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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 



ÍNDICE 

 
 
 
 

Introdução...................................................................................... 
 
Poeteiro............................................................................................. 
A gente se acostuma... ............................................................... 
Morte habitual............................................................................. 
Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas!.................................... 
Pão, circo e farrapos.................................................................... 
O Corvo (Versão)......................................................................... 
O parto.......................................................................................... 
Utopia fantasmagórica.................................................................. 
Dissimulada.................................................................................. 
O santo......................................................................................... 
Epitáfio de um bom cristão....................................................... 
Um exemplo de cidadão............................................................. 
A vida é assim................................................................................. 
Escárnio............................................................................................ 
O louco da minha rua..................................................................... 
A exceção.......................................................................................... 
A cada golpe..................................................................................... 
Futuro e Passado.............................................................................. 
O novo Ícaro..................................................................................... 
Passarão............................................................................................. 
Direita e Esquerda........................................................................... 
Ostentação......................................................................................... 
Discrepâncias................................................................................... 
O mártir canonizado....................................................................... 
Sem destino certo............................................................................ 
Degraus............................................................................................. 
Vendedor de almas alheias............................................................ 
Duas almas........................................................................................ 
Uma foto............................................................................................ 
Confidências.................................................................................... 

1 
 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
10 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
22 
22 
23 
23 
24 



Silêncio ensurdecedor..................................................................... 
Simulacros........................................................................................ 
O tempo passa... .............................................................................. 
Amores de ampulheta.................................................................... 
Olimpo virtual.................................................................................. 
Ostracismo........................................................................................ 
Retrospectiva... ................................................................................ 
O novo velho.................................................................................... 
Poema desconexo............................................................................ 
O silêncio.......................................................................................... 
Reclamação....................................................................................... 
Marca no chão. ................................................................................ 
Tudo pelo patrão.............................................................................. 
Ei, você ai! ........................................................................................ 
Transitoriedades.............................................................................. 
Míope................................................................................................ 
Cumplicidade................................................................................... 
A cena passa... ................................................................................. 
Os porquês........................................................................................ 
Encantamento.................................................................................. 
O velho.............................................................................................. 
Numa bela noite... ........................................................................... 
Temporalidades................................................................................ 
Exceções............................................................................................. 
No horizonte que não vejo... .......................................................... 
Se os macacos falassem... ............................................................... 
Dentro e fora..................................................................................... 
Utopia romântica............................................................................. 
E agora, Darwin? ............................................................................. 

25 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
32 
32 
33 
34 
35 
35 
36 
36 
36 
36 
37 
38 
38 
39 
40 
41 
41 
42 

 



1 

 

VERSOS DE UM POETEIRO 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
Os versos que compõem este livro não são de "poeta", nem sequer 
são "poemas" no sentido da estética tradicional, com métrica, rimas 
intercaladas, associações harmoniosas de palavras e a exaltação do 
belo etc. Em vez disso, porém, são meras composições de um 
"Poeteiro", manufaturados despretensiosamente sem as fórmulas 
condoreiras dos vates de outrora e sem a vanidade pavonesca das 
celebridades literárias desses nossos dias líquidos. 
 
Sejam eles versos, reversos ou inversos, escrevi-os sem qualquer 
pretensão literária, limitando-me apenas a satisfazer ao insaciável 
deleite de minha alma controversa. Não tive, portanto, nenhuma 
preocupação com os comedimentos das exigências, das 
circunstâncias, dos deveres, dos usos e da sobriedade dominante. 
 
Parafraseando o nosso Guimarães Júnior, este livro, eu sei, pouco 
vale; são folhas virtuais que vieram com uns cliques e que se irão 
com outros. Vai, porém, dentro dele, como um imenso cofre, grande 
parte dos meus anseios acerca da vida e de tudo a que ela se 
relaciona... 
 
No mais, resta-me como única expectativa ter cumprido o 
impositivo dever da Poesia, para o qual nem o mais bruto dos 
homens está totalmente imune. 
 
É isso! 
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POETEIRO 
 

Não sou poeta das musas 
nem faço versos alexandrinos. 

No meu desarranjo de poeteiro: 
canto o amor sexagenário, 

o amor das viúvas desvalidas 
e dos pés-rapados. 

 
Não sou poeta dos românticos 

nem imito o Lord Byron. 
No meu desvario de poeteiro: 

exalto a fala cansada dos velhos, 
a filosofia dos bêbados 

e o rosto feio no espelho. 
 

Não sou poeta das odes enfeitadas 
nem sigo a métrica do Parnaso. 
No meu devaneio de poeteiro: 
fujo da gramática cadavérica 

e de suas múmias embalsamadas. 
 

 
 

A GENTE SE ACOSTUMA... 
 

A gente se acostuma com o barulho no ouvido, 
A gente se acostuma com o novo comprimido, 
A gente se acostuma com o sono mal dormido, 
A gente se acostuma com o pão amanhecido... 

A gente se acostuma... 
 

A gente se acostuma com o livro resumido, 
A gente se acostuma com o vizinho aborrecido, 

A gente se acostuma com o nariz entupido, 
A gente se acostuma com o salário espremido... 

A gente se acostuma... 



3 

 

 
A gente se acostuma com o fato distorcido, 

A gente se acostuma com o parente falecido, 
A gente se acostuma com o processo indeferido, 
A gente se acostuma com o coito interrompido, 

A gente se acostuma... 
 

A gente se acostuma com o fruto proibido, 
A gente se acostuma com o tapete encardido, 

A gente se acostuma com o prato repetido, 
A gente se acostuma com o patrão enfurecido, 

A gente se acostuma... 
 

A gente se acostuma com o amor fingido, 
A gente se acostuma com o político denegrido, 

A gente se acostuma com o sexo sem libido, 
A gente se acostuma com o castigo merecido, 

A gente se acostuma... 
 

A gente se acostuma com o grito reprimido, 
A gente se acostuma com o corpo envelhecido, 
A gente se acostuma com o programa exibido, 

A gente se acostuma com o sonho interrompido, 
A gente se acostuma... 

 
A gente se acostuma como tudo e com todos, 

inclusive com essa  gente que se acha dona do mundo, 
esses seres iluminados que tem auréola na bunda. 

A gente se acostuma... 
 

 
 

MORTE HABITUAL 
 

Era um dia como outro qualquer: 
Sem novos planos, 

Sem  diferentes projetos, 
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Seguindo pela mesma rua, 
Tomando o mesmo ônibus, 

Carimbando os mesmos papéis, 
Ouvindo as mesmas broncas, 

Pedindo as mesmas desculpas, 
Rastejando pelos mesmos tapetes. 

 
Era uma noite como outra qualquer: 

Com a mesma insônia, 
Com os mesmos sonhos, 

Ingerindo o mesmo remédio, 
Acordando no mesmo horário, 

Seguindo pela mesma rua, 
Tomando o mesmo ônibus, 

Carimbando os mesmos papéis, 
Morrendo a mesma morte habitual. 

 

 
 

AI DE VÓS, POLÍTICOS FARISEUS, HIPÓCRITAS! 
 

Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas! pois que fechais aos homens 
o reino da terra, no qual vos fartais abundantemente com os vossos 
filhos, parentes e amigos; 
Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas! pois que derrubais as casas 
dos pobres, sob pretexto de cumprirdes a lei, para construíres vossas 
mansões e shoppings centres; 
Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas! pois que percorreis os 
bairros e as favelas para prometer o melhor dos céus; e, depois de o 
terdes prometido, o concedeis o inferno; 
Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas! pois que apregoais a 
honestidade, a decência e a honradez, mas encheis vossas cuecas de 
dólares; 
Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas! pois que preocupais em 
apresentar integridade, mas o vosso interior está cheio de rapina e 
de perversidade; 
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Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas! pois que sois semelhantes 
aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, 
mas interiormente estão cheios de desejos de corrupção e de toda 
malícia; 
Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas! pois que edificais com 
ostentação casebres para os pobres, mas adornais vossas moradas 
luxuosas com o dinheiro público; 
Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas! pois que  ignorais os 
verdadeiros anseios do povo, na certeza de que na próxima eleição 
ele vos elegerá de novo; 
Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas! pois que  acreditais na 
eterna impunidade e zombais das leis constituídas, sabendo que elas 
sempre vos protegerão; 
Ai de vós, políticos fariseus, hipócritas! pois que  a vós estão 
reservadas as delícias da terra, até que o povo se levante o cuspa em 
vossas caras. 

 

 
 

PÃO, CIRCO E FARRAPOS 
 

Ali enrolado entre farrapos, 
não sei se sonha ou se delira. 

Passam gentes... 
Uns sorriem, outros cantam. 
Alguns pensam na amada, 
outros no carnê atrasado. 

E ele está ali 
enrolado entre farrapos. 

Ali deitado. 
Os olhos a vagar. 
A noite chegando. 

A solidão a corroer a alma. 
A dor solitária. 

O grito que não se solta. 
Será que ele amou na vida? 

Não sabemos. 
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Será que ele sonhou em ser presidente? 
É uma incógnita. 

Vejo-o ali deitado entre farrapos. 
Ouço balbucios solitários. 

Alguns gemidos dilacerantes. 
Nem seu nome sabemos. 
Será que ele tem nome? 

Que seja José, João ou Antônio. 
O fato é que ele está li enrolado entre farrapos. 
Não sabemos se tem diabetes ou colesterol alto. 

Será que fazia seresta? 
Será que era um bom funcionário? 

Não sabemos. 
Tudo nele é mistério, 

Ali abandonado, 
enrolado entre farrapos. 

O que lhe resta? 
Meu Deus, que mundo é este? 

O mesmo de Roma e de Cartago: 
Pão, circo e farrapos. 

 

 
 

O CORVO 
Edgar Allan Poe 

(Versão) 
 

Numa meia-noite lúgubre, quando em tristes reflexões inclinava 
minha cabeça sobre um velho livro, de repente ouvir como se 

alguém tocasse levemente à minha porta... É uma visita a estas 
horas, murmurei, e nada mais! 

 
Ah! Lembro-me: era o gélido mês de dezembro, e as brasas, 

agonizando, enviavam ao meu chão seus raios fantasmais. Eu 
ansiava pelo raiar da aurora, e em vão buscava extrair dos livros um 

conforto para a minha saudade, a saudade da minha finada 
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Leonora, aquela a quem os anjos chamam Leonora, e que neste 
mundo ninguém mais há de chamar, nunca mais! 

 
E o fraco ondular das rubras cortinas transpunha todo o meu ser, e 

enchia-me de um fantástico e desconhecido terror. Então, para 
sossegar meu coração aflito, eu repetia para mim mesmo: Alguém 

talvez, que busca refúgio em meu lar, à minha porta insiste em 
bater. Sim, é apenas isso, e nada mais! 

 
Assim o meu espírito foi aos poucos se revigorando, e, sem hesitar, 

por fim, falei: Senhor ou senhora, peço-vos desculpas, mas é que 
batestes tão brandamente à porta de meu quarto, e estando eu quase 
adormecido, mal pude ouvir o soar das pancadas... Abri-a e, súbito, 

vi tão somente trevas, e nada mais! 
 

De pé e tomado de espanto, fiquei parado à porta a examinar por 
longo tempo aquela escuridão. Ali permaneci a pensar, a duvidar e 

temer, a sonhar com as coisas jamais sonhadas pelos mortais. O 
silêncio porém era imenso e tudo se mantinha em perene 

imobilidade. Uma palavra apenas ouvi sussurrar: Leonora! E logo 
um eco se repetira: Leonora! Foi só isso, e nada mais. 

 
Retornando ao quarto com a alma abrasada em chama, ouvi outra 

vez uma pancada ainda mais forte. Não há dúvidas, pensei, que é a 
voracidade do vento que atinge minha janela. Vejamos pois de que 
se trata este ruído, e assim manteremos em sossego o coração... Ah, 

com certeza é a fúria do vento, e nada mais. 
 

Abrir sobressaltado a janela, e, num esvoaçar de asas, eis que 
adentra ao meu quarto um majestoso corvo dos tempos ancestrais... 

Numa pose digna da alta nobreza e sem demonstrar a menor 
hesitação, empoleirou-se ele sobre o busto de Palas, que 

ornamentava o meu umbral. Ali pousou e aquietou-se, e nada mais! 
 

Esta ave ebânea, por sua fisionomia severa e por seu porte solene, 
logo desfez em riso o meu triste semblante, e então gracejei: Ainda 

que tua crista esteja raspada, corvo macabro, certamente não te 
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pareces com um poltrão... Diz-me como és tu chamado nas margens 
das praias infernais... O corvo respondeu: Nunca mais! 

 
Causou-me espanto saber que este hediondo pássaro entendera a 

minha pergunta, não obstante sua resposta se mostrasse 
inconclusiva e sem sentido; mas convenhamos que a homem algum 

jamais foi dado contemplar uma ave pousada sobre um busto 
esculpido nos umbrais de uma porta, e cujo nome seja “Nunca 

mais”. 
 

Mas o corvo, pousado tranquilamente sobre o plácido busto, não 
pronunciou senão aquelas únicas palavras. Nada mais afirmou, nem 

sequer moveu suas penas, até que eu murmurasse para mim 
mesmo: Outros amigos abandonaram-me; também ele há de me 
desamparar logo ao alvorecer do dia, tal qual as minhas antigas 

esperanças. Então o pássaro novamente repetiu: Nunca Mais! 
 

Fiquei estarrecido ao ouvir tão categórica resposta, e foi assim que 
exclamei: Com certeza ele apenas repete palavras que aprendera 
com o seu antigo e desafortunado dono, o qual, constantemente 

perseguido por turbilhões de desgraças, tomara para si este 
monótono e triste bordão: Nunca Mais! 

 
Mas o corvo, fazendo minha alma triste sorrir, instigou-me a que 
aproximasse a poltrona para junto da porta, em frente ao busto, e 

ali, deitado, passei a fantasiar acerca do que esta hedionda, 
repugnante, sinistra e patética ave ancestral grasnava, quando dizia: 

Nunca mais! 
 

Assim me conservei durante algum tempo em profunda meditação, 
porém sem dizer uma só palavra ao pássaro, cujos olhos, 

queimando como as chamas do inferno, faziam arder meu peito e 
alma... Com minha cabeça reclinada à luz da lâmpada, eu acariciava 

o rubro veludo da poltrona, onde outrora a cabeça angelical dela 
repousava... Mas, agora... ah! nunca mais! 
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Pareceu-me que o ar se condensava num incensário invisível, 
agitado por seres celestiais, cujos passos pareciam ressoar levemente 

no tapete do meu quarto. Miserável! vociferei,  o Deus das tuas 
crenças enviou-te até mim, a fim de trazeres à  minha alma o 

repouso e o esquecimento... Oh! Embriaga-te, pois, nestes nepentes, 
e olvida para sempre da memória a minha morta Leonora. E o corvo 

respondeu: Nunca mais! 
 

Profeta! exclamei eu, mensageiro de desgraças! pássaro ou demônio, 
pouca importa. Ainda que tenhas sido enviado pelo vil Tentador a 
esta terra, e que aqui, povoação de fantasmas e deserto de horrores, 

tenhas aportado corajosamente entre tempestades, dize-me com 
sinceridade, eu te imploro, dize-me, porventura ainda existe neste 

mundo algum bálsamo de Gileade para os meus tormentos? 
Responde-me, eu te imploro. E o corvo respondeu: Nunca mais! 

 
Profeta! insisti eu, mensageiro de desgraças! pássaro ou demônio, 

pouca importa. Dize-me, pelos céus que nos envolvem, pelo Deus a 
quem servimos, se esta alma atormentada pela dor, poderá abraçar 

lá no porvir, no longínquo Éden, aquela virgem pura, a quem os 
anjos chamam Leonora? O corvo disse: Nunca mais! 

 
Essa voz, oh, corvo, seja enfim teu último adeus. Retorna à horrenda 
tempestade e aos tenebrosos subterrâneos de Plutão... Vai-te daqui, 
e que não reste neste chão, como lembrança das tuas mentiras, uma 

só das tuas penas... Desprende-te deste busto, deixa-me solitário 
neste ermo recanto... Aparta-te, pois, espectro do mal, para o mais 

distante da minha porta. E o corvo respondeu: Nunca Mais! 
 

E o corvo, que não se move, conserva-se empoleirado sobre os 
umbrais da minha porta, e seus olhos refletem os de um demônio 

quando sonha; a luz da minha lâmpada espalha sua sombra no meu 
quarto, e sobre o chão, para além desta sombra, flutua minha triste 

alma, que jamais se erguerá, nunca mais! 
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O PARTO 
 

A nuvem 
grávida, 
desaba. 

Bota pra fora seu líquido amniótico, 
mostrando ao mundo o espetáculo da vida. 

 
O sol, 

em júbilo, 
serpenteia. 

Ergue-se majestoso no horizonte, 
mostrando a vida aos mortos andantes. 

 

 
 

UTOPIA FANTASMAGÓRICA 
 

Olha bem essa menina, 
Seus olhos tristes, 

Sua alma desnuda. 
 

Veja como chora, 
Como clama em silêncio, 

Como lamenta por dentro. 
 

Perceba sua angústia, 
Seu rangido mudo, 
Seu clamor oculto. 

 
Atente para sua alma, 

Como anseia o que não vê, 
Como suporta o que não sente. 

 
Sinta seus pensamentos, 
Sua agitação de espírito, 

Sua utopia fantasmagórica. 
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Espie-lhe o seu semblante, 
Como se aviva, 
Como se anima. 

 
Repare bem seus gestos, 
Seus punhos para o alto, 
Seu grito de liberdade! 

 
As coisas simples da vida 

 
Se não fosse seu salário, 

se não fosse seu prestígio, 
se não fosse sua função, 

quem sabe não tomaríamos um café, 
e falaríamos sobre as inutilidades da vida, 

sobre as coisas simples da vida, 
sobre a vida, 

a vida! 
 

 
 

DISSIMULADA 
 

Ontem ela disse que me amava, 
Mas disse assim tão docemente, 

Tão suavemente aos meus ouvidos, 
Que, por um instante, quase acreditei. 

 
Hoje ela disse que me odiava, 

Mas disse assim tão asperamente, 
Tão impiedosamente aos meus ouvidos, 

Que, por um instante, quase duvidei. 
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O SANTO 
 

Gritou, 
praguejou, 

blasfemou contra os santos 
e foi passar a noite no boteco da esquina. 

 
Chorou, 

confessou, 
fez muitos votos e promessas 

e foi à santa missa na manhã de domingo. 
 

Brigou com a mulher, 
discutiu com o vizinho, 

chutou o cachorro sarnento 
e foi ao estádio ver o Corinthians. 

 
Rezou o padre-nosso, 

subiu as escadas de joelhos, 
recitou o rosário nove vezes 

e se penitenciou amargamente. 
 

 
 

EPITÁFIO DE UM BOM CRISTÃO 
 
Aqui jaz um bom cristão, que cumpriu os seus deveres dentro dos 
mais estreitos ditames da lei; 
Aqui jaz um bom cristão, que pagou corretamente seus impostos, 
vivendo justa e piamente perante a sociedade; 
Aqui jaz um bom cristão, que frequentou religiosamente a igreja e 
participou ativamente das atividades eclesiásticas; 
Aqui jaz um bom cristão, que amou intensamente a sua família, 
respeitou as autoridades constituídas e serviu com grande zelo à 
pátria; 
Aqui jaz um bom cristão, que pagou o dízimo de todos os seus 
rendimentos, e nunca deixou faltar o pão em seu lar; 
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Aqui jaz um bom cristão, que trabalhou e conquistou posição social 
pelo mérito de seu trabalho, e justificou sua honra com o fruto do 
seu esforço; 
Aqui jaz um bom cristão, que fez do trabalho seu estandarte, do seu 
labor usufruiu a liberdade; 
Aqui jaz um bom cristão, que lia a Bíblia regularmente e sempre 
orava ao deitar-se e ao levantar-se; 
Aqui jaz um bom cristão, que vez ou outra dava suas esmolas, 
jejuava quando necessário e praticava, na medida do possível, a 
caridade; 
Aqui jaz um bom cristão, que veio ao mundo, cresceu, viveu e 
morreu como outro qualquer... 
 

 
 

UM EXEMPLO DE CIDADÃO 
 

Era um exemplo de cidadão, 
Que pagava suas contas, 

Que declarava seu imposto, 
Que não cuspia no chão, 
Que não dizia palavrão... 

 
O tipo de cidadão, 

Que se guiava pela Lei, 
Que ouvia conselhos, 

Que obedecia as doutrinas, 
Que ia à missa aos domingos. 

 
Um dia ele morreu: 
A mulher chorou, 
O vizinho chorou, 
O patrão chorou, 
O padre chorou. 

 
"Ele foi para o céu", 

Todos diziam. 
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"Ele deixará saudade", 
Todos repetiam. 

"Que descanse em paz!" 
 

O tempo passou: 
A mulher amou o vizinho, 

O padre celebrou o casamento, 
O patrão financiou o evento. 

Todos exercendo suas sagradas cidadanias. 
 

 
 

A VIDA É ASSIM 
 

A vida é assim, 
Do jeito que não pensamos, 

Da forma que não queremos, 
Do modo que não sonhamos. 

 
Mas é assim que gritamos, 

É assim que gozamos, 
É assim que nascemos, 
É assim que morremos. 

 

 
 

ESCÁRNIO 
 

Ele se achava tão inteligente, 
tão nobre em seus atos, 

tão sagaz em sua função, 
que mal notou o riso de escárnio 
do seu próprio eco na imensidão. 
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O LOUCO DA MINHA RUA 
 

O louco da minha rua 
Anda, 

Mexe os braços, 
Avança 

Em direção ao nada. 
 

Em seguida, 
Volta, 

Mexe os braços, 
Recua 

E segue a caminhada. 
 

O louco da minha rua 
Grita, 

Mexe os braços, 
Vai e volta, 

Sem olhar para os lados. 
 

Em seguida, 
Fala, 

Mexe os braços, 
Para, 

E não diz mais nada... 
 
 

Esse tempo... 
Essa rotina. 
Essas vozes. 

Essas ordens. 
Esse tempo que não passa! 

 
Esse rosto. 
Esse papo. 
Esse café. 

Esse tempo que passa tão rápido! 
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A EXCEÇÃO 
 

Queria abraçar o mundo e, como Alexandre, conquistar os povos. 
Queria ser príncipe, imperador, rei... 
Queria ter súditos e escravos. 
Queria navegar os mares e cavalgar sobre os despojos dos inimigos. 
Queria um harém como o de Salomão ou de um sultão árabe. 
Queria a Babilônia, a Macedônia, a América... 
Queria ser assunto dos jornais e das capas de revistas. 
Queria ser motivo de conversa entre nobres e ébrios de botequins. 
Queria ser o conde Ferdinando, o Barão do Rio Branco, Napoleão, 
São Jerônimo... 
Queria, enfim, ser todos, exceto, é claro, um louco no manicômio. 

 

 
 

A CADA GOLPE 
 

A cada golpe uma lágrima, 
A cada lágrima uma flor, 
A cada flor uma semente, 
A cada semente o amor. 

 
A cada pancada uma dor, 
A cada dor um suspiro, 

A cada suspiro um sonho, 
A cada sonho o sorriso. 

 
A cada luta uma queda, 

A cada queda uma dança, 
A cada dança um beijo, 

A cada beijo a esperança. 
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FUTURO E PASSADO 
 

Ao vê-la passar ali na esquina, 
toda faceira e sorrindo, 

um brilho espantoso na face, 
todos os vestígios de vida, 

sonhos a serem conquistados, 
amores a serem vividos, 

posições a serem alcançadas, 
o futuro todo pela frente... 

 
Ao vê-la passar ali na esquina, 

(trinta anos são passados) 
já não sorri como dantes, 

já não brilha como outrora, 
poucos vestígios de vida, 

sonhos que não foram conquistados, 
amores que foram rompidos, 

fracassos que foram acumulados, 
o passado todo para trás... 

 

 
 

O NOVO ÍCARO 
 

Desde que aprendeu voar, 
ele tornou-se tão só... 

perdeu-se assim no abismo: 
encheu-se do seu tudo 

e se deixou prender no seu nada... 
 

Desde que alçou às alturas, 
ele encheu-se de glória... 

desfez-se assim como um Ícaro: 
evaporou-se no seu próprio ego 

e se aniquilou, como massa amorfa, na história. 
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PASSARÃO... 
 

O seu grito, 
o seu ódio, 

o seu rancor: 
passarão... 

 
o seu tédio, 
a sua culpa, 
A sua dor: 
passarão... 

 
O seu gozo, 

o seu mérito, 
o seu tudo: 
passarão... 

 
O seu silêncio, 

o seu choro, 
o seu nada: 
passarão... 

 
Passarão... 

como se passa o vento. 
Passarão... 

como se passa a sombra. 
Passarão... 

como se passa  a chuva. 
Passarão... 

como o passarinho e como Mário Quintana. 
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DIREITA E ESQUERDA 
 

Enquanto o político da Esquerda 
tira com a mão direita, 

o político da Direita 
tira com a mão esquerda. 

 
De tanto tirar o que é nosso 
já se tornaram ambidestros, 

e até se utilizam dos pés 
para chutar o nosso traseiro. 

 

 
 

OSTENTAÇÃO 
 

Contemplou o diploma na parede 
e se achou cavalgando nas nuvens. 

Recebeu o salário do mês 
e se viu num Lamborghini Reventon. 

 
Leu "O Poder do Amor" 

e se imaginou com Sharon Stone. 
Entrou na Academia Bio Fitness 
e se julgou Sylvester Stallone. 

 
Viajou para Miami 

e se sentiu americano. 
Aprendeu a falar inglês 

e se esqueceu que era baiano. 
 

Casou-se já velho. 
Não tive filhos 

e  não transmitiu a nenhuma criatura 
o legado de sua miséria. 
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DISCREPÂNCIAS 
 

O peso maior que as costas, 
a dor maior que o remédio, 
o tédio maior que o prazer, 
o vazio maior que o vaso... 

 
A glória maior que a arte, 

o cetro maior que o rei, 
a cabeça maior que a coroa, 

o querer maior que o poder... 
 

O fim maior que o começo, 
a morte maior que o desejo, 
o tempo maior que a vida, 
a vida maior que a morte... 

 

 
 

O MÁRTIR CANONIZADO 
 

Calaram-lhe a voz. 
Ameaçaram-lhe de morte... 

Sentiu-se sozinho no mundo: 
Abandonado, 
Escorraçado, 
Injustiçado, 
Obliterado, 
Ultrajado. 

 
Resignou-se à própria sorte... 

 
Venderam-lhe os olhos. 

Taparam-lhe os ouvidos... 
Deixou-se cair no tablado: 
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Aturdido, 
Estarrecido, 

Inanido, 
Oprimido, 

Umedecido. 
 

Enxugou-se com um lenço molhado... 
 

Cuspiram-lhe na face. 
Despiram-lhe a roupa... 

Achou-se à beira de um precipício: 
Amarrado, 
Estercado, 
Inanimado, 
Destroçado, 

Ulcerado. 
 

Findou-se do mundo dos vivos... 
 

Lançaram-lhe o corpo no abismo. 
Extinguiram sua memória entre os homens... 

Retornou-se em espírito na terra: 
Absorvido, 
Estrugido, 
Insofrido, 
Oferecido, 
Ungido. 

 
Canonizou-se nos templos e nos livros. 

 

 
 

SEM DESTINO CERTO 
 

Saiu apressado 
...sem destino certo. 
Dobrou a esquina 
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...sem destino certo. 
Entrou no ônibus 

...sem destino certo. 
Atravessou a avenida 
...sem destino certo. 

Seguiu na ambulância 
...sem destino certo. 
Deixou este mundo 
...sem destino certo. 

 

 
 

DEGRAUS 
 

Subiu cinco degraus: 
Achou-se no topo do mundo. 

Alçou mais cinco: 
Sentiu-se o conquistador do universo. 

Escorregou e caiu: 
E o pó voltou à terra. 

 

 
 

VENDEDOR DE ALMAS ALHEIAS 
 

Lábia de gilete, 
Voz de canivete, 

Ilusionista das mentes fugazes, 
Palhaço do grande Circo Tupiniquim. 

 
Vai, joga teus confetes, 

Faz-te manchete, 
Ergue teu ponho para o alto, 

Anuncia tuas falsas promessas. 
 

Eis aí tuas presas complacentes, 
Toma-as em teu seio inclemente, 
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Afaga-as com tuas unhas lancinantes, 
Lança-as nesse mar agonizante. 

 
Arranca-lhes suas pobres almas, 
Vende-as por preço de banana, 

Aumenta assim o teu soldo. 
Vai, curte tua vida em Havana. 

 

 
 

DUAS ALMAS 
 

Ele só queria amar, 
Ela só queria ser amada: 

Amaram-se como nunca haviam amado, 
Uniram-se como se fosse uma só alma. 

 
Fizeram planos, 

Combinaram projetos, 
Firmaram um pacto: 

Casaram-se num dia de sábado. 
 

Ele só queria amar, 
Ela só queria ser amada: 

Ele amou Amanda, 
Ela amou Erasmo. 

 

 
 

UMA FOTO 
 

Uma foto, 
Um sorriso, 

O desejo do infinito, 
Um querer insaciável, 

Um sonho fragmentado... 
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Uma foto,  
Uma lágrima, 

O anseio pelo o nada, 
Um brilho ofuscado, 

O vazio representado por um flash. 
 

 
 

CONFIDÊNCIAS 
 

Não me fales de amor, 
Fale-me de sua dor, 

De seus desejos latentes, 
De seu coração indigente, 

De sua alma carente... 
 

Não me fales de felicidade, 
Fale-me de sua vaidade, 

De seus atos imprudentes, 
De seus gestos indecentes, 

De seu ego reluzente... 
 

Não me fales de alegria, 
Fale-me de sua melancolia, 
De seu espírito deprimente, 

De sua moral decadente, 
De sua consciência inconsciente. 

 
Sou o seu confessor, 

Seu conselheiro, 
Seu psicólogo, 
Seu confidente. 
Sou sua mente. 
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SILÊNCIO ENSURDECEDOR 
 

Sentia-se celebridade 
e amava os holofotes. 
Um dia a luz apagou, 

o brilho sumiu, 
o aplauso cessou. 

Achou-se sozinha no palco 
com o silêncio ensurdecedor da platéia. 

 
 

 
 

SIMULACROS 
 

Aquela voz tão doce e suave, 
Aquele rosto sereno e angelical, 

Aquela simplicidade franciscana, 
É tudo aparência, 
Não me engana! 

 
Aquela fé tão sincera e profunda, 

Aquele gesto pio e santo, 
Aquela imensa virtude, 

É só simulacro, 
Não me ilude! 

 
Aquele olhar tão belo e sublime, 
Aquele aspecto meigo e terno, 

Aquela atitude toda benevolente, 
É puro disfarce, 

Não me convence! 
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O TEMPO PASSA... 
 

Nasce, cresce, fenece – 
O tempo passa... 

Passa, lava, dorme – 
O tempo corre... 

Corre , senta, descansa – 
O tempo avança... 

Dança, beija, bebe – 
O tempo segue... 

Segue, para, pensa – 
O tempo aumenta... 
Inventa, põe, tira – 

O tempo gira... 
Gira, geme, chora – 
O tempo evapora... 

Ora, clama, suplica – 
O tempo estica... 

Grita, reclama, chama – 
O tempo anda... 

Anda, navega, voa – 
O tempo escoa... 

Amontoa, ajunta, conserva – 
O tempo leva... 

Nasce, cresce, fenece – 
O tempo permanece. 

 

 
 

AMORES DE AMPULHETA 
 

Fixando bem o espelho, 
viu-se em preto e branco, 

seus olhos diluídos em lágrimas, 
seu rosto obsoleto, 
sua tez sem viço... 

A vida consumida em caprichos. 
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O tempo perdido no tempo, 
seu eterno pretérito, 
seu poço de mágoas, 

seus amores de ampulheta... 
A vida padronizada por etiquetas. 

 

 
 

OLIMPO VIRTUAL 
 

Um lugar onde a beleza é fundamental, 
Onde a felicidade é um eterno flash, 
Onde o amor é infinito e imortal... 

 
Um lugar onde todos são elegantes, 

Onde todas as amizades são sinceras, 
Onde os sorrisos são sempre brilhantes... 

 
Um lugar onde se festeja a vida, 

Onde se come os deliciosos pratos, 
Onde se bebe as melhores bebidas... 

 
Um lugar onde o sucesso é algo habitual, 

Onde todo mundo tem dinheiro, 
Onde todo corpo é belo e sensual... 

 
Um lugar onde o pobre é grão-duque, 

Onde os ricos são semideuses, 
Um lugar chamado Facebook. 

 

 
 

OSTRACISMO 
 

Queria alcançar as nuvens 
e se afundou no precipício; 

Queria tocar as estrelas 
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e se precipitou no abismo; 
Queria brilhar como o Sol, 
e se apagou no ostracismo. 

 

 
 

RETROSPECTIVA... 
 

A fronte baixa, 
O olhar lânguido, 
A alma maculada, 

A vida que não pôde ser... 
 

O paraíso que não veio, 
O desejo que sufocou, 

O milagre que esperava, 
A lágrima que secou... 

 
A luta que não venceu, 

Os filhos que não gerou, 
A viagem que não fez, 

A árvore que não plantou... 
 

O amigo que se foi, 
A vingança que não vingou, 

O amor que não veio, 
O sonho que não alcançou... 

 
O livro que não leu, 

O dinheiro que não juntou, 
Os aplausos que não teve, 

A morte que chegou... 
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O NOVO VELHO 
 

Observe bem aquele velho: 
Seu semblante cansado, 

Suas mãos trêmulas, 
Seus cabelos ralos. 

 
Atentem bem para sua alma: 

Seus amores vividos, 
Seus sonhos opacos, 

Seus desejos contidos. 
 

Atenham-se àquele espelho, 
Veja que rosto tão belo: 

Quebra-se o vidro, 
Surge o novo velho! 

 
A vida que poderia ter sido... 

Morrer sem ter colhido uma flor, 
Morrer sem ter dado um abraço, 
Morrer sem ter tido um orgasmo, 
Morrer sem ter vivido um amor... 

 
Morrer sem ter dado um sorriso, 
Morrer sem ter falado sozinho, 
Morrer sem ter sentido carinho, 
Morrer sem ter tido um amigo... 

 
Morrer sem ter sido criança, 

Morrer sem ter contado um segredo, 
Morrer sem ter recebido um brinquedo, 

Morrer sem ter sentido esperança... 
 

Morrer sem ter pedido perdão, 
Morrer sem ter dito besteiras, 

Morrer sem ter escutado asneiras, 
Morrer sem ter estendido a mão... 
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Morrer sem  ter vivido, 

Morrer sem gosto e sabor, 
Morrer sem brilho e sem cor, 

Viver sem ter morrido... 
 

 
 

POEMA DESCONEXO 
 

Sensações estranhas, 
Desejos banais, 

Versos sem nexos, 
Desconexos, 

Sem rima e métrica. 
 

Pensamentos vãos, 
Ideias ambíguas, 

Versos complexos, 
Biflexos, 

Sem regras de versificação. 
 

Utopias reais, 
Realidades utópicas, 

Versos desleixos, 
Perplexos, 

Sem qualquer inspiração. 
 

O cântico dos bajuladores 
 

És tão forte e imponente, 
Tão capaz e onipotente, 

Tão temido e envolvente, 
Tão sagaz e influente! 

 
Teus servos prestam-te continência; 
Reverenciam-te beijando teus pés; 
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Oferecem-te o lombo e o chicote: 
Recebem os açoites contentes. 

 
És tão decidido e competente, 

Tão corajoso e envolvente, 
Tão belo e inteligente, 
Tão sábio e eminente! 

 
Teus súditos prestam-te homenagens; 

Exaltam tua nobreza e teus feitos; 
Prometem-te fidelidade para sempre: 

Recebem os castigos sorridentes. 
 

És tão erudito e eloquente; 
Tão eficaz e competente; 
Tão célebre e reluzente; 
Tão único e excelente! 

 
Teus vassalos prestam-te juramento; 
Engrandecem teu brilho e sapiência; 

Entregam-te suas almas e seus corpos: 
Oferecem-te em bandeja suas mentes. 

 

 
 

O SILÊNCIO 
 

Calado, 
ele ouvia o grito da sua consciência. 

Gritando, 
ela ouvia o silêncio da sua indiferença. 

Beijando-se, 
eles não ouviam mais nada. 
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RECLAMAÇÃO 
 

Todo o dia reclama, 
me chama, 
me engana. 

e diz que me ama. 
 

Toda noite me deseja, 
me enseja, 
me beija, 

e reclama da pobreza. 
 
 

 
 

MARCA NO CHÃO 
 

Corre, corre... 
Não olhes para trás. 
Respira bem fundo. 

Sacode a poeira. 
Cumpre tua missão. 
Vai, segue depressa. 

Deixa tua marca neste chão. 
 

 
 

TUDO PELO PATRÃO 
 

Assina o ponto... 
Passa o cartão... 

Carimba o papel... 
Despacha a encomenda: 

Tudo pelo patrão. 
 

O chicote no lombo... 
O sangue escorrendo... 
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O suor descendo... 
O corpo tremendo: 
Tudo pelo patrão. 

 
A conta atrasada... 
O colesterol alto... 
A saúde abalada... 

A dor que não passa: 
Tudo pelo patrão. 

 
Ameaça velada... 

Horas descontadas... 
Advertência anunciada... 

Justa causa: 
Tudo pelo patrão. 

 
Cuspido na cara... 
Jogado ao chão... 

Chutado na bunda... 
Lançado para fora: 

Esse é o nosso patrão! 
 

 
 

EI, VOCÊ AI! 
 

Se vires o Machado, diga-lhe que o Brás Cubas vive e que passa 
muito bem. 
Topando com o Alencar, previna-o que Iracema agora mora na 
cidade e que até desfila no Carnaval. 
Queira informar ao Graciliano que o nosso Fabiano continua de 
mudança pelo Nordeste e que ainda passa muita fome por lá. 
Encontrando o Barreto, avise-lhe que o Policarpo já não se ufana 
mais, e que até aprendeu a falar fluentemente o inglês. 
Não se esqueça de notificar ao Mário que Macunaíma, embora 
continue sem nenhum caráter, foi o candidato mais votado na 
última eleição. 
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Achando-se com o Gonzagão, mantenha em sigilo as novidades do 
baião do Brasil, especialmente o tal “forró universitário”. 
Atente-se para alertar ao Prestes que o sindicalista barbudo esteve 
no poder e que agora é um milionário da extrema Direita. 
Avistando o Mané Garrincha, não é aconselhável expor-lhe a 
realidade do nosso futebol. Diga-lhe apenas que em matéria de 
título, continuamos os melhores do mundo, e pronto! 
Estando frente a frente com o sanitarista Oswaldo Cruz, é 
conveniente manter segredo sobre a situação da saúde no Brasil. 
Caluda! 
Se o Rui Barbosa apresentar-se subitamente à sua presença, é bom 
não dar nos dentes acerca da real situação da nossa justiça, nem é 
conveniente tecer comentários sobre os nossos juristas. 
E, por fim, recomenda-se não expor aos educadores a precariedade 
do nosso ensino. Não caia na besteira de falar-lhes dos salários dos 
nossos professores, nem use expressões tais como: “progressão 
continuada”, “desempenho escolar”, “metodologia construtivista”, 
entre outras próprias do nossos jargão. 
Ah! Manda aí aquele caloroso abraço para Carmem Miranda, 
Orlando Silva, Noite Ilustrada, Vinícius de Morais, Tom Jobim, 
Tonico e Tinoco e os demais. Peço encarecidamente que evite falar-
lhes de funk, sertanejo universitário, pagode romântico e das 
“outras paradas de sucessos atuais”. 

A todo pessoal, adeus! 
 

 
 

TRANSITORIEDADES 
 

A foto de ontem ficou preta e branco. 
O beijo de outrora já não é mais lembrado. 
A paixão voou com as folhas do outono. 
O brilho nos olhos tornou-se apagado. 

 
O jornal de ontem ficou pré-histórico. 
O vestido da moda foi para o brechó. 

Dividiram o dinheiro em partes iguais. 
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Toda a vaidade transformou-se em pó. 
 

O rosto de ontem está encarquilhado. 
O valioso troféu foi esquecido na gaveta. 
A moldura na parede está empoeirada. 
Trocou-se o amor por simples gorjeta. 

 

 
 

MÍOPE 
 

Há quem diga que o amor é cego, 
o que considero uma grande mentira. 

Na verdade o amor é míope: 
enxerga pouco, 

porém o suficiente para contemplar a alma! 
 

 
 

CUMPLICIDADE 
 

Ela pediu pra não beber. 
Ele prometeu todo o amor. 

Beijaram-se loucamente, 
e brindaram 

com uma garrafa de licor! 
 

Ele pediu pra não chorar. 
Ela prometeu todo o carinho. 

Xingaram-se mutuamente, 
e se inebriaram 

com duas taças de vinho! 
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A CENA PASSA... 
 

Comendo pipoca ela diz: 
“Eu te amo”. 

Com o olhar na tela, ele responde: 
“Eu também”. 
A cena passa... 
O beijo acaba... 

E o filme termina... 
sem Final Feliz. 

 

 
 

OS PORQUÊS 
 

Não sei o porquê de amá-la tanto assim. 
Por que será que a amo tanto assim? 

Eu a amo tanto assim. Por quê? 
Porque foi assim que aprendi amar. 

 

 
 

ENCANTAMENTO 
 

Era tudo tão belo, 
tão infinito, 

tão maravilhoso, 
que mal notei 

os anos se passarem 
e que não sou mais quem eu era! 

 

 
 

O VELHO 
 

O retrato velho, 
A música velha, 
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A lembrança velha, 
O sentimento velho, 
A saudade da velha! 

 

 
 

NUMA BELA NOITE... 
 

Numa bela noite, 
Quem sabe, 

Tu hás de descobrir 
Que as estrelas 
Existem para ti. 

Numa bela noite, 
 

Quem sabe, 
Tu sonharás com a felicidade, 

E acordarás sorrindo 
E cantando com os pássaros. 

 
Numa bela noite, 

Quem sabe, 
Tu contemplarás o infinito, 

E concluirás que o amor 
Também não tem fim. 

 
Numa bela noite, 

Quem sabe, 
Quando todos estiverem a dormir, 

Tu te manterás acordada 
E pensarás em mim? 
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TEMPORALIDADES 
 

Ah, o passado! 
As solas do seu sapato. 

Seus dentes amarelados. 
Seu rosto velho enrugado. 

 
Ah, o presente! 

As rodas do seu carro. 
Seus modos bizarros. 

Seu belo saldo bancário. 
 

Ah, o futuro! 
As cinzas do seu cigarro. 
Seus pijamas urinados. 

Seu pinto velho brochado. 
 

 
 

EXCEÇÕES 
 

A lágrima que derramou 
Não fora percebida por ninguém, 

Exceto seu travesseiro e seu coração. 
 

Chorou à noite toda, 
E pensou inclusive na morte, 
Exceto no amor e na paixão. 

 
Acordou sorrindo, 

Pensando nas coisas da vida, 
Exceto na dor e na solidão. 

 
O pobre na beira da estrada 
O pobre na beira da estrada, 

O rico no seu belo carro, 
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Um corpo retalhado. 
E o caixão, quem paga? 

 

 
 

NO HORIZONTE QUE NÃO VEJO... 
 

No horizonte que não vejo, 
Vejo você, 

Seu rosto enrugado, 
Sua pele flácida, 

Suas nádegas lânguidas, 
Suas pernas bambas, 
Seus cabelos ralos... 

 
No horizonte que não vejo, 

Vejo você, 
Seu olhar distante, 
Seus passos lentos, 
Sua voz cansada, 

Seu lote de Viagra, 
Sua mão calejada... 

 
No horizonte que não vejo, 

Vejo você, 
Seus netos gritando, 

Sua paciência exaurida, 
Seu corpo fatigado, 
Sua garganta seca, 

Sua tosse que não passa... 
 

No horizonte que não vejo, 
Vejo você, 

Suas noites mal dormidas, 
Sua Bíblia aberta, 
Sua menopausa, 

Seu bico-de-papagaio, 
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Seu colesterol alto... 
 

No horizonte que não vejo, 
Vejo a mim, 

Com meu rosto enrugado, 
Com minha pele flácida, 

Com minhas nádegas lânguidas, 
Com minhas pernas bambas 
Dando milho aos pombos... 

 

 
 

SE OS MACACOS FALASSEM... 
 

Se os macacos falassem, 
Se escrevessem em latim, 

Se cantassem ópera... 
 

Se declamassem Camões, 
Se tocassem Beethoven, 

Se lessem Charles Darwin... 
 

Se jogassem futebol, 
Se torcessem pelo Bahia, 

Se fizessem acarajé... 
 

Se elaborassem as leis, 
Se criassem os projetos, 

Se governassem as nações... 
 

Talvez assim o mundo tivesse mais “gente” 
e menos “animais”. 

 
Ofuscada 

Nutria de um sentimento de grandeza, 
Que a tornava tão superior, 
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Tão assim elevada, 
Que mal se podia enxergá-la. 

 

 
 

DENTRO E FORA 
 

Lá fora o gozo, 
Lá dentro a dor, 
Lá fora o ódio, 

Lá dentro o amor... 
 

Lá fora o pântano, 
Lá dentro a flor, 

Lá fora o frio, 
Lá dentro o calor... 

 
Lá fora o abutre, 

Lá dentro o condor, 
Lá fora a queda, 

Lá dentro o voo... 
 

 
 

UTOPIA ROMÂNTICA 
 

Oh, se os céus chorassem por mim, 
e se das nuvens caíssem pérolas de amor, 
e se o sol aquecesse o meu coração frio, 

e se as estrelas brilhassem no meu escuro caminho, 
e se as flores desabrochassem quando eu passasse sozinho, 
e se as águas molhassem minha alma sedenta de carinho, 

e se as pessoas todas me abraçassem, 
e se as mulheres todas me beijassem, 

e se o mundo fosse um imenso jardim, 
e se todas as utopias fossem realidades, 

e se todos semeassem nele apenas a amizade, 
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e se todos se dessem as mãos, 
e se fosse menos romântico, 

e se eu não vivesse de ilusão... 
 

 
 

E AGORA, DARWIN? 
Paródia do conhecido poema de Carlos Drummond de Andrade: "José", 

substituído, aqui, burlescamente por "Darwin", numa metáfora sem a 

mínima graça e, o pior: numa sexta-feira 13. 

 
DARWIN 

 
E agora, Darwin? 
A festa acabou, 

O brilho apagou, 
Os fósseis sumiram, 

A lacuna voltou, 
e agora, Darwin? 

e agora, você? 
você que fez nome 

com méritos dos outros, 
você que fez turismo, 
criou pombos insetos, 

e agora, Darwin? 
 

Está sem crédito, 
está sem discurso, 
está sem caminho, 

já não pode crescer, 
já não pode criar, 

descobrir já não pode, 
a lacuna voltou, 
o fóssil não veio, 
o sonho não veio, 
a macro não veio, 
não veio a utopia, 
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e tudo acabou, 
e tudo fugiu 

e tudo mofou, 
e agora, Darwin? 

 
E agora, Darwin? 
Sua falsa palavra, 

seu instante de delírio, 
sua fama e honra, 

sua seleção natural, 
seu elo perdido, 

 
seu telhado de vidro, sua incoerência, 

seu racismo – e agora? 
 

Com muita fantasia 
quer explicar o acaso, 

não existe acaso; 
quer recriar a vida, 

mas a vida é complexa; 
quer ir para Texas, 

Texas não o quer mais. 
Darwin, e agora? 

 
Se você inventasse, 

se você criasse, 
se você falseasse 

a ciência de Popper, 
se você descobrisse, 
se você despertasse, 
se você acordasse... 

Mas você não acorda, 
você é contraditório, Darwin! 

 
Idolatrado na imprensa, 

qual autor de Hollywood, 
sem citologia, 
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sem sistema imunológico, 
para se defender, 

sem o flagelo bacteriano 
que mostre o gradualismo, 

você evolui, Darwin! 
Darwin, de que forma? 
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