vasta memórias que sangra em meu coração 
A sombra da alma é tão visível quanto as nuvens 

O desabrochar de rosas azuis na minha mente 
É o todo que se desfolha no céu dos sons 
É a existência rasa que se desfaz em relva 

É o movimento dos céus que palpita momentos 
É o tempo que finge existir e finge nos matar 

É o som de cada passo pálido de cada anjo que me assombra 
É tudo que não existe transcendendo o espírito 

(Nada que existe é para sempre nem mesmo o para sempre) 
Despir os sentidos de devaneios abstratos 

Encontrar o inconstante constante em todo ser 
Urrar memórias metafísicas em palavras turvas 

É o brilho das nuvens que se apaga 
São vórtices vorazes que rasgam meu peito 

É o frenesi do amanhecer nos olhos do espírito 
É a tábula rasa, as batidas mudas dos corações 

É a chama do pulso que ainda pulsa sem pensar 
É o som das balas penetrando corpos frágeis 

São ocasos constantes de números insignificantes 
A dobra das ondas e a crista dos montes 
É tudo que disseram que não devia ser 
É o Ser, o não-Ser e o que há entre eles 

É o momento entre o dia e a noite 
O crepúsculo do todo que se desdobra 
O coração que se nega a bombear alma 
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O material, o Real, o irreal e o que há entre eles 
É tudo o que somos e o que não somos 
Caminhos que deixamos de percorrer 

E que agora se desfazem na memória flamejante 
São todas as rosas que desabrocham no pulsar da morte 

É alfa e ômega. 
 

III 

Vozes taciturnas e visões turvas de Deus 
Noite cobertas por delírios febris, flamejantes 

Calafrios que entorpecem a espinha e todo o corpo 
Qual a verdadeira ordem natural das coisas? 

A morte fala e ruge nas estrelas sombrios vórtices 
E Chopin cobre o crepúsculo em um céu absurdo 

Minha respiração é débil, seca e fria, constante mar de espinhos 
Cinde o sangue nos orvalhos, a selva de espíritos diurnos 

A música despe a mente de razão e a cobre de nuvens 
As luzes da noite são a subversão dos sentidos humanos 

Por que é tão difícil encontrar a Beleza? 
O que fizemos do mundo? Palpita febre no sangue humano 

E melodias malignas e cancerígenas, o sofrimento canta 
Eu gostaria de um pouco de silêncio no momento... sim... 

Seria maravilhoso poder ouvir um pássaro queimar sua alma 
Pois, junto com ele, meus tímpanos queimariam, como nenhum outro Ser 

 
E resplandeceria universos e movimentos neste celeste silêncio 
A febre aumenta e o delírio me ascende ao Deus verdadeiro: Eu 

Shh... 
Chopin está nos levando à loucura e é lá que dorme Deus. 

 

 
 

III — O MOMENTO ENTRE O DIA E A NOITE 

 
Eu nunca fui um anjo 

 
Me sento no vórtice da tarde 

Embriagado de vinho 
Todos me pareciam tão indiferentes 
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Me pareceu que, por um breve momento, 
Eu quase consegui desaparecer, desvanecer 

Completamente, completamente... 
Recosto minha cabeça na parede debaixo 

Das janelas de vidros transparentes 
Que refletiam o entardecer nos olhos 

De todos que se sentavam nos extremos 
Daquela sala de aula 

Uma náusea emerge à superfície do meu esôfago 
Como um fogo que meu espírito prende 

Quando me sento no chão turvo e fecho meus olhos 
Vejo o vórtice da existência em eflúvios 

A escuridão é uma vertigem e 
O crepúsculo rompe o tempo 

M... Seus olhos impeliram esperança 
Para dentro dos meus 

Enquanto me deitava ébrio aos seus pés 
Esses que movimentam seu corpo para a liberdade 
E quando descalços raspam o concreto ou a relva 

Eu ouço o som dos anjos queimando 
Em bênçãos inconstantes 

M... Por que nesta tarde em que você sota minha mão febril 
Uma lágrima rompe meu rosto? 

Será porque vi a esperança me deixar de novo? 
Mas agora vejo seus olhos 
E isso é tudo que importa 

Tudo que importa 
Apesar de ébrio e destruído 

Consigo forças dos devaneios nostálgicos 
Para rasgar um sorriso na minha face 

Um vento contra o oceano 
E eu, à margem do infinito nada 
Me recosto em sua perna plácida 

E sinto suas mãos queimarem meus cabelos 
Pela última vez. 

 
V... 

Parando o mar com um pedaço de sol 
Deslizando na chuva as mãos inconstantes 
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Te entrego um pôr do sol, um girassol 
Que toca seus pés um pouco relutante 

 
Cantando as canções das estrelas brilhantes 

Túrgido brilho de vórtices vorazes 
Que se esconde em sombras, taciturnas frases 

Agora distantes, mas nunca é tarde 
 

Para relembrar o som do coração 
E não mais deixar de segurar sua mão 

E seguir o mar e navegar em vão 
 

De repente você sente cintilar 
Um pedaço da aurora agora cantar 

Começando a fraquejar: Adeus ao mar. 
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