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Preâmbulo

A COSTURA DE TUDO

Não é sempre que a poesia está disponível neste deserto de ideias 
poéticas. Não. Quase sempre a poesia está em falta, como se fosse 
um corpo estranho num mundo sem claridade. Mas o poetas ainda 
existem, não são muitos, mas existem. Estão sempre à procura de 
palavras e de imagens que perderam lugar. O poeta passou a ser um 
descobridor de relíquias que estão sempre escondidas ou nas mãos 
de malfeitores que se dizem poetas, mas não são. Evidentemente, 
não é o caso do mexicano Margarito Cuéllar, dono de uma poesia 
que revela fotografias de um tempo de muitas sombras: “As noites 
não sabem nada dos dias/ os dias não entendem as noites/ e a bru-
ma não se chama bruma”. Tem razão o poeta mexicano Margarito 
Cuéllar, ao dizer a realidade atual das coisas em três versos apenas, 
revelando a crueza de um tempo mergulhado numa escuridão difícil 
de vencer. Ao homem, resta viver a sua possibilidade de caminhar 
com passos trôpegos, porque tudo se transformou numa espécie 
de sombra que cobre tudo. “Ensaio sobre a beleza e a desordem 
das coisas” é um livro de poesia, exatamente num tempo em que a 
poesia respira com dificuldade diante de uma brutalidade cada vez 
maior. Cabe ao poeta descobrir os caminhos que levam às planícies 
ainda disponíveis para viver. Por esse motivo, faz todo o sentido 
a epígrafe que o poeta escreveu para sua coletânea de poemas, de 
Eugenio Montejo: “A poesia cruza a terra solitária,/ apoia sua voz 
na dor do mundo/ e não nos pede nada/ - nem sequer palavras”. 
Cuéllar percorre essa palavra que falta como um poeta destemido a 
mudar destinos quase sempre traçados na ausência e no silêncio. Por 
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isso, “a neblina desarticula a beleza e a ordem das coisas”, como se 
fosse assim, uma ordem superior que cabe ao homem acatar. Mas 
não. O poeta não tem que acatar nada. Tem, sim, que avançar sem-
pre na descoberta de si mesmo e desse mundo ainda desconhecido 
provavelmente pela própria poesia. E esse poeta confessa num dos 
poemas que nunca vestiu um uniforme nem portou armas e a mo-
chila que carrega não lhe pertence. Está, pois, de peito aberto para 
uma batalha em que entra com a bravura de sua fragilidade, enquan-
to o inimigo está coberto por uma armadura intransponível. Seja 
como for, ele explica que as balas se acomodaram uma por uma e a 
primeira deixou seu coração escuro. Sua confissão mais plena como 
poeta está relatada num pequeno poema que fala exatamente da be-
leza e da desordem das coisas:

Não entendo quem fala 
diretamente com a beleza
mas atira pedras
e ao esconder a mão
em vez de socos
lança carícias envenenadas.

Está aí esse retrato que o Cuéllar revela num momento talvez de 
cansaço, já que o caminho não termina nunca. Sim, é fácil escon-
der a mão  depois de atirar a pedra e quebrar o que ainda perma-
nece inteiro num mundo que se destrói. Mas, no fundo, esse poeta 
entende, sim, quem fala com a beleza, porque talvez seja o que 
resta por fazer diante de uma paisagem que aos poucos desapare-
ce, como se nunca tivesse existido. O poeta é um ser sozinho. E 
sozinho tenta desvendar os segredos de uma realidade perversa 
que afronta as almas perdidas. Tudo é irremediável. Tudo. O poeta 
sabe disso. Mas tenta que seja o contrário para que se possa pelo 
menos dizer do que ainda consegue ver. As palavras desaparecidas 
estão vivas. É preciso encontrá-las. O que acontece, também, com 
a poesia que morre todos os dias, vítima de uma violência invisível 
que consome a vida das pessoas que ainda acreditam.



11

Entra e se ocupa das carícias
e o que se diz quando as palavras
ocupam o vazio
e o desejo é uma ave em construção
e o sangue vai e vem
como a bala louca do poeta.

O que seria essa bala louca do poeta? O poema? A palavra? O 
verso? A vírgula? O ponto final? A bala louca do poeta é tudo 
que se pode imaginar enquanto for possível. Há esse instante em 
que tudo desaparece e nesse vazio de nadas pode ressurgir a luz 
necessária para melhor observar na escuridão dos dias e das noites. 
É preciso caminhar. Esse é o desafio em um mundo de portas 
fechadas e homens de olhos que não veem, já que as sombras in-
vadiram os recintos e todos tiveram de fugir. Não há lugar onde 
se esconder. No entanto, é preciso cantar o poema e essa realidade 
dolorosa de todos os dias. Cantar como cantam os duendes em jar-
dins imaginários, um parque que pode representar o mundo, esse 
grande campo de incertezas e desejos que morrem.

Às vezes deixam um rumor de pássaros caídos
e outras o tom em fuga de um violino
ou as entranhas de uma harpa.
Não escutei canto mais tristemente alegre
que o adágio dos que cantam nos parques. 

No entanto, há os que morrem nos parques em sonhos escuros. 
Não pode ser diferente porque existe aí um certo abandono que 
se tornou comum entre os viventes. Ou os que conseguem so-
breviver. Nesse parque vive o resumo do mundo, em que tudo é 
fugaz. Onde se servem pratos de turbulências quando há fome. 
Afinal, esse é o mundo a encarar de frente com a palavra neces-
sária talvez de um poema. Mas o poema anda desaparecido e 
a poesia é pouca. Em vários momentos de seu livro, traduzido 
para o português pelo poeta brasileiro Leonam Cunha, do Rio 
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Grande do Norte, Margarito Cuéllar recorre a muitas figuras que 
guarda em si para, em linguagem de prosa, expor como poeta o 
que vê à sua frente. Assim, como se vê em “Ninfas na neblina”: 

—Paul Klee diz que “escrever e desenhar são a mesma coisa”. Não sei se al-
cançarei o pulso necessário para desenhá-la: pulam pedras e se deitam no meu 
livrinho com sua música ancestral. Meu exercício é mais simples e também 
há de se lutar contra o sol que se acha indispensável como se não houvesse luz 
suficiente em seu olhar o ano inteiro.

Essa narrativa segue até silenciar-se em si mesma, certamente 
porque não há muito a dizer. O que se vê, também, em “A cida-
de esquecida de Ítalo Calvino”, em que o Cuéllar se debruça na 
linguagem possível para dizer-se a si mesmo das possibilidades 
ainda existentes que o fazem prosseguir.

—Se você chegar a Fredonia e se quiser voltar ao lugar de onde partiu conte 
todos os seus passos para fazer o percurso ao contrário. Apenas um erro e as 
portas se fecham e a mulher que vigia, da torre de controle, com um arco que 
dispara flechas adormecedoras entrará no seu pensamento. Se sua intenção 
for semear discórdia, você será agraciado com a ponta da flecha e vai dormir 
sete dias com todos seus respectivos anos.

A mesma linguagem dos poemas aqui transformados em prosa 
poética que corre sem destino certo, se é que existe destino cer-
to para alguma coisa. A poesia de Cuéllar vive também nestes 
textos corridos, mas é como se tivesse uma métrica para dizer o 
necessário. O poema está lá dentro. Basta separar as frases como 
versos. Uma narrativa que se repete como se pertencesse a outro 
livro, mas não. Fazem parte, sim, deste “Ensaio sobre a beleza e 
a desordem das coisas”. Pertencem ao mesmo universo poéti-
co criado por Cuéllar, às vezes árido e tantas outras vezes lírico, 
uma mesma palavra que a poesia exige dos poetas para continuar 
existindo. Some-se a esse universo algumas pequenas narrativas 
surreais, que fazem parte da poesia do poeta Cuéllar, como se vê 
a servir como exemplo: “O dia quase se tornando fogo. A chama 
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fala em voz alta e nos reunimos no quintal para escutar o seu 
canto. Não voltam/ não/ as meninas que voam mais alto que os 
trens”. É o lance enriquecedor que a poesia deseja enquanto for 
poesia. Destaquem-se os poemas dedicados aos acontecimentos 
dos parques, os que sonham nos parques, os que caminham nos 
parques, os que amam nos parques, os que vivem nos parques, 
porque é nesse parque que a vida transcorre com sua natureza:

As árvores quietas do parque.
Quanta solenidade
espero que não se esqueçam do seu dever de dar aos pássaros.
Silenciam-se se um galho beija outro galho
ou se o vento o despenteia
ou se um pombo de pólvora espoca.
O silêncio talvez seja a sua maneira de falar. 

Em um de seus poemas o poeta pergunta se é preciso contar a 
vida de um fantasma que amou até o delírio e fez da poesia um 
ato de fé. E diz que viu homens que parecem elefantes pássaros 
porcos pinguins e coelhos, mas somente um homem se parecia 
com um cavalo. É um delírio? Pode ser que sim, mas mergulhado 
na funda poesia que habita a vida do homem e do mundo. Basta 
saber observar pelas frestas das janelas ainda possíveis. A poesia 
está aí, nesse pedaço de luz ou mesmo na escuridão mais densa 
que, afinal, é a costura de tudo, como nos ensina a poesia de 
Margarito Cuéllar, que conhece bem o seu ofício de escrever. E, 
conhecedor de seu ofício, observa bem as coisas que o cercam e 
as transforma numa poesia que mostra uma face do universo que 
nem todos conseguem perceber.

Álvaro Alves de Faria
Jornalista, poeta e escritor

São Paulo/Brasil





FESTIVAL DE POESIA

“A poesia cruza a terra solitária, 

apoia a sua voz na dor do mundo 

e não nos pede nada 

— nem sequer palavras.”

EugEnio MontEjo
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DOMINGO E UMA CIDADE QUALQUER

A Larry Mejía

A neblina desarticula a beleza e a ordem das coisas.

As vozes do velho lago
e os rumores dos afogados que nele descansam: 
caligramas que os arqueólogos decifrarão no amanhã.

Guardo essa imagem no bolso 
incluindo o domingo    a bruma 
os monitores da sala de espera 
e a passagem para o barco.

O avião decola e as coisas tornam-se pequenas. 
Uma nuvem de insetos com pneus ou pés 
correndo em câmera lenta 
é o que se conversa de toda a paisagem.

Março 26 de 2017, 
Cidade do México
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PERGUNTAS 

Se rodeiam esta cidade imponentes montanhas, 
por que sinto saudades da minha? 
Se as mulheres também são lindas, 
se há flores abundantes e a gente dança até de manhã, 
por que sinto saudades da minha cidade?

A lua tem o mesmo rosto em qualquer lugar 
mas uma corda me puxa com força às minhas raízes. 

 Julho 13 de 2017, 
 Medellín, Colômbia



19

A MALA DE MINA GLIGORIĆ
 
Viajou a outros continentes 
ou se haverá perdido no mar. 
Provavelmente atirou o que levava dentro 
aos peixes ou ao lixo 
e agora vive incógnita numa aldeia 
da Amazônia brasileira 
com outras malas extraviadas.

Julho 13 de 2017
Medellín, Colômbia
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OS DIAS ESCUROS

A Fernando Rendón

As noites não sabem nada dos dias 
os dias não entendem as noites 
e a bruma não se chama bruma.

Ao retirarmos a venda dos olhos, 
percebemos que tudo era igual. Exatamente igual 
a como estavam as coisas 
detrás do espelho cego da nação.

Julho 18 de 2017
Rua Clavel 3373, Monterrey
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UM FLAGRANTE FORJADO  CARTA DE

A Wilmar
 que vive para contar

Nunca vesti uniforme 
nem portei armas 
e essa mochila também não é minha.

Meu único revólver era a mão esquerda 
que acompanhada da outra 
alteravam o fluxo do meu sangue 
quando eu rodeava de amor uma cintura.

E eu então estava vivo 
até mais vivo que um beija-flor
no seu harém florido
ou uma lagarta que quebra
o seu envoltório de vidro.

As balas se acomodaram, uma por uma. 
A primeira deixou o meu coração escuro. A 
segunda neblinou a minha alma
e a outra agora me leva para um céu preto 
alumbrado de relâmpagos.

Eu devo ser esse mato amarelo 
transbordando pelas veredas 
ou o canto de um quetzal dourado
no seio de uma floresta de névoa. 

Julho 18 de 2017
Monterrey das Montanhas
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VOO DE CONEXÃO

Estou com tanta fome 
que poderia comer um sapato      um pedaço de nuvem
ou a asa deste avião.
Os alimentos não têm pressa de chegar 
e quando chegam
me oferecem um prato de turbulências. 
Se não fosse de plástico seria menos ácido
e eu faria a digestão sem problema.

As turbulências podem ser mastigadas, 
elas se resignam como peixes medrosos num anzol 
ou como um condenado que foge do algoz 
que se aproxima implacável com um machado à mão.

As turbulências se contorcem no prato.
Querem pedir desculpas à humanidade, 
mas já é tarde demais.

Julho 16 de 2017
Céu de Bogotá-Cidade do México
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POEMA EXTRAVIADO

Todos voltaram     só o poema não.
A camisa de corações despedaçados encontrou o seu próprio 

caminho.
Chegaram os sapatos cansados da viagem.
A gravata      solitária e doente voltou ao pescoço de antes.
O carro     com uma sombra ao volante   quer vaga na garagem.
Mas o poema se extraviou e a essas alturas do mundo
é preocupante o seu estado emocional;
não sabemos se tem fogo suficiente para o inverno todo
ou se preso à correnteza marinha
carecerá de força para chegar à margem.
Possivelmente agora o poema pertence à linhagem de um conto
ao capítulo extraviado de uma novela policial
ou a um ensaio sobre a beleza e a desordem das coisas.
Vai embora, de anquinha, num barco     não sei se o veremos de 

novo.

Talvez esteja pendurado a uma árvore milenar como um fruto 
dolente

ou talvez esteja esperando
numa vila de pescadores
que a maré baixe para ligar sua lancha
e voltar – livre do passado – com um rastro de peixes.

Julho 09, 
Medellín, Colômbia
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GRANDE HOTEL 

Todos foram embora.
Mas os acordes tristes de uma viola
penetram os cantinhos do bar e vão ensaiando
– do Parque do Desejo à Oficina dos Sonhos – 
um novo repertório.

Os passos de dança soam noutras alegrias
igualmente vorazes e sofredoras
e não sabem se algum dia voltarão
para falar em outras línguas.

Algo no ar parecido ao compasso de uma harpa
não tem a menor intenção de ir embora.

Julho 16 017
Céu de Bogotá, à Cidade do México
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VOO 2139

O pássaro de aço vai tomando altura.
As nuvens rabiscam figuras brancas e azuis
e os caminhos        cordilheiras e casas
vão diminuindo até enfim desaparecer.
Só a beleza passa sem alterar as horas
e permanece como um pôr do sol
que se esquece do dia e segue noite adentro
para muito além da luz.

Julho 16 de 2017
Céu de Bogotá, à Cidade do México
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TRIBULAÇÕES DE UM PESCADOR QUE VIAJA

Para Robert Uribe

Depois da viagem
quem vai trocar “uma libra de amêijoas  
por uma máscara de esgrima?”*
Vendedor de ilusões
troco poemas por contas de vidro
e passo de contrabando
sementes não propícias às novas terras.
Ao pisar o último degrau do aeroporto
vejo que as palavras que se sentem mais confortáveis
são desordem e febre secreta.

Durante as noites flutuo numa nebulosa
e sonho com jardins 
sem uma gota de água que os alimente. 
Se tivesse conservado as amêijoas teria algo para comer.
O que é que eu vou fazer com esta máscara de esgrima?

Julho 20 de 2017, 
Clavel 3373

* Do livro Reseña de los hospitales de Ultramar, de Álvaro Mutis.
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DE TERRA E AR

Riem de mim porque prefiro 
rodovias e estradas
aos aviões modernos.

No ar, há somente nuvens
um céu aberto sem pássaros
turbulências ou animais amorfos.

Se amplio a vista     o assombro nela penetra.
Agora     por exemplo     vejo um caminhão cheio de porcos
amontoados como réus sujos e fedorentos.
Os porcos comem o tempo inteiro.

Um homem de chapéu arreia um cavalo
e os dois conversam sobre a praga 
que ameaça a colheita do feijão.

Não há escadas nem elevadores
o avião é um brinquedo de papel
e eu um homem de palha.
Na estrada
mesmo que o rio carregue sacos de lixo
e animais mortos
estiro as pernas e escuto a festa das cigarras.
Ouço as onomatopeias da terra
enquanto uma árvore silenciosa num deserto
mexe os braços.

Março 26 017
Estrada Cidade do México-Monterrey
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POESIA

Fumaça que sai das chaminés e perde-se no ar até que, da sua 
essência, não reste nada. Ar condicionado que produz uma 
tosse chata enquanto um calafrio percorre as costas     até que 
ninguém se lembre de onde é que vem essa música. Incomoda 
esse cheiro de tristeza     de rosas decompostas e tragos de 
abandono.
Aroma de menina numa aula de fonética.
Resíduos de sol no pelo dos gatos     pó que deixa na pele uma 
coceira impertinente. 
A perna ausente do diabético num carnaval     numa corrida de 
membros solitários ou num bar injetando-se insulina.
Lembro-me dos que extraviaram todas as coisas: a bússola o 
desejo de voltar     os sapatos
as cartas de navegação e o olhar. Noite ébria de dor sob os 
buracos do firmamento.
A última canção da festa quando todos já foram embora e não 
há ninguém que se lembre do porquê daquela viagem.
Uma coisa caminhando sobre o rabo de um tigre
uma família de marmotas perturbando a vida dos peixes
ave de rapina que põe em risco a vida dos pardais.

Agosto 10 de 2017



FREDONIA

“A crise das cidades demasiado grandes 

é a outra cara da crise do meio ambiente.”

italo Calvino
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FREDONIA

Para Jen

Irei a Fredonia num dia em que haja pássaros migrando
depois das últimas chuvas
quando os cantores já se houverem ido.
Ainda que a tempestade borre os caminhos
e a lua se enrede nos galhos
irei a Fredonia num julho
de nuvens a ponto de rebentar.
E no meio de uma praça sem ninguém
relâmpago no alto do céu
salmão contra a correnteza dos mares
me deixará cego a luz do impossível.

Julho 14 de 2017
Medellín, Colômbia
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NATUREZA MORTA COM GATOS 

Um deles é preto como as entranhas do mar
o outro é amarelo-coração-de-fogo.
Os gatos brigam sempre
e afiam a fúria com miados doídos;
e comem devagar
e a reconciliação é quase sempre terna.

Não há finais felizes
na última vida de um gato;
somente garras     caninos
e momentos alegres que dificilmente são capturados
por um poema.

Julho 09 de 2017
Medellín, Colômbia
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MOÇA DE FREDONIA

Nos seus olhos todas as aves do mundo
mas também os espelhos e as palavras não ditas.
No seu riso os rios se detêm
e vão filtrando entre as pedras
das montanhas a sua música solar.

Lá no alto uma mata feita para o latejo da sua beleza
o verão cai gota a gota sobre os campos
e o crepúsculo deixa na pele um tom quebradiço.

O dia se apaga e as sombras se afastam
já não há sol que interrompa os clarões do ar
para ver você passar
como uma estrela vermelha na hora do ocaso.

Julho 14 de 2017
Medellín, Colômbia
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DA BELEZA E DA DESORDEM DAS COISAS/ 1

A beleza se deixa acariciar
como o dorso de um tigre cheio de peças de xadrez?
Alguém desfolhou a beleza?
E as horas febris      têm algo a ver
ou algo a dizer contra     ou a favor da beleza?

Sobre o tablado do poema, os teus olhos.
E não sei se isso que brilha fogo adentro é um tchau
ou o último elo
na cadeia alimentar da beleza.

Julho 26 de 2017
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DA BELEZA E DA DESORDEM DAS COISAS/ 2

Não entendo quem fala
diretamente com a beleza
mas atira pedras
e ao esconder a mão
em vez de socos
lança carícias envenenadas. 

Julho 26 de 2017
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DA BELEZA E DA DESORDEM DAS COISAS/ 3

Lustrar a sintaxe
para dar nome ao que cresce em silêncio.

Poderia te chamar botija ou dente quebrado
mas te chamo esponja      horas de julho
e os sintagmas que roubei para te nomear
secam-se evaporam-se incendeiam-se.

Alguém sabe algo daquele fogo nos bolsos
que vai queimando devagar
para dar nome às feridas?

Julho 27 de 2017
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NOTÍCIAS DO SUL

Uma mulher de profundas     luminosas feridas.
Não é deste mundo a dor que a reveste
mas pode emitir luzes estranhas
que de longe chamam atenção.
Sigo os seus passos     mas ela não deixa rastro.
Desenho com fogo sinais pelo céu
e mesmo que a chuva lave o horizonte
por alguma razão que desconheço
me perco no atlas dos mares.

Sei que está aí porque ouço uma nota
parecida a um cristal quebrando-se
porque já não há dias e as noites abundam
e ativam-se as luas dos seus olhos
a névoa arrefece
e é possível orientar-se para perder-se de novo.

Julho 27 de 2017
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ANJO PARTIDO

Oferta-se pão à noite
para que os abismos não desatem suas feras.
Não importa se a terra tapará suas duas metades
se pela tumba crescem as flores vermelhas da beleza;
se descansa ou se junta
aos fantasmas que, noite a noite, cumprem seu destino.

A partir de agora os minutos explodem
e um anjo invisível vigia os passos da gente.

Julho 27 de 2017
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O BOSQUE MINADO DA FERIDA

Tenho inveja da terra
porque ela te dá as vibrações dela 
e porque atravessa todo O Bosque Minado da Ferida.
Do vento      que alisa teus ombros
como charlatão oculto
no fundo duplo de minha camisa. 

Do sol     que se desmorona nas poças d’água
enquanto seus raios
entediados e preguiçosos jogam baralho
e teus tamancos alertam os pombos da praça
e os olhares convergem para um mesmo ponto
e as nuvens começam a desenhar seus traços.

As palavras     se te chamo como quer que seja
não me pertencem mais.
Acomodam-se na febre
e não sabem mais nem o que dizer.

Julho 23 017
Rua Clavel 3373
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ANJO EXTRAVIADO

Quando partiram o menino ao meio
numa curva da estrada
pensei em anjos.
O primeiro que bateu asas foi o anjo de Rilke
depois aquela criatura de Bandeira
e por último o anjo de Nuno Júdice.

Mas os anjos não dirigem carros
as meninas não choram por eles
e não falta gente para lhes atirar pedras
ou para queimar as suas asas.
Cansam-se rápido quando sobem uma ladeira
ou quando apagam uma rosa acesa.

“Como é que este maltratado anjo não tem asas?
Esconde as asas num compartimento secreto
que tem nas costas? Perdeu as asas numa aposta?
Voltarão a brotar amanhã?

O anjo     desconcertado
toma uma dose dupla de tequila numa taverna
e não sabe aonde ir nem como regressar.

Julho 27 de 2017
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BANDOS

A distância é um problema menor.
E qual registro fiel
raiz quadrada de que álgebra?
Que distância há
entre um desfile de moda e estas linhas?

Eu digo um dia de voo
levando em conta   as escalas   as turbulências
e os lápis delineadores de sobrancelhas.

A memória     diário de bordo
entre passos de dança se embriaga
se perde em becos por onde Gardel talvez
ou melhor onde os teus olhos talvez
saibam das matas que abrigam os teus bandos.

Julho 28 de 2017



42

NINFAS NA NEBLINA

Paul Klee diz que “escrever e desenhar são a mesma coisa”. 
Não sei se alcançarei o pulso necessário para desenhá-la: pulam 
pedras e se deitam em meu livrinho com sua música ancestral. 
Meu exercício é mais simples e também há de se lutar contra 
o sol que se acha indispensável    como se não houvesse luz 
suficiente em seu olhar durante o ano inteiro. Já tracei uma 
mecha de seu cabelo    os pontos resistem    as linhas cada uma 
por seu caminho formam um E.T. que escurece de espanto a 
única pupila.
Já vou pela parte do pescoço e não irão me distrair as canções 
de uma buzina vulgar nem a dama de vermelho de Lucas 
Cranach    O Velho (“Melancolia”, 1532). Minha meta/ alcançar 
o vermelho para dar tom a seus lábios    mas o ônibus trepida 
como pelas crateras da lua e não sei mais se há suficiente carvão 
e ritmo para dar a suas pernas um talhado mais chique e voltar 
ao pescoço e aos toques finais na parte das costas. Minha meta 
mais complexa é o segredo de seus olhos    mas também
a) Os peixes azuis que fugiram de seu peito 
b) As borboletas de seus ombros. 
c) O coração de José Asunción Silva numa de suas pernas. 
d) O gato de Schrödinger em suas costas. 
e) As ruinas de Ítaca à altura de seus cabelos. 
f) O verso de Emily Dickinson que rodeia sua cintura. 
 
Paul Klee tem razão: Escrever e desenhar são a mesma coisa.

Julho 29 de 2017
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DECLARAÇÃO DE PÁTRIA

O que chamamos pátria
são para mim os teus olhos
que de um país a outro
atravessam sem passaporte
as fronteiras
e apaziguam os tigres
da ira.

Agosto 3 de 2017
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A CIDADE ESQUECIDA DE ITALO CALVINO

Se você chegar a Fredonia e se quiser voltar ao lugar de onde partiu 
conte todos os seus passos para fazer o percurso ao contrário. 
Apenas um erro e as portas se fecham e a mulher que vigia, da 
torre de controle, com um arco que dispara flechas adormecedoras 
entrará no seu pensamento. Se a sua intenção for semear discórdia 
você será agraciado com a ponta da flecha e vai dormir sete dias 
com todos os seus respectivos anos. Se você acordar (às vezes 
os ossos do viajante terminam no Museu de Arqueologia dos 
Sonhos ou no Abismo dos Abandonados) estará à sua espera um 
interrogatório em línguas estranhas    quase sempre línguas mortas 
que só se falam ali.
Em Fredonia tudo está a serviço da mulher de olhos festivos como 
a noite e cabelo dourado como o trigo que chegou aqui há 20 anos 
e ninguém sabe de onde. Quando aprendeu a falar lhe perguntaram 
pátria e respondeu fogo. Mostraram para ela o mapa dos sonhos e 
apontou o porvir. A mulher de olhos profundos como rios ensinou 
os habitantes a cultivar a terra cuidar das matas    escrever versos 
concisos e precisos acompanhando o compasso da cítara e da gaita.
Quem escreve estas linhas chegou a Fredonia no ano 17 Corre 
Coelho. Não se deu ao trabalho de contar os passos: não tinha 
intenção de voltar à sua ínsula. Ele mesmo abriu a camisa e 
levantou os braços quando a mulher de olhos insondáveis como 
o mar preparou o arco e disparou a flecha. Declararam que 
estava morto. Quando estavam jogando o seu corpo ao Abismo 
dos Abandonados abriu os olhos    pediu um gole de vinho e 
reconheceu na mulher de olhar melancólico como a neblina a sua 
verdadeira partida. E então falaram naturalmente aquela língua 
morta.

Agosto 4 de 2017
Circuito dos Eruditos



OS POEMAS DA PEQUENA JEN

“E com ela me entendo sem dizer palavras

Porque as árvores se entendem tocando-se as raízes.”

jorgE tEilliEr



E Enquanto as MEninas toMaM banho no Chafariz e 
fazem selfies no arco de pedra que está sobre o rio uma pomba 
bica o capim e antes de tomar voo faz giros estranhos entre o 
ar e a terra. Também se ouvem as notas de um piano e a voz de 
uma mulher acompanha a música.
Escurece e afio a vista. O chafariz não é mais um chafariz e 
as meninas já se foram. Hoje não haverá notícias de ninguém. 
Amanhã tampouco.
Eu tinha um livro de Mario Rivero – “Mis asuntos” – e sobre 
o poema de Villon pus uma pena de quetzal (de tonalidades 
verdes) em contraste com o cabelo dela.
O domingo desfaz-se em pedacinhos lentamente. Eu reúno 
as horas desses anos e as atiro na água para ver se do fundo 
emerge algum sinal.
 

Julho 30 de 2017
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olhos dE Mapa-Múndi e lábios como sóis extraviados. A 
metade trágica sofre de dias da semana a outra metade passa a 
vida inteira chorando.
A única coisa em que estamos de acordo é que os gatos são 
pessoas boas. 

Agosto 08 de 2017
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uM hoMEM ChEga a Casa. Esperam por ele as formigas 
que se apropriam do apartamento e confundem os livros com 
páginas de açúcar. Ela deveria vir no último trem e perdeu-se 
num tango que alarga as feridas. O trem chegou pontualmente 
mas sem ninguém. 
Caminho entre as ruínas enquanto a sua sombra cresce. 
Tropeço na mesa que algum dia serviu o alimento dos deuses. 
Ela me perde nas horas longas do inverno.

Fora, as folhas parecem resistir à última nevada.

Agosto 1 de 2017
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a noitE Cai a sombra se desconecta da luz. A memória é uma 
tela esburacada. Não sei se a memória revela os acontecimentos 
em cortes ou se Jen vive as coisas em modo tsunami ou 
terremoto. Os edifícios – de aço ou de vidro – implodem ou se 
despedaçam os objetos não se concentram e mudam de lugar e 
surgem dos escombros como animais esbofeteados pela ira.
Por isso buscamos lugares seguros na terra para além dos bens 
terrenais ou mesmo da memória. A razão produz monstros. 
Você sabe disso e foge para outros mares.

Agosto 02 017
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os distraídos deixam o coração numa brecha escura   e os 
números, no vagão de que trem? Os nomes curtos as orações 
longas   os olhos extraviados e um tocar-se na escuridão. Estão 
a um passo mas não se veem talvez se pressintam. Ou talvez o 
que procurem é perder-se e aparecer noutra dimensão noutra 
galáxia.

Esquecer a letra do esquecimento é o de menos   extraviar-
se num verso   ou na raiz quadrada dos teus olhos ou numa 
partida de xadrez.

O problema mesmo é o fio   perder-se e encontrar-se como 
gatos que não sabem onde diante de tanta desordem.

Agosto 03 017
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LIÇÃO 

Eu lia os versos de Gonzalo. E as meninas ruborizadas sigilosas 
na sua estrela rodante continuavam a festa. Os escritórios riem 
discretamente ajeitam a saia entre as colunas de papel.

As estudantes pedem versos raivosos. Queremos ver sangue/ 
gritam os masoquistas. Leio o da loba o dos passos perdizes na 
vertigem das tumbas e Ensaio sobre a beleza e a desordem das 
coisas.

Outrora devorava o que caía nas minhas mãos. Eu me achegava 
à sua saia e a noite passava assim rindo e tanto    um brincava 
em cima do outro e o fuso horário entre os nossos continentes 
não era um obstáculo sério.

No sonho há aviões que viajam na velocidade do desejo e nos 
vimos naquela rua em que você se perdeu e eu digo fique aqui 
e os seus olhos se nublam e a sua figura – linda como barco à 
deriva – fez-se ainda mais transparente. Depois vieram os dias 
de Virgílio e na biblioteca desaparecem livros que reaparecem 
nas estantes da memória e as secretárias levantam o uniforme 
um pouco mais acima do habitual. 

Faz calor aqui e os gatos fora: “um poema maior, por favor”. 
As palavras fluem contra a minha vontade as coisas saem do 
controle e em vez de versos cálidos contamos sapos dispersos 
libélulas amargas    tons que não pegam bem com os seus 
vestidos; além disso, você parte para o bosque dos lobos e a 
lua não basta e as palavras gomos ou gotas cristalinas. E tudo é 
hemorragia pela boca dias anarquistas e o coração quer impor a 
sua lei e a cabeça os seus mandamentos. A única certeza é que 
com essa idade os tantos por cento de álcool são o de menos 
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e o verso é um ingrediente altamente perigoso    mas não é 
suficiente    por mais ritmos eloquência ou novos passos de 
dança que possa fazer.

Foi a vez das gaitas e Javier: “caralho    as pernas de uma paisa1 
correm mais que uma locomotiva japonesa”. Ele disse outra 
coisa    mas Gonzalo me ditava os versos mais quentes nessa 
noite e noutras. Eu os repetia como quem açoita com versos 
emprestados as próprias feridas. Você e as secretárias e as 
meninas da rua gritavam queremos mais    mas chegou Gardel 
e você cantou baixinho para não despertar os lobos    até que o 
sono se declarasse culpado e deixo que ela faça o que quiser no 
interior dos meus ontens. 

Agosto 05 2017

1 Termo usado na Colômbia para referir-se às mulheres de lá. (N. do T.)
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O BISTURI

Entra e se ocupa das carícias
e do que se diz quando as palavras
ocupam o vazio
e o desejo é uma ave em construção
e o sangue vai e vem
como a bala louca do poeta.

A voz se pulveriza
e os pedaços se juntam de novo
noutra dimensão
e você se dispersa como um ácido necessário para os tímpanos
e você se dissolve nos meus pulmões
e os meus anticorpos nada fazem.

Das minhas cordas vocais não resta nem um Gardel
somente você   beleza balbuciante e corrente
até me fazer sangrar.

E é desse jeito a noite inteira.

Agosto 05 017
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JEN NA ILHA DOS LOBOS

Agora que é outono e no parque há alguns sinais de resistência 
do último verão    não tenho a intenção de falar de estações 
nem sobre o passar do tempo,

agora que tampouco se sabe o que está fazendo aquela estranha 
com os beijos roubados no mento em que extrai da bolsa 
um pincel para pintar os muros e sem se envergonhar dar 
manutenção às bochechas

agora que minha intenção é reivindicar mesa    pratos   cozinha 
frigobar   tapete    e se chego a muito os gatos

os livros desordenados    a toalha de mesa flores vermelhas 
(presente de minha mãe)    fotos nas paredes perdoam a vida do 
passado e nada fica murcho    exceto as vidas que se foram

por exemplo meu pai que não diz nada e aqueles nos quais 
cavalgamos

agora que não tenho a menor intenção de escrever tragédias 
senão temas que não têm nada a fazer ou a dizer e se calam para 
sempre

por exemplo a sala    os papéis da escrivaninha (presente de 
meu pai)    os casacos que se exercitam no closet    as gravatas 
que esperam pelo menos ir a outra festa

o jardim    a pressão arterial    a praga    os vasos de plantas    a 
mala de viagem    o livro entreaberto    as más intenções
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agora que as formigas levantam elevadas mansões e termina-
se falando noutro idioma o mesmo jargão/ corto versos com 
tesouras de podar e falo sobre você na ilha dos lobos. 

Agosto 05 017
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assiM CoMo o MEl abrE o passo suave como folhas que um 
vento leve mantém suspensas no ar até que um vendaval as põe 
à deriva    tua voz    misturada com meu sangue/ vai e vem pelo 
fluxo vital da existência.

Agosto 5 2017
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o dia quasE sE tornando fogo. A chama fala em voz alta e 
nos reunimos no quintal para escutar o seu canto. Não voltam/ 
não/ as meninas que voam mais alto que os trens.

Agosto 05 017





MEMORIAL DOS PARQUES

A Javier Rey

“Se não houve um começo nem haverá um fim,

se nos espera uma infinita soma 

de brancos dias e negras noites

já somos o passado que seremos.”

jorgE luis borgEs,

“Elegia de um parque”
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POEMA DOS QUE SE AMAM NOS PARQUES

Não lhes preocupa a densidade do bosque.
Para os que se amam nos parques
o bosque é um deserto e às vezes é um mar.

Nus pelas dunas lunares
se o bosque for um deserto.
E se o bosque for um mar
atiram-se cegos ao precipício
os que se amam nos parques.

Para os que se amam nos parques
a outra margem não existe
o mar não tem fundo
e aprendem rápido a arte dos peixes.

Caminham sobre a água sem se afogar
e quando se encontram com outros
que como eles se amam nos parques
dividem a música do bosque
e aninham-se nos galhos e procriam filhos verdes.

Os que se amam nos parques
são benzidos pela chuva
que os ensina a caçar as bestas do tédio
e a contar pedras, a mastigar pardais
e a não morrer de coisa alguma.

Os que se amam nos parques
acendem uma fogueira com os olhos fechados
florescem o tempo todo
alimentam-se de fungos e lombrigas
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e não lhes faltam corações atravessados por flechas
no tronco das árvores para que se vejam de novo.

Agora que o amor é tão longe, que a chuva não cessa
e que a noite traz muitas notas
acenderei uma fogueira no parque
e se me deitar na relva
talvez tenha um sonho feliz
e o ar do domingo me confunda
como acontece com outros que se amam nos parques.

Abril 11 de 2017
Bogotá, Colômbia, Hotel Virrey Park
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POEMA DOS QUE DORMEM NOS PARQUES

Levam a vida na mão direita
e a morte a um pesadelo do coração;
aprendem cedo a chamar de teto
a copa das árvores
de cama um cantinho do bosque
de mesa a pedra
                                  de manjar as sobras.

Alimenta-se de tudo aquilo que dorme nos parques:
Raízes, frutos secos, borboletas de vidro.
Às vezes chora um pouco
e há dias em que não se desperta
                                  e noites em que não amanhece
o vigia dos parques.

Abril 11 de 2017
Bogotá, Colômbia,
Hotel Virrey Park
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POEMA DOS QUE CANTAM NOS PARQUES

Às vezes deixam um rumor de pássaros caídos
e outras o tom em fuga de um violino
ou as entranhas de uma harpa.

Não escutei canto mais tristemente alegre
que o adágio
dos que cantam nos parques.

Não ensaiam nunca. À capela se levantam
ante um público formado por árvores
mais surdas que eu diante de uma fuga de Bach.

Edifícios próximos
aos que cantam nos parques
veem cair os seus vidros com estrondo.

Quero algum dia
                                alcançar a nota grave
e dar inveja aos pássaros
e aos músicos da orquestra

e quando eu me for
levarei a alegria
dos que cantam nos parques.

Abril 11 de 2017
Bogotá, Co., Hotel Virrey Park
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POEMAS DOS QUE ESCREVEM NOS PARQUES

Ninguém sabe o que escreve o homem que escreve nos parques.
Vejo-o traçar um caminho de formigas azuis e amarelas
no seu caderninho vermelho
ou dessa cor dos esquecidos nos parques;
mas ninguém escutou o que recitam em voz baixa
os que aparentemente escrevem ou desenham nos parques.
Talvez um verso    uma pedra filosofal partida ao meio
ou um sapato pendendo de um arame
desenhe ou apague o homem que escreve nos parques.

Abril 11 de 2017
Bogotá, Colômbia, Hotel Virrey Park
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DOS QUE FAZEM EXERCÍCIO NOS PARQUES
(Natureza morta: Fernando Botero. 2.20 m. x 1.96 m.  

Pintura a óleo, 2017)

Então eu era um galgo veloz
e alerta como um peixe.
E os que faziam exercício nos parques
levavam com eles
cães do tamanho de uma vaca.

Alguns deles levavam bicicletas voadoras
outros, pequenas caixas de vidro
de onde saíam
boxeadores anões     lutadores     poetas.
Um dia começaram a inflar-se
– os que fazem exercício nos parques –
e o vento das planícies 
os suspendeu e o céu cobriu-se de atletas gordos
enquanto Botero jogava tinta noutras telas
e os museus construíam novas salas
para exibir a série intitulada
“Dos que fazem exercício nos parques.”

Abril 11 de 2017, Colômbia, 
Hotel Virrey Park
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ESBOÇO DAQUELE QUE DESENHA NOS PARQUES

Não escrevo     eu desenho com lápis
que mudam de cor
de acordo com o estado de ânimo das coisas.
Na pele mais transparente
de uma cidade acordada sempre
rabisco flechas com asas     grafias de pássaros
e noites que alumbram
a aura selvagem dos abandonados.

Março 2 de 2017
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POEMA DOS QUE PINTAM NOS PARQUES

Não obtém conclusões quem pinta nos parques
se desvanece enquanto as silhuetas ganham forma
a chuva as desgasta ou a noite faz assustar-se
o fundo branco em busca de um pincel.
Alguém desenha uma mancha parecida a uma onça
mas a fera escapa e une-se à manada
em busca de outra tela.
É um problema pintar à luz dos parques:
as cores se secam        a única
            tela que resiste é a pele
e os pincéis são dedos com tintas de uma cor só.

Abril 23 017
Estrada cd de México-Monterrey.
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POEMA DOS QUE MORREM NOS PARQUES

A Mauricio Contreras

Que sonho mais escuro
o duplo fundo do sonho
dos que morrem nos parques

Vi que eles caíam em canais d’água
o coração todo aberto
pela adaga invisível da felicidade
os vidros mastigados com veemência 
até moer sangue.

Nada parece estranho para os que morrem nos parques.
Com precisão extrema escolhem
um galho alto
a corda menos fértil
a agulha mais mortal
(porque não há nada escrito na memória
dos que morrem nos parques).

Eles vêm aqui para morrer bem
                                  sozinhos ou em grupo
e no outono parecem um monte de folhas
em busca de uma mão fraterna que ponha fogo nelas.

Em abril brotam fungos coloridos
dos que morrem nos parques.

Abril 11 de 2017
Bogotá, Co., Hotel Virrey Park
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RELATÓRIO SOBRE OS PARQUES/ 1

A Zaira

As árvores quietas do parque.
Quanta solenidade
espero que não se esqueçam do seu dever de dar pássaros.

Silenciam-se se um galho beija outro galho
ou se o vento os despenteia
ou se um pombo de pólvora espoca.
O silêncio talvez seja a sua maneira de falar.
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RELATÓRIO SOBRE OS PARQUES/ 2

As folhas se mexem pouquinho
num ritmo leve emparentado com o vento.

Os pássaros se foram
mas as suas asas estão dormindo,
ainda verdes
nos galhos do canto.





DESDE ANTES DA MÚSICA

A Fernando Linero

“Os pássaros são os maiores

músicos do planeta.”

oliviEr MEssiaEn 
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REVELAÇÕES DE PASCAL QUIGNARD

“Ali onde o pensamento tem medo     a música pensa.”
Se algo permanece sobre as folhas pautadas dos anos
esse algo é a música.
Continua aqui
desde antes da música
e acunha a palavra perdição
desde o princípio dos mares.
Só a música possui força suficiente
para habitar a tristeza.
E é capaz de renunciar à maioria que fala
e de lançar-se ao mar como se soubesse
que ao tocar as ondas e as criaturas marinhas
um susto líquido fosse multiplicar o seu som dentro d’água.
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a flauta é uM dos instruMEntos quE EnfEiaM o rosto e 
a prática do canto faz do gesto uma máscara alheia à estética. O 
mesmo pode-se dizer da gaita harmônica, do sax e de qualquer 
instrumento ancestral ou moderno que impeça interpretar as 
notas e falar ao mesmo tempo.

Para o homem é uma pena perceber que se bem é certo que há 
muitas escolas de canto      as aves continuam sendo músicos 
virtuosos.
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OS HIPERBÓREOS. A partir de uma crônica de Plínio, O 
Velho

Depois de tudo, não haverá muita diferença 
entre os hiperbóreos e os seres de hoje em dia:
ambos se entregam com fervor mortal aos prazeres
para depois     plenos de gozo     saltar de um penhasco
diretamente ao vazio.



78

ARGONAUTA

À sua maneira     ao se jogar de um precipício
Safo está homenageando a música antiga.
Nessa tentativa de alcançar o coração do som
se deixa levar pelo movimento das ondas.
Sabe que “é intimamente triste
perder aquilo que se ama.”
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A BITÁCULA DE UM EXTRAVIADO

Hoje de manhã acordei confuso
num bosque do qual saem muitos cantos. 
Vania: “A da voz esplendorosa”
Aglaé: “A da aparência sombria”
Lerna: “A branca    a resplandecente”
Orca: “Da voz aguda e clara”
Egla: “A do canto e do baile frenéticos”
Exa: “A sempre pálida virgem”
Chía: “A do lugar próximo à lua”
Jeni de Fredonia: “a que foge das cidades invisíveis de Italo 
Calvino”.
Realmente não sei que seta seguir.

Julho 1 de 2017



80

ORAÇÃO DO ÚNICO HABITANTE 
DA ILHA DOS PÁSSAROS CABEÇA DE MULHER

Vencido pelo amor, ouço o canto.
Ele sai dos corações como um lamento que perturba
e me faz seguir como um autômato 
com os ouvidos     adestrados a ouvir só essa música
e não se detém     por mais perto que esteja o despenhadeiro. 

Março 14 de 017
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O SAX

As suas notas têm um ar de papoulas tardias
que flutuam sobre as ruínas do outono.
Quando chega a noite
faz conexão com os pentagramas
que viajam de outras ilhas
e a cidade se reveste de festiva névoa.

Set. 29 de 2017
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A MÚSICA DOS SILÊNCIOS

I
A menina magra de olhos enormes e grossas tranças observa 
com êxtase a noite povoada de luzes que morrem. Está vestida 
com um uniforme azul marinho     botas negras e está com o 
cabelo enrolado num coque. Diariamente escreve com letras de 
sangue dentro da sua memória: “Devo fazer os deveres     devo 
me comportar bem.”
Às vezes a doença é um dom. A partir de agora só ouve com 
os olhos     lê olhares e lábios. Vê a cor das aves nas copas das 
árvores e as formigas coloradas que não se cansam de trabalhar; 
imagina o rugido noturno das feras    sente o aroma das flores e 
da chuva que não passa.

II
O que vem a seguir é a música     a fúria dos mares. Falar a 
língua das águas em abundância ver como vai desaparecendo 
por entre a bruma o porto. Amarrada a uma cadeira enquanto 
passa a tempestade     o barco besta do mar a ponto de ser 
engolida pelas ondas. Dia e noite padecem da mesma escuridão.

III
Os sons tomam assento lentamente na minha cabeça e as notas 
chegam ao extremo do barulho; os dias     viajantes do tempo 
vão embora e Zurique é tão longe     os Natais frios     os trens 
o Mar Negro e o Canal de Corinto. Viajante entre montanhas 
luminosas deixo como bagagem as minhas palavras. 

Agosto 27 de 2017



CRUZEIRO PERIGOSO

A Daniel Ángel

“Todos caem e caem, e vão perdendo o peso durante a queda

até que viram terra milenar e primorosa.”

gonzalo rojas
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I. PORFIRIO BARBA NO PAVILHÃO DOS 
TUBERCULOSOS 

“Meus pulmões já viraram uma coisa pobre que se desfaz…”

Eu     Barba Jacob Porfirio     em pleno uso de meus 
desarranjos verbais
com o aço da vontade assassinei Miguel Ángel Osorio.
Por ser velho     inútil e desgastado     matei Ricardo Arenales
o homem que parecia um cavalo.
A poesia é a vida. Céu e inferno     minha pátria.
A língua     minha perdição.
Se quiserem, podem me chamar Senhor dos Topázios
Terror dos Hotéis ou Mensageiro dos Deuses.

Vivi em albergues habitados por cafetões e putas
e fui amigo de alquimistas     traficantes de maconha
bêbados     drogados e bandoleiros de todo tipo.

Nas ruas de minha juventude corria leite e mel
e subi montanhas de ouro atiçado pela dama de cabelos 
ardentes.
Atado a um cilindro de oxigênio
olho pela janela:
 um bando de patos silvestres cruza o céu do México
 que era o espaço mais transparente da atmosfera.

A poesia – mãe de todas as taras – era um grou pálido como 
um espanto
e um dia tremi     imensamente só sob os flamboiãs de Havana.
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Ah     os invernos! Os anjos pareciam raspar a lua com uma 
garlopa. 

Portei com orgulho a flor vermelha do escândalo
hoje me arranham fantasmas ao fundo da morte.
Logo mais serei um monte de ossos carcomidos
e trapos desfeitos a muitos metros debaixo da terra
na noite dos tempos.
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II. O DESTERRADO

“Supositório, hemorroida, fruto ácido, burocrata de funerária,  

emissário da fatalidade…”

luis Cardoza y aragón

Contar a vida de um fantasma
que amou até o delírio e fez da poesia um ato de fé?
Eu vi homens que parecem elefantes     pássaros
porcos     pinguins e coelhos     mas somente um homem se 
parecia com um cavalo.

Vi você sair de Santa Rosa dos Ossos     aos 19
descalço     dizem os biógrafos. Acho que exageram:
com fome sim     descalço     duvido muito.
E recolhia os menininhos desgraçados
em ruas miseráveis de países e cidades remotas.

Encantado pela fama você vai escalando os degraus do aplauso;
você foge sem pagar a conta dos hotéis     fantasiado de mágico
ou traficante dos deuses.

Vi você buscar refúgio em hospitais para não pagar um quarto 
de hotel
servir ditadores e sátrapas da pior elegância.
Fundar jornais em terras de cegos
e abandonar a harpa sem sequer tocá-la.
Com seu nariz de gancho mal feito     uma mecha sobre a testa
olhos um tanto diabólicos     uma figura desajeitada!
Vi você cruzar fronteiras     dormir um dia em camas de 
príncipes
e no outro sobre jornais do ano passado.
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E enquanto você rendia culto à dama de cabelos de fogo
isto é     pondo fogo com frenesi nas garras do diabo
ouvi você desfolhar meninos de braguilha volumosa e olhares 
azuis.

Com a adrenalina em câmera rápida pelas redações dos diários
você inventava duendes e demônios de primeira página
cabeceava os aparecidos e louvava tiranos.

Vi você à noite abandonar o silêncio das cidades
e escrever longas e ardentes cartas aos amigos da infância.
E então a sífilis encurtou seu destino 
e você passou de cavalheiro com muita lábia a um simples 
estorvo.

Escrevo isto e leio em voz alta em frente ao monumento da 
Alegoria
do Mito da Fênix e do Poema Futuro
onde descansam suas cinzas
trasladadas do Cemitério Universal de Medellín
ai     paradoxo dos tempos! o dia do idioma.

Pela manhã os meninos do colégio Nossa Senhora do Carmo
levam margaridas vermelhas     brancas e azuis
e as mulheres piedosas do Clube da Época Dourada
escoltam o que resta dos restos seus:
    “era uma labareda ao vento.”

Setembro 15 de 2017. 
Parque Fundidora, Monterrey
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III. BARBA JACOB FUNDA AQUARIMÂNTIMA

“Pus os olhos sobre as muralhas da Babilônia, e sobre a estátua de Zeus, 

e sobre os jardins suspensos, e sobre o Colosso do sol, e sobre a enorme obra das 

altas pirâmides, 

e sobre a grande tumba de Mausolo. 

Mas quando vi a casa de Artemisa, suspensa nas nuvens, 

esses outros mármores perderam seu brilho.”

antípatro dE sídon

Em Mogadíscio    berço da civilização
as chamas destroem símbolos numéricos
vestígios de escrita
(o Tigre e o Eufrates arrastam
não água     mas sangue).

Colônia     Budapeste     Roterdã     Guernica
surgirão a partir do escombro (ainda se ouvem as bombas
procurando o alvo).

Fundo esta cidade
a imagem e semelhança das criadas pelos deuses.
Portanto     imperfeita     atroz e despiedada. 
Alguns a odiarão     outros irão venerá-la
e outros em seu nome se exterminarão. 

(Na esquina do tempo
uma sombra     um cadáver vivente     esculpe a modernidade:
 “Uma esmola para o maior poeta da noite.”)

Outubro 7 de 2017
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JOSÉ ASUNCIÓN SILVA PINTA MARIE 
BASHKIRTSEFF

Em algum lugar nos frios lençóis da Rússia um esboço reflete 
o traço adolescente. A seguir um fundo de galhos escuros 
filtra as notas de uma orquestra. No último desenho o sol de 
Nice e um rosto tocado pela mão fria da doença     apesar do 
brilho adicional dos olhos e a cor que encobre a palidez das 
bochechas. Um sorriso tímido e uma invasão de anêmonas à 
beira do fim.
Apreciam-se os estragos da doença. Marie com os cotovelos 
sobre a mesa     a luz morna do abajur acaricia o seu cabelo 
castanho. A madrugada abre as persianas da varanda e ela 
detém a vista num grupo de trabalhadores debaixo de chuva.
Por alguns momentos as suas mãos tremem. O pincel de Silva 
quer englobar tudo. Os nervos tensos ganham importância na 
tela. Noutro quadro os campos imensos cobertos de sol e uma 
mão retoca a pele da modelo. Ao fundo o céu pálido sobre o 
horizonte. As cores da tarde entre os galhos de pessegueiros em 
flor    a umidade verde da erva e as violetas.
Silva desenha as dores agudas de Marie e a intensa febre que 
lhe queima as mãos. O iodo e os ácidos queimam os seios dela. 
O pulmão esquerdo rasgado pela tuberculose. O direito já 
estava sendo invadido. A surdez, a tosse e a insônia fazem uma 
aparição como atores detrás da cortina escura. Tudo se dilata 
como o fogo de um incêndio a ponto de arrasar os sonhos. 
Marie tem 24 anos e Silva não consegue entender a orgia de 
tons entre os quais predominam os pálidos e púrpuras nem o 
canto dos pássaros e menos ainda o barulho do regato. Se o 
clima permitir vão abrir a janela antes que ocorra outro acesso 
de tosse e que um cheio de campo e de flores inunde a casa.
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Atrás do quadro há outro: apreciam-se os efeitos da neblina 
e o sol abrindo caminho na geometria das fachadas e o chão 
úmido por conta da chuva. Lá fora a rua é um canal de pedra 
entapetado por passos apressados.

Outubro 6 de 2017
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