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O autor desta obra detém todos os direitos
autorais.  Proibida  a  cópia,  plágio  e/ou
reprodução,  total  ou  parcial,  indevida  e  sem
autorização. 
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Há sempre um momento em que qualquer
artista  olha para a obra alheia e cheio de
uma inveja absoluta, pensa: “Eu faço melhor
do que isso.” Esse pensamento é precioso,
por  mais  que  não  pareça  de  bom  tom
admitir. Se a necessidade de escrever não
pode ser contida, a vontade de dar à vista
com  aquilo  que  se  escreve  só  pode  ser
justificada com esse pingo de ego.

Os poemas que aqui se seguem são parte
de  um  experimento  de  formação.  São
compilados  de  frases  soltas  que
demonstram os germes dos temas que me
são importantes. A necessidade de escrita,
a  banalidade  da  vida,  a  liberdade  de
expressão  e  a  busca  por  encaixe  num
mundo cada vez mais diverso. Alguns são
de  mal  tom.  Outros  são  simplesmente
descartáveis. 

Todos  estão  aqui  para  serem  renegados,
substituídos  por  formas  mais  refinadas  no
futuro,  quando  com  certeza  poderei  fazer
melhor  que  isso.  -  Rafael  Assis
2021
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Poema de amor

Plantei uma flor na contraverga
jurando que, de todas,
seria ela a mais bela.
Mas meu propósito nada tinha de nobre.

Era meu plano sufocar suas folhas
contra o sol quente
no tempo árido,
negar-lhe o sopro da
boa terra.
E quando seca estivesse,
espalharia suas pétalas
quebradas para que fossem
carregadas pelo vento
seco do outono.

E que o perfume 
daquelas folhas,
quando partisse,
não mais voltasse.
(Que não mais me
atormentasse)  
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Mas não sabia eu
que havia um encanto
na minha janela.
E que todo santo dia,
o fantasma de um anjo vinha
regar a planta e lhe entregar
tudo aquilo que eu negava à ela
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Deve haver uma palavra que descreva 
essa sensação

Para Quintana

Há um carro estacionado na calçada
Nele não há vida
Não há nada

De repente, eis que
surge então um
reboque

E tudo se move
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restent les ombres
leur poids sans poids

                           – Antoine Emaz

A marca deixada
simulacro da coisa
mais do que
passou
É o que fica
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Que é isso dentro de mim
com um nome que não
pode ser dito?

E que nome se dá a isso
se não se pode nomear
isso que eu sinto?

O isso que me aflige
Isso que sonho,
existe?

Sem saber a que
nome chamar a
isto

Sei que se existe
também eu
Existo
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Rios

Há nessa cidade, rios
escondidos sob o asfalto
Que fluem tímidos
abaixo dos seus passos

Por trás do meu sorriso
vão também pequenos
rios, pelas lágrimas escavado
o traçado do meu cansaço

E ambos fluem, as lágrimas
o asfalto
Sempre que chove
me encharco no alagado

Se eu sair da cidade
a cidade não sai de mim
Carrego no meu compasso
os mesmos rios enterrados

12



II

Essa cidade
impermeável
não dá vazão
ao meu desejo
E eu receio
a julgar
porquanto
não te vejo
que o rio
aqui outrora
corrente
secou
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Os anos não apagam
marcas
Nada acaba
Apenas crescem, sobre
tudo o que passou,
novas camadas

O limo sobre os troncos
preenche o rastro
das garras
E a água ocupa as
pegadas de quem
passou

Fossilizados avançam
os que ao beijo
do tempo recusam

Os que o aceitam
se desfazem
Fazem de si, massa

14



que em
futuro será
transformada
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Uma gota de chuva que cai sobre o asfalto, 
entre tantas outras, não é nada. Na multidão
de outras gotas há algo que lhe falta, tanto 
falta que a si se apaga. Soma-se, vira 
enxurrada.
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Pés

Um homem seguia descalço
Com passos leves, mas largos.
Nunca em falso.

A sola queimada rachava
Deixava sangue no caminho
Talvez por pisar em espinhos
Talvez por caminhar sozinho
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Leitura

Há sempre quem saiba os segredos 
guardados num livro fechado. 
Há quem guarde os segredos nos lábios, 
ciente de que um beijo é incapaz de revelá-
los.
E há quem goste de lhe dar um beijo seguro
de manter os olhos fechados.
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É tarde de quarta-feira
e eu já me despeço
que não fomos feitos
pra esse amor
perverso
que prende
e guarda
e possui

Deitado ao
teu lado eu
sofro
extasiado
já que cada
segundo, quando
o noto, é passado
e todo o tempo
se foi

Já não está
do meu lado
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O poeta enquanto técnico saneador de 
vias públicas

Limítrofe rastejar na imundícia do mundo
Músculos, artérias dilatadas
Respiração que arquejada sopra

Se há beleza?
Há, mas quem me ordena
que a veja?
Desperto logo cedo
E corro
Ainda que sem medo
Na montanha de lixo
Que para mim
criaram
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A folha

Vejo uma folha caída, ainda no ar mantida 
pelo fio de seda de uma pequena aranha. 
Condenada a secar, morrendo desde já, 
salva da queda por basicamente nada. Já 
longe da seiva, que lhe dava o alimento, 
com os cloroplastos desesperadamente 
abertos e presa por um último fio, ela ainda 
dança ao sabor do vento.
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Para Diógenes

Deixe que eu, como um cão,
limpe suas frígidas feridas
com minha língua.

Sei que é tão ferina, mas
não tema a raiva.
Tenho em mim,
para dar, apenas
cinismo
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Escrevi um poema
Minto, não o fiz
Os versos que seguem,
caiam na conta de outro
infeliz

Essas estrofes miúdas
Nunca vi
Nego que tenha saído

de mim esse ritmo
Tosco
Pobre
Ruim

São sete da manhã
Sete e poucas
E já renego que
tenha dito
tudo que falei
aqui
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E com o aparelho nas mãos eles seguem,
Os censores

Derrubando um a um de nós

E aí
Aí
Ai
AI

[…]

[Pausa]
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Como paladinos da moral eles se 
encontram
E suam e sangram e cospem e amam
e tomam banho de almíscar depois pra se 
limpar

Ouvimos, os artistas, vozes 
que nos convidam a bradar
Com esmero criar um soneto
ou uma balada 
Dizer que  sim
que a pena é mais forte que a espada
E sairmos todos juntos, 
vitoriosos a dançar

Não posso.
E sigo
Trazendo comigo
A dor do cassetete
E o ardor da bomba de fumaça
Que nunca a olhos atentos disfarça
Este mundo onde sabemos que é preciso 
lutar
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E o poeta luta
Nem que seja com sua arma única
Aquela mesma que lhe basta
Consciente, porém em verdade
Que no fim toda palavra é vazia
E que no fundo a beleza não muda nada
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Loteria

Foi-se um poeta à tardinha
Pagar contas na loteria

Com seu relógio cravado
No braço

Era assim
Um miserável

Fazia da miséria, Palavra

Saliva, tinta
Salivava

Diante de um vidro
Embaçado
De tudo aquilo
Que já não tinha

Era um poeta obeso
Cansaço
Marasmo

Trazia no sangue o horário
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A loteria fechava às seis

Era um ex revolucionário
Agora conservava apenas
A triste ilusão de ter as contas pagas em dia

Defendia o fim das mazelas do mundo
Uma parcela de juros de cada vez.

Não era mais assalariado,
não estava aposentado
Só vivia, era um poeta

Se compadecia daqueles que 
em pior sorte se encontravam
Mas não podia fazer nada
A loteria fechava às seis
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Os olhos de uma multidão correm
irrequietos ansiosos de encontrarem
outros olhos e fugidios
pousam em qualquer coisa
que os façam esquecer
que são multidão
Livros
Telas
movimentos
estáticos

O céu e a terra
as árvores do parque
tudo contemplam
Enquanto as obras dos
homens pouco a pouco
de desfazem

E a isso olhos ansiosos
já não podem ver
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Amor! Me ajuda que eu perdi o     poema

Não sei foi o tempo ou a falta de jeito
Sei que a rima foi embora, ora bolas!
E sabe, não sei se ela volta…

De desenhos e palavras, tanta gente fala 
alto.
E palavras cobrem palavras antes de dormir

Dormir… Dormi, eu sempre dormi

Ah amor, eu perdi o poema.
Ficou pra trás dentro do ônibus, não escrevi.
Não sei se era barroco ou talvez parnasiano
Justo eu, amor, que sempre me julguei 
romântico.

Achei o poema!
Ah! Poema me ajuda, que agora perdi o 
amor

“Que pena!” - Diz o poema.
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Não sou de hoje, sou de agora
E agora é tempo que não se passa a limpo
Letra em vetor, falso poema
Falso Vetor, pixel em pena

Ritmicogótico
sambaostentação
rockneoclássico

Sou herdeiro de canções que não conheço
O não poeta, o que se perdeu

Filho,
de filosofias vazias
Sem métrica, sem réplica
Nunca nem vi o poema

Poema me ajuda! Perdi a cabeça.
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Na virada da década de vinte, um projeto de
governo anunciou
que vinte e três artistas escolhidos a dedo 
iriam ao espaço;
Pra ver a terra do alto, nadar no vácuo
E embalar com a experiência a inspiração

Fato inédito, se dizia
Que aqueles que voltariam do céu

Mais dia menos dia
Fariam aquilo que mais lhe pediam

Arte, arte pura
Do tipo que apenas a emoção mais crua
Pode através dos olhos nos corações 
despertar

Embarcamos, enquanto os técnicos 
checavam
os equipamentos necessários e nos 
prendiam nos
assentos. 
Pensamos no futuro, no passado
No que importa pra língua 
mas carece de significado
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Ao meu lado ia um pintor russo
<Saudações a Moscou>

À minha frente um cineasta indiano
Cujos filmes eu adoro, 
lhe confessaria a sós

E à minha direita, um Francês que não me 
dei ao trabalho de saber quem era.
<J'aime Foucault ets'il vous plaît
 réciter Baudelaire>

O foguete crepitou e o americano, 
um produtor qualquer, 
perguntou se não havia café

Nos despedimos e subimos
Não qual os filhos de Babel
Que foram punidos por ir ao céu
Mas curiosamente igualmente
multilíngues, perdidos e cacofônicos

Quando foi autorizado
Nos soltamos dos assentos e voamos pela 
nave
Todos nos amontoamos
tentando ir até o ponto 
onde se abriria a pequena escotilha
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Ao ver a Terra, chocado, eu fui o primeiro a 
dizer:

Mas é plana!
Apoiada em elefantes!
Sobre o casco de uma tartaruga!

(...) Ah, que ironia
Eu sempre amei a ciência
Mas amo mais a poesia
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II

Há na premiação da Loteria no fim de ano
alguma alegria que escapa a todos os 
outros
dias Há na vitória do premiado toda a 
apreensão
dos derrotados e a expectativa de todas as
outras loterias que virão em todas as outras
tantas sinas

Essa alegria que é meio triste escapa aos
limites da poesia – que não é uma coisa 
nem outra
Por que os poetas quando estão derrotados
sempre sabem através da poesia que não
há tempo nem sina nem rima
Há apenas outros dias
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Perdi a potência da escrita
no preciso tempo que a 
caneta encontrou o papel

É o que acontece quando
abre-se mão do intercambiar
de silêncios

No falar deste signo mudo
sempre mais pobre que a
eloquente  dança da vida
resta a mim dizer e desdizer
de novo tudo que foi dito
e perceber que o canto
do teatro das coisas é
sempre muito mais bonito
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Moro em duas casas
só que uma delas não existe
Apenas a memória insiste
em me arrastar para lá

Nenhuma delas é bonita
Ambas bem mal acabadas
Só resiste a malfadada
Memória do desejar

É saudade do que pouco tive
Da liberdade nela cavada
Uma escada, uma janela
aberta. Até mesmo suas portas
já fechadas.

Era minha Pasárgada
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Tem dias que
me deito na 
rede com o
corpo quase
todo descoberto

E o abraço
dos ventos plúvios
faz-me crer
que fugir das
maiores metrópoles
foi meu acerto
de todos o
mais perpétuo
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Quanto cuidado
lhes inspiram as
unhas dos pés?

Quanto cuidado
merecem elas
que não são 

garras?

Sonhei outro dia
que tornava-me 
numa cigarra
e escalava um 
enorme tronco
como se fosse
escada
para
roubar de uma
grande árvore
a seiva da qual
se alimenta a
poesia
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Pêndulo

Encerra em si
a voz poética
que preenche 
em seu mover
uma sala sagrada

E quando se pensa
que o poeta perdeu
a palavra
volta o pêndulo
e o agarra

Passa bem perto
raspa com a lâmina
a alma
Desespere-se
mas só quem 
por ela não foi
tocada
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Sabemos exatamente aquilo
que não sabemos fazer

A verdade é que não
sabemos aquilo que
um dia é preciso 
aprender

E diante dessa
ignorância 
é preciso saber
que descobrir o
que não se 
sabe é um 
passo bem 
diferente
do que 
significa
saber
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Sempre volto para aquela 
cozinha nos fins de setembro
quando éramos não mais que
duas juventudes em corpos 
no adolescer

Deixei de lavar os pratos
porque você me chamou
para perto num ato tão
mundano e moderno que 
não encontra ecos na
clássica poesia

Mas havia sim ali o pequeno
eros que ardiloso te convencia
a convidar-me para mais perto
sentada à mesa da cozinha

Nosso breve passado não importava
não importava o longo futuro que viria
Só importou o suave e quase
inaudível som dos seus lábios
sussurando ali,
naquela cozinha,
que me queria
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Sou caçado é verdade
em meio aos bares sem
identidade que repetem 
todos o mesmo padrão
de um Pub idealizado 
que jamais existiu

Você me persegue na
Savassi em meio aos
jovens entre os quais
me misturo numa noite
quente
e
na gameleira te vi
beijar alguém enquanto
esperava na rotatória
por uma condução
na contramão

Quando deixei a metrópole
e fugi para os butecos baratos
de Contagem e Betim
sombrios e de baixo preço
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lá também te vi
a me encarar

Você me perseguia
e não entendia por que
dizia que não o faria
até que num sonho
me apareceu me
entendendo as mãos
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Queria cantar como cantou Morgam
de Glasgow a um divisor literal ou 
fracionado que me marcou como
brasa sob a pele do peito
Mas aceito
não tem jeito
que não há como falar do
nosso amor sem expor cataventos
e todos os seus girassóis

Eu quero que as cortinas – RASGADAS- 
que trago guardem a noite ou o dia

que passou inteiro e de que nada ficou
O silencio depois da música um rock 
nacional
ou um enlatado mundial feito por jovens
eleitos sob encomenda especial

Não havia arte no que fizemos
nem no prato simples que preparei
para o almoço depois do amor

Mas concordo que sem falar e
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sem preocupar com o nada também 
chegamos – CHEGUEI – a ser quase
feliz

Como ele, não tenho a dizer nenhuma
outra palavra
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Chove
na noite escura e eu
preciso me levantar para
ir ao banheiro
Olhos trôpegos
tateio
e desvio dos meus gatos
para arrastar a porta obtusa

Neste barraco mal acabado
não há na noite mais do que
eu e as sombras
O banheiro inundado
e meu medo de nele
por os pés descalços

Pelo teto
caem gotas
que na escuridão
tornam-se aranhas
a me descer pelas
costas nuas
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Vou até a pia
encher a bacia 
para da forma 
mais fria
dar fim nesta
pobre narrativa
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Viagem por necessidade

As brumas não cobriam
o caminho embora haja
na estrada pela manhã 
estações de
brumas

O homem grosso e grosso
ri da senhora que usa
suas máscaras
e abre apressada
as portas da lanchonete
do posto

A ignorância é uma benção
que cobra com juros sua paga
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Do dia de ontem eu só trouxe
o cansaço feito um laço em que
me enrolei e agora quanto mais 
eu puxo faço força menos me 
sinto capaz de dele me libertar

Então eu faço um carinho
no cansaço tomo ele nos
meus braços e canto pra
ele uma canção de ninar

Quem sabe se depois de tão
bem cuidado e de já bem mimado
o cansaço não resolve me dar
um pouco mais de corda
pra eu enfim descansar
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Eu queria que os poetas fossem

herpetologos

Por que estes últimos

embrenham-se no mato

atrás de rastros

E os tendo encontrado

enfrentam-se mais.

Dormem na mata,

tomam chuva e

Encontrado uma

serpente ou um sapo

(Quem sabe até a Cuca)

os descrevem

Mas os poetas não são
herpetólogos
antes são os próprios sapos
talvez vez ou outra são serpentes
sábios e safos

Os poemas são seus rastros
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Foi só com minhas portas 
fechadas que vi 
de per si
através  de
fechaduras
outras portas
também fechadas

Vi janelas fechadas
desde antes das portas
fecharem e vi cercas
e construções
muito altas

Que me diziam
que as minhas
portas fechadas
eram na conjuntura
do mundo
desde sempre
quase nada
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Tomou-me de assalto 
um pensamento
tinha aparência de inato 
que dizia
que diante do fim 
desse mundo tão
egoísta 
e sem tato 
não seria então
um regalo
vê-lo chegar ao fim de fato

o pensamento tentei calar mas ele 
permanecia intacto 
e eu brigava com ele:
não coloque sobre mim 
pensar em
tal fardo 
mas o pensamento seguia
a mim atado e me enrolava em mim
ai coitado coitado de mim 
cada vez
mais amarrado 
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nessa percepção que
o mundo não merecer ser mundo:
Alguém o devia ter matado!
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No presente fazer como fazem as
plantas e não aqueles que delas se
alimentam não buscar a força na
pele e na carne e nos ossos e nos
pelos daqueles que delas se alimentam
nem no sangue que jorra de suas
artérias canibais já somos canibais
ritualizados em rituais devoramos
e deglutimos há mais de um século
e séculos e mais séculos

Tudo que fazemos é deglutir a carne
de nossos inimigos e nossos iguais
tão diferentes entre si e entre nós
quanto somos diferentes dos vegetais

Fazer da antropofagia uma ecologia dos
vegetais que a tudo devoram em suas
raízes e que num solo pobre passam
também a comer bosta de morcego
e pequenos animais que se desfazem
em seus fluídos venenosos e corrosivos
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Fazer uma ecologia das plantas que 
com seus elos e seus micélios se 
expandem por toda a terra e lançam
seus filhos pelo ar e a si mesmas 
mergulham no solo brotando clones
virtualmente perfeitos de si mesmos
como memes numa rede perfeita
feita de rochas bem moídas e 
metamórficas como também somos
nós os canibais
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Eu não leio nada
não lhe disseram
que eu não leio 
nada?

Eu tão somente
ando pelos cantos 
de bibliotecas e
acervos virtuais por
onde o conhecimento
atravessa o ar etéreo
recheado de micro
organismos sintáticos
e permeam minha
pele dos ouvidos
da língua
e do estômago
antropofágo

Mas não leio
que é coisa de 
mesquinhos
que ostentam
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saber de saberes
que eu não domino

Eu não leio nada
Não te contaram?
Mas nado de braçada
em meio aos memes
que se constituem
intrumento de saber
na correnteza
de sabidos
que me trouxeram

fui trazido ao altar
para nele dar 
aulas aos pouco
favorecidos
rejuvenescer uma
régia religare
dos céus com a
terra dos que...

Eu não leio nada
nem ouço tampouco
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não me diga!?
Não me fale!
Não me clame
por um pedaço de
palavra que valha
a alguém não reclame!
Isso é coisa de
quem lê muito também
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III

Morreu o poeta
que esperava abrir
a loteria

Jornal, Belo Horizonte, um dia qualquer de 
vida
Compartilhado no Facebook pelo Francisco,
indignado às 14:23

-
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20

Escrever o que só faça sentido numa
timeline
Para que seja esquecido
tão logo lido
numa rima
pobre

Que extraia
sentido
do meio
vivo

Esta página
não é isso
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21

Fazer no papel
uma poesia perene
e fracassar
por ver este poema
ser compartilhado 
na rede
sem cuidado
algum
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Há quem diga que não nasceu poeta
eu nasci e no choro melódico
das cavidades ensanguentadas
da minha mãe em plena cesária
fiz ecoar toda magia
da poesia 
de um
canto 
clássico

Foi a TV que
por séculos
a fio
me tirou do
berço dos
poemas

antes dela
foi a cantiga
que me 
dando as
costas
me jogou
no colo
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da perfídia

Mas encontrei
na rudeza
dos versos
expostos
na rede
por alegria
(ou quem
sabe numa 
lixeira do
centro
num mal
dia)
que 
reencontrei
a
poesia

E desde
então lhe
dou uns
sopapos
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Aves

A forma breve e o silvo leve
de uma ave noturna
tão rara
nesses tempos
astutos de carros
cortando as noites em
trilhas que nunca se esvaziam

Durante o dia bate
suas aves e voa
em busca da
caça que pensa
estar segura

Os raios de sol
e o barulho da
construção não
a impelem a
descansar no
ninho
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Apenas essas coisas
de natureza tão crua
fazem na minha
língua um sibilar
potente
e incapaz
de tentar
mudar o mundo
num palavrear
que chora sem
ser ouvido

O verso que
é tão pouco
arguto se orgulha
e no meu peito estufa
pronto pra ser cantado

A poesia é canto
ainda raro de
ave de rapina
diuturna
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Seja o canto da 
gralha do campo
sinal de agouro

Mal ou bom 
Seja como o grito 
cheio de lamurias
da banshee
de penas negras
aquela que voa
pelas terras
frias dos continentes
acima do equador
o crow, o raven

Mas seja o seu pio 
um sinal de esperança
pois aqui nas minhas terras
tudo que canta a dor
também canta a dança
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Fechar os olhos
e sonhar o último
sonho ao contrário
retroceder até que
o primeiro raio
solar trouxesse 
calor ao quadro

Parar a mola do
relógio que existe
enquanto conceito
aproveitar o último
segundo do descanso
deitado de soslaio

Começar o dia
outra vez

Que este já
não pode ser
salvo
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Enquanto sonhávamos havia
esperança vã sim
mas ainda
assim esperança

Do alto de uma torre
de marfim a esperança
foi para onde?
voou com asas
invisíveis
nos seus
pés

Ou tornou-se
a fé que
no inferno
dança?
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Adeus Kiribati!
Canta o menino 
que
de longe sente sua
vida
como se vivesse 
num
navio prestes a 
afundar
Mas o navio tem 
um destino“Só 
num se sabe o que
há lá”
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Algumas pessoas merecem ser  lembradas
no feitio deste livro, mas não o farei. Listar
todas  as  pessoas  que  me  motivaram  a
escrever seria invariavelmente um exercício
digno de uma lista telefônica.

Assim sendo, peço desculpas àqueles que
me motivaram para dar espaço àqueles que
me  ensinaram.  Assim,  dedico  este  livro  à
Priscila – que me fez acreditar ser possível
escrever  –  e  ao  Libório  –  que  me  fez
enxergar poesia onde antes não havia.

Se quiserem culpar alguém, culpem os dois.

Agradeço ainda ao Márcio, Óseias e Carlos,
pelas gentis correções no dia a dia.
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Este é um projeto do blog
www.umdetudo.wordpress.com.br

Você pode ajudar a manter o blog
funcionando através das ferramentas de

doação na página principal do site.
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