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Um im igrante 
bate fotos trepado 
no toldo de 
um quiosque 
a m ultidão grita 
em frente ao Banco 
aparece um  malabar 
aparece um  pastor 
imagens da pura 
desconexão
aparecem as m ontanhas 
lilases do Cáucaso 
mas na foto buscada só 
aparece a imagem 
da m enina 
com seu coelho 
de pelúcia 
sua dobra 
cor de ferrugem 
contra a lum inosidade



Os rostos 
se sucedem 
nos m onitores 
dentro  da 
sala de segurança 

do Banco 
com o projeção 

de slides

todos ali riem 
quando veem 
um  falso 
V ladim ir Ilitch 
bêbado 
se engraçando 
com  a jovem 
olhos de guepardo 

leitora de Rilke 
seios grandes



Entre tantos 
manifestantes 
é ela quem  arranca 
a primeira 
ereção do dia 
do segurança 
de óculos espelhados

um a pequena 
vibração 
em um  dia cheio 
de vibrações



Uns olhos negros 
que vi na Turquia 

reaparecem 
no rosto
do novo inquilino 
para água quente 
basta girar este 
disco de cores até 
o rubro
o incandescente

Ela diz na carta: 
não era russa era alemã 
e não era cientologia 

era tibetologia 
mas foi sim do russo 
que ela traduziu 
a tabuleta em frente 
ao prédio:
“O s preceitos de Lênin 
são verdadeiros”



Agora o empresário 
agora o dem itido 
agora
o secretário-geral 
agora
o guarda-florestal 
explicando 
o cogumelo
vermelho com pintas brancas 
a casa de J. M. Simmel 
mas um  dos monitores 
transm ite continuam ente 
a im agem parada 
de um  deserto

A  economia jáprevia  
o desabar da chuva 
no interstício de algum 
cálculo diferencial? 
pensa o jovem lírico 
em frente à janela



Agora ele está lá 
sentado sobre 
a m áquina de lavar 
do subsolo
mastigando pasteizinhos 
e lendo D e Lillo, 
digo, lendo M odiano 
ele tem  sempre 
cigarros 011 flores 
e envia todo o tem po 
cartões-postais

“gostei de im ediato 
do novo inquilino 
do seu jeito de 
segurar a caneta”



N o saguão do banco 
as paredes estão 
cobertas de tapeçarias 
representando 
bardos célebres 
da Ásia central

Suba na m inha asa esquerda 
e eu lhe mostrarei 
(vamos voar!) 
os mais ocultos recantos 
dessa potencia comercial



Ela tem um  sanduíche 
e um a bolsa-sanduíche 
gosta de fotografar 
as manifs 
os meetings 

me fala de um a 
portuguesa 
que conheceu 
no l 2 de maio 
e que depois 
se deitaram  na grama 

cheia de esquilos velozes 
a vida tam bém  era só 
velocidade e esquilos 
sob os feixes luminosos 

do l fl de maio

Um a descoberta sexual: 
aqui ninguém  trepa 
depojs das m an ifes tações



A gente podia 
conversar mais vezes 
não amigos certam ente 
mas tam pouco inimigos 
adorei aquela tarde 
no hotel do Cosme Velho 
o ponto mágico 
do m orro na janela

“O  lírio gravado no 
om bro de M ilady 
perm itiu a D ’Artagnan 
reconhecer nela 
um a envenenadora 
já punida no passado 
pelos seus crimes”



C om o a irmazinha 
caçula de um conto russo 
você saltava da cama 
com um  cobertor 
sobre os om bros 
e rosnava im itando 
um  pinsher
para o ondular das cortinas 
na penum bra fluo 
do quarto de hotel:

N itidez é um  caso dessa luz 
seu perigo e 
seu desm oronar



Sem desgrudar os olhos 
do m onitor o segurança 
pensa que aquela ali 
bem merecia 
umas porradas 
o lírico pensa 
é só o amor querendo nascer 
por vias tortas 
se ela o visse 
já sonharia com o bebê 
que os dois em purrariam  
num  carrinho pela orla 
se ele pudesse 
imaginar
como seriam felizes 
m orando num  
prédio de tijolinhos

O  que não excluiria 

as porradas 
esporádicas



Mas agora quem  
tirava fotos no quiosque 
tom a um a cerveja 
no bar em frente 
ao quiosque 
a m enina com o coelho 
tom a um  achocolatado 
pelo canudinho 
e gira até ficar 
com pletam ente 
enviesada 
na cadeira para ver 
a areia da praia

Urna m enina im igrante 
pondo os pés na areia 
da praia pode 
ser um grande passo



Um im igrante tom ando 
um a cerveja sentado 
no meio-fio pode ser 
um grande passo

Nós os vemos 
(você segurando firme 

em m inha asa) 
eles não nos veem



Adorei aquela tarde 
110 Hotel da Lapa 
eu nunca imaginei 
que você tivesse 
seios tão apóstolos 
seu coração está aí atrás?

Um falso ator 
no quarto ao lado 
decorava a peça russa 
tentava dizer ao outro 
com as pontas dos dedos 
o que é a fidelidade 
do hom em  que 
ele ama



N inguém  se chama Soviete
-  Alguém se cham a Soviete
-  Um soviete é um  mamífero

-  Todo soviete é mortal

Q ual a palavra 
que escrevemos 
no vidro do Banco 
com as pontas dos dedos 
sobre a poeira branca 
das bombas 
e da espum a 
no vidro do Banco?



Um a ordem  macabra chega 
pelos fones de ouvido 
do segurança 
o lírico pensa 
o amor não pode morrer 
o amor está seriamente 
ameaçado 
enquanto adm ira 
um a admirável irrupção 
de herpes no espelho 
(admirável m undo novo) 
ele imagina que alguém 
precisa fazer alguma 
coisa o am or está querendo 
respirar dentro da câmara 
de oxigênio do saguão 
sem oxigênio algum 
para respirar 
o segurança chega 
ao saguão 
e vê agora 
por trás
das portas de vidro 
e à frente
das lentes espelhadas 
um grupo de 
manifestantes



As balas 
são de borracha 
o amor 
está salvo

N em  portuguesas 
amantes de esquilos 
trepam
depois das manifs 
e meetings 
ele diz desolé



Subimos e subimos 
e subimos
mas no alto da escadaria 
não havia Tem plo do Sol 
só um  falso Cardenal 
vendendo sortilégios, 
digo, souvenirs

Então deseemos
e deseemos e deseemos
paramos no quiosque
para urna Coca-cola
e perguntam os
ao im igrante
que batia fotos

qual o nom e de sua filha
com o coelho
ferrugem -dobra
de pelúcia

Ela?

Ela se chama Soviete



Sua pele 
no hotel do 
Cosm e Velho 
olhada 
até à

incandescencia

(Seu coração está ai, atrás 
dos ossos?)





O TUBO





PARTE i :  PARAÍSO

Foi quando a luz 
voltou e vimos 
o rosto da jovem 
que se picava junto 
à m ureta do Aterro, 
a camiseta salpicada, 
a seringa suja. 
“N enhum  poema 
é mais difícil 
do que sua época”, 
você disse 
em meu ouvido 

sem que eu soubesse 
se era a ela que se 
referia ou se ao livro 
que passava das mãos 
para o bolso 
da jaqueta. 
D istinguim os 
lá longe 
a Ilha Rasa, 
calçamos 
os tênis 
e seguimos 
sem atropelo 
sentido enseada.



PARTE 2 : PURGATÓRIO

(nas Paineiras)

eu disse: você 

podia por favor 

responder mais um a 

vez àquela m inha questão? 

eu disse: vam os aproveitar 

esse sol frio, belo, 

que furou as nuvens, 

essa boa cam inhada 

até o estacionam ento, 

e conversar mais um 

pouco sobre aquilo? 

eu entendi bem 

o que você disse 

mas depois acabei 

m e distraindo, m e 

distraí com  algum a 

coisa, não sêi bem 

o quê, talvez 

a coragem  daquelas 

m ulheres sob a 

queda da água 

tão fria que explodia 

rochedo abaixo 

ou o que gritavam  

aquelas mulheres sob 

a queda da água



tão fria que explodia 
rochedo abaixo, 
talvez os lagartos 
que, assustados, 
disparavam espavoridos 
rochedo acima, 
espessura a dentro, 
eu disse: os lagartos 
mudavam de cor. 
o fato é que eu 
queria que por 
favor você me 
repetisse aquilo 
que me disse, 
será que você poderia 
repeti-lo? eu disse: 
às vezes 
eu sonho com 
um grande acidente, 
e eu às vezes sonho 
com átom os se reunindo 

para gerar aquilo 
que podem os cham ar de 
o grande acidente, 
the big one, 
com que cada um 
cedo ou tarde 
vai ter que se 
enfrentar e ver. 

eu disse: e é sempre
como um país



se dando conta
de que entrou 
em guerra, um  dia 
um país se dá conta 
de que a guerra 
de que todos falam é 
a sua guerra, o 
país é o seu 
país, e o que cham am  
de a guerra é a 
sua vida, eu disse: 
por exemplo, 
abra os olhos e veja: 
num  zeptossegundo 
não há mais lagartos 
agora, nem  rochedo 
agora, ou queda 
d ’água tão fria 
agora, ou mulheres 
gritando agora 

as coisas mais 
singulares 
e irrepresentáveis, 
e tudo se passa 
em um a espécie 
de videostream ou 
“um a lacuna na 
vida ou na linguagem 
por on de penetram 
nossos an tagonistas”.



eu disse: viu? 

é exatam ente assim 
que ocorre 

em meus sonhados 
acidentes

eu me lem bro 
que você falou 
qualquer coisa que 
tinha a ver com 
presença e metafísica. 
eu disse:

ah, ali está o carro 
o 4x4 vermelho 
bem debaixo 
daquelas árvores, 
debaíxo daquela chuva 
de pétalas amarelas, 
roxas, desmanteladas, 
outro dia qualquer 
antes de sua volta 
aprenderei o nom e 
de todas essas árvores 
sobre as quais 
você m e pediu 
informações que 
eu não estava 
tam pouco



apto a fornecer, 

está bem? 
me ocorreu agora 
lhe perguntar se você 
seguiu em frente 
com  os escritos? 
você gostava m uito 
dos escritos, 
de escrever, 
com o dizíamos, 
e você tinha umas 
ideias verdadeiram ente 
luminosas sobre isso. 
você não vai me 
levar a mal e vai 
m e fazer esse favor, 
de repetir o que 
respondeu à m inha 
questão, não é? 
vai significar 
m uito para m im , sabia? 
bem, talvez 
você não se lembre 
afinal tudo era meio 
interrom pido 
pelas risadas que a 
gente dava e pelo 
espanto que a gente 
sentia ao ver que 
nuvens enormes, 
as mais gigantescas



da tem porada e, de fato,
da cor do chum bo,
da cor da cor do chum bo,
e nem que eu repetisse
isso mil vezes
daria um a ideia de como
eram da cor da cor do chum bo
aquelas nuvens

que cobriam com pletam ente
a paisagem que a gente
tinha feito tanto esforço,
tinha cam inhado tanto
tem po para ver,
para achar um a localização
mais alta possível
para ver e acabou
não dando certo
ou melhor,
tudo deu certo se
com o você disse
o nosso plano secreto,
secreto até para
nós mesmos,
era procurar
o m elhor m irante

das Paineiras para ver
as nuvens mais colossais
e cor do chum bo
e cor da cor do chum bo
da tem porada cobrindo
o céu e a paisagem, não é?



o que não seria
de m odo algum
desprezível
do ponto  de vista
do místico que dizia
fum ar para pôr
um  pouco de névoa
entre ele e o m undo.
eu disse: eu preciso
lhe dizer o que gravei
como sendo o que
aproxim adam ente
você disse,
mas é claro que
não vai ser o
que realmente você
disse, é apenas
um a adaptação
e que por isso
mesmo só pode existir
em baciando a
informação original,
só se dará como pálida
som bra da coisa
em si brilhante e luminosa:
o seu objeto singular.
e se lhe repito essas
palavras não é para que
você pense que eu
por um instante sequer
imaginei que você



fosse capaz de dizer 
um a coisa óbvia, 
por favor, não lhe passe 
algo do gênero 
pela cabeça, 
é apenas para que 
você saiba do que 
estou falando e me 
recorde e explique, 
devolvendo ao tópico 
toda a complexidade 
que

a contragosto 
lhe subtraí

eu me lembro que você 
mexeu um pouco esse 
seu cabelo tão bonito 
e eu m e lembro 
que ele fez um som 
ou
nem  era um  som 
e sim algo que deve 
proceder do m icrom undo 
das vibrações sonoras, 
e eu fiquei arrepiado, 
me arrepiei, a nuca 
inteira, de imediato, e



depois você tam bém  
espantou um a abelha 
acintosa que bordejava 
a sua latinha e então 
você disse qualquer 
coisa assim:
“com o não tenho 
mais questão alguma 
com  a metafísica, eu 
não fico esperando por 
algum a presença para 
experim entar o que 
experim ento, experim ento 
todos os dias.” 
acho que se então 
acabei me distraindo, 
me distraí, foi 
porque algum tem po 
depois — você lembra? 

tínham os dado no 
máximo uns vinte 
passos sobre o m orro — 
se abriu um  buraco 
no meio das nuvens, 
um  tubo ou coisa assim, 

que trouxe até nós, 

de cima: 
o sol, brilhando 
com os seus cem sóis, 
e de baixo: 
o fundo do abismo,



a cidade,

o torvelinho,
o renque de palmeiras
de algum a rua
irreconhecível
ao menos para mim,
mas que eu gostaria
de ficar olhando por
um longo, indeterm inado
tem po de um a tarde
de verão, e por um segundo
fez todo o sentido do m undo
o nosso absurdo ir e vir
por entre atletas,
gramíneas,
quedas d’água e
cães malabaristas,
foi mesmo como se

de repente se rompessem
as cordasj>odres d a __
percepção, mas só 
porque junto  com a 
visão daquele so 1 
e daquele deslum brante 
m undo inferior 
com trânsito pesado 
e renque de palm eiras 
vinha a melodia 

pigarreada das 
nossas vozes dizendo 
o que diziam e como,



e os rumores de tudo ali:
os atletas, os lagartos, 
as quedas d ’água, os 
cães malabaristas e 
tudo o que então 
poderia
num  zeptossegundo 
ter sua escala 
de grandeza modificada 

e sua existência posta 
em dúvida num  acidente 
colossal

eu disse:
acho que você tinha 
que pensar bem 
naquilo dos escritos, 
eu gostei dos seus 
escritos desde sempre, 
você sabia? 
eu sinceram ente não 
sei com o você conseguiu 
chegar de m odo tão rápido 
e definitivo a algo 
que para mim perm anece 
indefinível e 
inesgotável 
fonte de sobressaltos.



o que você escrevia 
tinha a capacidade 
de produzir de imediato 
com tão poucas palavras 
algo q ue estabelecia 
um a com pleta relação 
entre consciências 
desencantadas 
que me deixava 

absolutam ente encantado.

eu disse:
claro que vão deixar 
você escrever por lá, 

tem cabim ento um a dúvida 
dessas? ei
para que tipo de lugar 
você pensa que está 
sendo levada?

oxalá eu não tenha 
tam bém  mais questões 
com  a metafísica e 
a presença, como 
você bem  disse 
e meu caso se resuma 
ao fato de que 

sim plesm ente sou



um a pessoa do silêncio, 
de sua equipe, 
ou melhor,
o silêncio é meu 
equipam ento, 
eu disse:
o silêncio
é meu equipam ento, 
mas me diga (eu disse) 
não era um a coisa assim, 
que partia  dessa base 
que expus de forma 
sumaríssima, mas 
que em sua voz e 
expressão sabia 
logo desdobrar 
um  rol de conseqüências 
inesperadas, desfolhar 
um  jorro de pertinências 
agudas, corrosivas, 
com o as pétalas da 
sick rose, 
fazer um  giro 
desregrado 
potente e incisivo, 
até magnificar-se 

em um a formulação 
a um  só tem po 

límpida e biunívoca?



PARTE 3: IN FERN O

povres fameletes 
povres hospitaulx 
povres gens

F. VILLON

Você a reconheceu 

como sendo a m enina 
coreana da Central 
de Fotocopias do Catete 
aquela com 
camiseta salpicada 
presilhas fluo 
m ureta
e hipodérm ica pendente 
do braço 
e me abraçou e 
me olhou com  um  olhar 

que me atravessava 
e ia atingir 
atrás de m im  
bem lá na frente 
no bazar futuro dos dias 
110 meio das bugigangas 
espelhadas, espalhadas 
um outro crepúsculo cinza 
um a outra  noite chuvosa 
e sem luz 
em que veríamos



o inferno refletido 
nos olhos de um 
vira-lata que cruzava 
as pistas do aterro 
varado pelos 
feixes dos faróis 
(relâmpagos de 
nenhum céu) 
dos 4x4
a toda velocidade.



GAROTA C O M  X IL O F O N E  E FLORES 

NA TE LE G R A P H  AV.

(guando ela
tão incrivelmente linda
como você dizia
escrevia os poemas que escrevia
e cu entendo que não levássemos tão a sério os poemas que ela
lao incrivelmente linda
escrevia
sacando de dentro  de um a bolsa ácida com  pins coloridos

[e motivos op 
os menores lápis de cor que vimos em toda a vida 
para improvisar
,i qualquer hora e sobre qualquer superfície
os poemas que ela escrevia
nós dizíamos que não havia mesmo nada ali
,ilém do pitoresco
n.ula mesmo

.to menos para dois rapazes passados dos trinta 

bebericando café entre desespero e risos explosivos 
indo e vindo de países diversamente destruídos 
c equilibrando entre os dedos 
ii,s moedas contadas 
r o lun do am or

f com vontades contrárias e confusas 
de deslocamento
i invisibilidade
tu.is refletidos no espelho de um café em Berkeley
i tendo sim provavelmente toda a razão



ao dizer que não havia mesmo nada ali 
quando ela escrevia os poemas 
sempre os mesmos
que ela escrevia com aqueles dedos que nos impressionavam
cheios de anéis de pedra bruta
e aqueles olhos
chapados
olhos verde-rã
não havia nada ali
a não ser talvez um  hom em
sempre o mesmo
que reencontrava enfim um a garota 
sempre a mesma 
e dizia sou eu
e sempre um a revoada de tão incrivelmente fantásticas

[flores repetia sim veja é ele
e no fim das contas um a 
sempre a mesma
garota concordava sim sim é você mesmo e todos os seus colares 
só para depois tornarem  a se perder um  do outro 
com o num a espécie de ou tra  mágica revoada 
e isso sim havia 
em todos
em absolutam ente todos os poemas dela
tão incrivelmente linda sim
e lá se vão dez
ou treze anos
e eu sim plesm ente nunca
os/a
consegui esquecer



N um  dancing é mais difícil 
pela chuva de ouro nos cabelos, 
e a viagem circular absoluta pela 
pista. Mas o século 21 preservou 
ainda as bibliotecas, sistema de 
sistemas que nos perm ite pressupor 
que em sua bolsa convivam, 
como d ois faunos se encarando, 
Lancôme e La Celestina.
Mas bibliotecas são tam bém  
esforços infinitos, fluxos im paráveis, 
luminescentes, olhos em 
ziguezague, vibração de mãos 
pousando em páginas antigas, 
com m andíbulas de bolor, e 
todos os relâm pagos que há nisso. 
Um derradeiro “m otivo” seria o da 
Jovem Em  U m  Carro Veloz 
Falando Ao Celular; clausura 
móvel onde soletrar palavras de 
am or e perder tudo, manipulai- 
as interm itencias do desejo (e 
perder tudo), imolar violetas 
retardatárias. Q  planeta tam bém  
imola seus retardatários. Entre 
operários na calçada, no frio, 
aguardando a sirene da m udança 
de turno? Talvez, talvez. De



certo m odo ela se parece cada 
vez mais com  o que escreveu 
o seu poeta favorito:
“Piccolo, sempre piú piccolo. 
Pigmeo, sempre piú pigmeo”. 
Por isso nem  dancings, nem 
bibliotecas nos bastam. N em  
a balada do autom óvel insone. 

Isso, e nem  a cama alta onde 
agora, contudo, sorri 
esse shakespeariano animal 
que logo existe.



Com o um  filme que necessita de 24 quadros por segundo 

para que a imagem apresentada se m antenha integra na 

tela e à nossa vista, talvez o ser hum ano seja um a acele
radíssima repetição_de si mesmo que se sustenta em seu 
espetáculo e visibilidade num a proporção de 100 quadros 

por bilionésimo de segundo. De m odo que, por exemplo, 
aquele jovem que está entrando pelas portas da discoteca 

tom  um colete de explosivos sob o pulôver negro conti

nué pacificamente a ser aquele jovem que está entrando 

pelas portas da discoteca com um  colete de explosivos sob 

o pulôver negro, e aquela pálida garçonete atrás do balcão 

de um café do aeroporto aguardando apreensiva a aproxi
mação da mãe de seu nam orado que se atrapalha toda com 

.1 bolsa de onde retira urna pistola 9 milímetros continue 

.1 ser nada mais do que aquela pálida garçonete atrás do 

balcão de um café do aeroporto aguardando apreensiva a 

.iproximação da mãe de seu nam orado que se atrapalha 

inda com a bolsa de onde retira urna pistola 9 milímetros, 
ludo de forma íntegra e ininterrupta. O u quase. Pois as- 
m u i  com o a diferença ou sabotagem em um único foto- 
l'.i.una entre os 24 que deslizam divertidos 011 solenes por 

ioda a extensão de seu mísero segundo cinematográfico 

11.10 chegaria a alterar a imagem que vemos na tela, dada a 
purariedade do poder de percepção de diferenças de nos- 
«1 humano olhar, a possível metamorfose daquele jovem de 
pulôver negro explodindo dentro da discoteca, ou da pálida



garçonete atrás do balcão com o peito perfurado por um a 
bala 9 m ilím etros, e mesmo considerando-se a possibili
dade de um a metamorfose extrem am ente esdrúxula como 

em boi, tapir ou bebê R adinbranath Tagore, desde que 

lim itada a um  único quadro entre os ioo  daquele bilio

nésimo de segundo, não seria captada por nosso precá

rio sistema retiniano, e só lograríamos perceber de fato a 

fenomenal e invejável continuidade do pulôver negro do 
jovem entre os destroços de discoteca e gente recolhidos 
pela polícia e transportados para a calçada cheia de vento 
e do piercing sobre o lábio da pálida garçonete caída por 
trás do balcão sobre um a poçazinha de sangue. N um  con

certo em hom enagem  a W itold Lutoslawski, contudo, o 
anjo boxeador logrou perceber diversas metamorfoses da 

pianista M artha Argerich em cervo negro, dia de inverno, 

borra de vinho, chuva de ouro e outros prodígios incontá
veis, metamorfoses essas que, entretanto, não chegaram a 
durar nem  um  bilionésimo de nanossegundo, o que per
m itiu que para os outros espectadores aquela bela criatura 

de longos cabelos ao piano continuasse a ser durante todo 

o transcorrer do concorrido espetáculo a renom ada pianis

ta argentina M artha Argerich.



que não nos protege, 
é antes cúmplice, ou m entor 
intelectual dessas ruínas, 
de nossas mentes estropiadas.
Ao passar por certas casas e rúas
suburbanas, ocorre às vezes
de nos depararm os com algo
que brilha deslum brante e dissimétrico,
e nos comove a ponto de nos
perguntarm os se de sua aparição
escandalosa, sua cauda
lum inosa de átomos e vazio,
poderão surgir algum  día

moças asseadas em vestidos
de flores, conduzindo pela
mão crianças bem penteadas
para a Escola M unicipal,
o Sonho M unicipal.
Parei um  dia em um a dessas 
praças e, deitado sobre a 
grama, me pus a escutar a 
desconexão absoluta de 
todas as falas do m undo, de 
todos os sonhos do m undo.
Ao levantar-me para buscar 
um pouco de água no tanque 
vazio vi (me encarava) 
uma ratazana que ainda 
assim me lembrou 
Debra W ingers 
abandonada no deserto.



UM C O N F E IT E IR O  D A  C ID A D E  DE X .. .  

OBSERVA A F O TO  D O  A ST E R O ID E  4 3 3  EROS 

C O N T R A  UM  F U N D O  DE ESTRELAS N U M  

Ú N IC O  PIXEL IL U M IN A D O

Nos oito anos que passou em x..., o anjo boxeador ex

perim entou a vertigem e o assombro de um a rotina tão 

inalterada que certo dia, enquanto pensava na vida média 
de um  nêutron ou nos pés inchados de Edipo, súbito foi 
atingido pela certeza de que para o dono da confeitaria 

da esquina, diante de cujas vitrines passava pontualm ente 
todos os dias pela m anhã, ele não poderia representar nada 

além de um a estranha forma móvel, acinzentada, que cru

zava a rua produzindo na limpidez de suas vitrines uma 

tênue agitação m em branosa, e cuja existência, 011 aparição 
diária, com precisão astronômica, durava nunca mais do 
que doze segundos. Q uando  cinco vezes por dia um  som 

quase hum ano chamava das mesquitas para a reza, era pre

cisamente nisso que pensava o anjo boxeador. Era na ine

vitável explosão d aquelas vitrines, na geometria quase má

gica dos estilhaços em suas trajetórias imprevisíveis que ele 

pensava qu ando em desafio aéreo expunha o próprio rosto 
à névoa radiosa do deserto. E quando buscava desesperado 

o céu multicolorido do ocaso sem jamais ter ali encontrado 

um  pedacinho que fosse de lua, com prim ia as têmporas 

com os dedos, e deixava escorrer pela areia do deserto toda 
a sua perplexidade com o fato de a herm enêutica se preo

cupar tanto com  a distância histórica e nem um  pouco com



o estudo da geografía celeste. “E  a guerra. E  a guerra. E  essa 

maldita guerra...”, ele entoava bem baixinho, resignado, 

lomando o rum o de volta para casa, onde demorava tanto 
;i chegar que já dava com as portas da confeitaria fechadas, 
o que, não fosse assim, poderia acrescentar, aos olhos ou 

sistema de visão multiespectral do^onfeiteiro , doze segun
dos suplementares à sua existência, ou aparição, em órbita 

retroativa.



C O N T O  D A  G A L IN H A  

Todo anjo é um a galinha terrível.

Esta
— por exemplo — 
abriu as asas, 
pardas,
contra o fundo 

alaran jado 
de um  m uro 
em ruinas: 

fincou-se 110 

alto da pedra.



Ao vento, sua dança
imóvel

redefine um
céu oblíquo,
antro de nuvens
simultâneas,

assustadoras.

(M eu pai 
a trouxe para 
a casa 
um dia 
antes
de nos deixar, 
talvez por 

isso tenha 
sobrevivido 
tanto tem po 

a tantas 
intempéries.)



Em seus 
raros m om entos 

de elevação, 

quando fica 
num  pé só, 

imagina-se 
a orquídea 
da pedra.

Terráquea, 
pisa a própria 

bosta e 
a alheia, 
aceita as 
nodosidades 

e pronuncia 
constrangida 

seu lam ento 
de imperatriz:



“ — Essas ervas 
flutuantes, 
caídas sabe-se lá 
de que cúpula 
radiosa, serão 
o envenenam ento 
de qual 
paixão?”

Agora torna a 
descer para ciscar, 
bicar seus grãozinhos 
de gordura 
que se esfarelam 
nas mãos 
do m enino 
que os 
arremessa 

quase se 

mijando de 
medo,
mas atendendo
aos gritos
dos tios

gordos e

desargentés

que o despedaçariam
com a pior
das ofensas.



A neblina que cai 

pela m anhã 
sobre o terreno 
baldio, enlameado, 
surpreende-a 
em sua túnica 
asfixiante, 

sempre 

florescendo e 
sempre 
odiando 
o sexo.

A transparencia 

dessa hora 
lem bra a 
transparencia 

da asa
de urna mosca, 
a da pálpebra 
de um a galinha, 

e deve m uito 
às duas.



Hokusai 
não ignoraria 

o sortilégio 
amoroso 
dessa 
galinha, 
o coração 
de fogo 
que a impelia 
às vezes a 
correr pelo 
quintal
em puro desperdício 
aerodinâmico

nem as irmãzinhas 
dorm indo 
sobre as
pedras de puzzle , 
na terra batida, 

esquecidas 
do irmão mais 
novo
que deveriam 
proteger.



(O s velhos
escroques
passam
o dia na fábrica 
fechada, 
causam arrepios 
de m edo e 
vergonha 
quando saem 
à noite e 
catam pelas 
encruzilhadas.)

Velha, 
anda livre, 
mas já viveu 
atada por um 
barbante 
apodrecido 
a um 
limoeiro 
cintilante 
de teias 
de aranha.



Sabe que nada mais agora 

poderá mover sua poesia.

Cruza a avenida Rio Branco, o Aterro, 

a enseada, o túnel do Pasmado

(do m undo caduco, é a parte 

que mais lhe agrada).

N em  o vestido de flores da 

filha do tipógrafo, nem  os

pássaros de fogo que dele 

partiam  de vez em quando

(tudo perdido num  antigo 

crepúsculo itabirano).

Nem  aquela vez, 

quando pensou ouvir

o rum or do m undo percutindo 

as paredes do O uteiro

(havia um  melro no alto 

do m uro de cantaria negra).



Cerra as mãos com o quem  porta 

um segredo, e aínda que ninguém

perceba, sente que sua revolução 

ésta ocorrendo neste exato instante.

Se apenas um a dessas indecifráveis 
palmeiras pousasse o rosto no peito

do aviador cansado, ouviria 

as bombas da ilusão de

autossuficiência e as bombas 

da ilusão de unidade absoluta

com  a natureza reduzindo a 

pó a ilha m ínim a do eu.

Mas ele mesmo só pode ouvir os 

ônibus lotados que passam rum o à

periferia, soltando no ar 

grossos rolos de fumaça negra,

ou as mãos de quem  costura 

vestidos de flores baratos.

Revoluções e filhos são mais 

incontro láveis do que poéticos:



eis a quinta-essência do 
aprendizado? M aria Julieta está morta.

Cruza o túnel do Pasmado, e mais outro. 
Tudo som ado, talvez esteja recitando:

“A Avenida Atlântica situa essas 
coisas num a palidez de galáxias”.



Em Sírius 
h i meninos.

F. G. LORCA

A primeira, e disso Xerazade já sabia com respiração escas

sa e tudo, é acordar. O  sopapo da claridade. Q ue nos faz, 
em vão, virar o rosto e tentar voltar para dentro do sonho 

pela farsa, a um só tem po exígua e voluptuosa, da lingua
gem: você corria ao redor de um a cidadela desesperado, 

gritando para os de dentro da cidadela que um  enorm e 
perigo os ameaçava, que deveriam vir com  você, que você 
sabia o cam inho para longe da cidadela, que bastava seguir 

a trilha dos ciprestes em chamas. Q ue louco espetáculo 

de luzes, pensavam as mariposas, im antadas por seu ful

gor. E se no sonho o coração batia acelerado, os olhos se 
moviam injetados e o suor cobria a testa, agora, depois 
das pequenas humilhações do espelho e do dentifrício, eis 
você debaixo de um  penteado perfeito, tirando café preto 
da garrafa térm ica verde. Claro que vocês ouviram  direito. 

Café preto da garrafa térm ica verde. Eu, se tivesse que im a

ginar que somos a sitcom que alguma criança distraída nos 

espaços interestelares assiste de vez em quando, enfastiada 
ou com assiduidade de fã, julgo que a grande gag, daque

las que obrigatoriam ente retornam  a cada novo episódio, 
se dá quando todos juntos tiram os café preto da garra

fa térmica verde. Sem falar na cena de fosfórico suspense 

para a qual não se pode pensar em trilha mais oportuna 

do que a música de W itold Lutoslawski, quando um de



nós, dando-se ares de original, comenta: “eu, se não tomo 

o meu café preto da garrafa térm ica verde de m anhã, não 
funciono o resto do dia” (risos de fita pré-gravada! N outro 
plano: bom bas chovem sobre a cidadela!). E uma tal besta 

não se dá conta de que com isso está dizendo nada mais do 

que: “vocês para m im  são pouco mais do que merda pisada 

e repisada porque nem  me dou ao trabalho de pensar que 

vocês tam bém  não funcionariam  sem o café preto da gar
rafa térmica verde, que ninguém  funcionaria jamais sem o 
café preto da garrafa térmica verde, e anuncio a coisa como 
se fosse um sinal característico m eu, pessoal e intransferí
vel, com o aquele trevoso sinal de nascença que tenho na 
nuca e que se assemelha a um a silhueta de ouriço”. Agora 

pensem no outro coitado, o pobrezinho de paletó puído, 

quase transparente, aquele num  canto da mesa, esperando 

que lhe venha a pálida garçonete tornar a encher o copo 

de soda-fluo, o que diz baixinho, quando o primeiro en

fim se cala, “eu parei com o café preto da garrafa térmica 
verde há dois meses”. Nem  é orgulho, para ser justo, aquilo 

que sente quando sussurra tal sussurro. Ao contrário do que 

pode parecer, é masoquismo. Sabe que todo ser vivente 

sob o céu dos vaticinios neste mesmo instante se dá conta 
perfeitamente de que foi o café preto da garrafa térmica 

verde que o deixou.



“Atravessando cidades populosas
(como disse Walt Whitman traduzido por Konrad Tom) ”

CZF.SLAW M I LOS/

Q uando  este m undo com cara de Goya
(como disse Lawrence Ferlinghetti traduzido por Leminski)
dissolve sabe-se lá que m ateria im pura do fundo mais espesso de
seu centro incandescente e ergue, batendo-as, portas de ferro contm
nossas caras e pretensões democráticas, não há nuvem que não desli/r
pelo céu com o urna irisada serpente de gás, não há estrela que
nao esboce o gesto de reter a própria luz, mas tudo o que
vemos, tudo o que podem os ver por trás de nosso
hum ilde balcão pós-metafísico é a hesitação do

encanador e da pantera frente às duas portas
paralelas que se dublam  no jogo de
espelhos das boates com as
seráficas setas do Damas
e do Cavalheiros.



RUA D O S CATAVENTOS

Afier “grammatische konfession ” 
de Eugen Gomringer

Q uando explodiram a sinagoga, digo, a mesquita, digo, a 

discoteca, ele podia ter estado presente, ele estava presente, 

ele esteve presente, ele foi considerado suspeito, ele pode
ria ter sido considerado suspeito, ele poderá ser considera
do suspeito, ele colaborou, ele poderia ter colaborado, ele 
vai colaborar. Bebeu o café que lhe ofereceram. Passaram a 
se referir a ele com o “o bebedor de café”.

Q uando os conflitos de verdade começaram e tiros de gros

so calibre e até um a ou outra explosão de relativa magni
tude puderam  ser ouvidos ele podia ter estado presente, 

ele estava presente, ele esteve presente, ele foi considera
do suspeito, ele poderia ser um  provável suspeito, ele será 
arrolado entre os suspeitos, ele colaborou, ele podia ter 

colaborado, ele vai colaborar, ele jogou toda a culpa sobre 

o grupo, ele confirm ou que ali se falava o tem po todo na 

grandeza de cair em martirio, ele fez o jogo do agente du

plo, ele vai dançar conform e a música, ele vai colaborar, 

ele colaborou, ele dançou conform e a música. Passaram a 

se referir a ele com o “o bailarino”.

Q uando os conflitos tom aram  tal proporção que já se tor

nava um cruel eufemismo referir-se a eles simplesmente 

como conflitos e os desaparecimentos de pessoas torna- 
ram-se tão rotineiros que não havia mais, sob o céu dos



vaticinios, quem  não houvesse perdido pelo m enos um 
parente ou um amigo, ele colaborou, ele podia ter colabo
rado, ele ia colaborar, ele vai colaborar, ele cantou a música 

inteirinha, nota a nota, ele recitou o poem a todo, verso 

a verso. Passaram a se referir a ele como “o cantor” e “o 

poeta”, alternadam ente.

Q uando despejaram a seus pés, de dentro de grandes ca
çambas brancas que estavam 110 caminhão, as cabeças dos 
possíveis responsáveis, ele estava presente e colaborou, ele 
esteve presente e ia colaborar, ele podia ter estado presente 

e ele vai colaborar, ele foi chamado, ele tinha estado presen

te, ele disse que tinha estado presente, ele afirmou que ia 
colaborar, ele colaborou, ele bebeu a água mineral que lhe 

ofereceram, ele disse que sim que reconhecia todas e cada 

um a aquelas pessoas.



DOIS ESTRANGEIROS





Q uem  diz luz
diz passagem do tempo

li isso no livro do filósofo 
russo

sobre p intura 
holandesa

e agora o repito 
para m im  mesmo

enquanto observo o 
desabar da chuva

do lado de fora do 
hotel onde trabalho

um a atividade espiritual 
sem dúvida



Q uem  diz luz diz 
esse baixar de pálpebras

que você revela
ao aparecer assim à m inha frente 

e o grande dram atism o
com que me relata a dificuldade de conseguir um  táxi

em baralhando os contornos já bastante difusos 
das tautologías sexuais

onde predom inam  
evidentem ente

a forma da sua boca 

o cheiro dos seus cabelos



Q uem  diz luz 
diz o fundo do mar

o filósofo me previne contra 
um  rigor que nasce

da aplicação de ideias 
esquemáticas e rígidas

em lugar de seguir os contornos 
sinuosos e móveis da realidade

o post-it me lem bra a obrigação de com por 
um slogan para a nova marca de ketchup

n um fim de semana 
para aum entar a receita

e se um a nuvem de m ateria 
se chocasse

com outra 
de antimatéria?



Você: por isso não existe amnésia 
você: por isso o sol é um a tautologia

acordei com  a voz do bandleader 
dizendo: “H iroito!”



Q uem  diz luz
diz algas diz cianobactérias

quem  diz luz
diz impressão de espaço

diz: lago à noite 
cintilando para ninguém

de um só lance meu olhar 
abraça os olhos da alpinista triste

e diagnostica 
pánico de check-in

seus pés já pisaram
mais lugares do que os meus

mas seu coração faz questão 
de com partilhá-los comigo

pelo menos no meu sonho, senhor coelho, 
no meu sonho de aniversário



Recordo mas calo 
algo de Gom browicz

sobre as nuvens invisíveis 
ou sobre verões na estepe

longe daqui
enquanto olho para o relógio

alguém vai e vem
pela margem de um rio barrento

longe daqui
no m undo interm ediário da rua da Carioca

alguém talvez gostasse de me ouvir 
dizer que para ser visível

um corpo deve em itir 
radioatividade

longe daqui
tenho amigos que me amam

e aos meus poemas 
e pensam em m im  todos os dias



Longe daqui
alguém leva desesperados num a chalana

alguém estuda as tem peraturas 
supercondutoras

alguém percebe que não 
se tornou um gênio do piano

deve haver alguém que chora 
quando sua amiga lhe lê

um poem a de 
seu poeta preferido

os dois pedirão mais um  café 
e vão se despedir sob a marquise

congratulam-se pela decisão tom ada 
a sangue-frio de nunca se apaixonarem um  pelo outro

ela corre um  quarteirão até sua casa 
sob a chuva

ele salta para dentro 
de um ônibus lotado

até eu me em ociono com as coisas 
que estão ocorrendo

no dia do meu 
aniversário



“Essa luz, você sabe, eu detesto essa luz” 
Eu guiava mas olhei para onde 
Ela estava apontando

A enseada

A água cinza chum bo 
O  céu cheio de prismas

“Eu acho esse lugar tão horrível

E nem sei o que dizer
D e toda essa gente perguntando

O  tem po todo ‘o que você faz?’
‘O nde você mora?’

E tão obsceno isso
Logo vão querer saber tam bém
Q uanto  eu ganho”

Em silêncio pensei:
Pode acreditar!

Em vez disso
Perguntei se ela queria comer algo 
Antes de subirm os a serra

“E também odeio o jeito como tratam 
As crianças por aqui



C om o se fosse obligatorio com prar 
O  am or délas
N ão se esqueça disso quando 
Com eçar a me detestar”

E sorriu

“Deus pelo m enos eu tenho certeza que vai anotar 
[tudo isso no meu líber vitae”

E quando na curva seguinte 
Saltou da sombra fr ia  da montanha 
U m a névoa quase mágica 
Abriu o vidro da janela e gritou-lhe:

“E não adm ito nenhum a mitigação entendeu bem 
[senhor dos exércitos”

“Aquele carabiniere idiota

Pensava mesmo que ia me com er
E eu quase vom itando só de olhar para a cara dele

Obrigado por ter ficado ao meu lado todo o tem po



Você sabe
Seu país não é m uito pior do que o meu 
Só é mais estúpido e sentim ental 
Por isso odeio até as suas vozes”

Depois de pensar um  pouco 
E acender um cigarro 
E ficar em silêncio:

“Chris costum a d izer que ser imigrante 
N ão é um a questão de distância 
Por m aior que seja

Mas algo que envolve 

U m a fronteira 
O lhar a m orte de frente 
E reconhecer seu poder

N a África eu percebi um a imensa dignidade
Q ue não consigo ver aqui
Será a língua portuguesa avessa a isso?
O u  vocês viraram de fato 
Um país im becilm ente rico?”



N um  restaurante à beira da estrada 
Afirmou que só voltaria aqui 
Por mim

“E por Rafael”

Corrigiu rapidam ente

“E por esse magnífico arroz de brócolis”
Disse depois de um a garfada

E sorriu

E já era um a segunda vez



L IM P E Z A  D O  A PA R E L H O

Você vai ver se consegue escrever aqui alguma coisa de que

acabe saindo um  poema, mas é duro como esfregar grave

tos em busca de algo mais do que mãos lanhadas e gravetos 

esfiapados. Você acha que seu livro precisa de um  pouco 

de hum or, você adoraria escrever alguns poemas bem  hu 

morados, mas reconhece que agora, com mãe m orta, am or 

no exílio e sua m elhor amiga dizendo que não pode mais 

lhe ver e chorando porque acha que não presta para você, 

vai ser meio difícil encontrar algum a graça. A sua tríade 

pifou. Você poderia fazer ou tro  poem a no estilo desse 

recém -term inado “G arota com  xilofone na Telegraph 

Av.” de que afinal você acabou gostando bastante, apesar 

de certa reticência, certa desconfiança mesmo, enquanto  o 

fazia. Talvez devesse ten tar fazer mais alguns assim, e não 
só porque você imagina que se trabalhar um  pouco aquilo, 

aquela pegada, aquele tom , pode acabar fazendo mais uma 

ou duas coisas interessantes. Mas não seria um a contradi
ção (para não dizer um a obscenidade) querer transform ar 

aquele poem a em um procedim ento? Ele nasceu assim 

porque nasceu assim e antes só havia nascido um a vez mais 

ou menos assim, no caso de “O  m onogram a tu rqu i”, e 

você só reparou na semelhança dele com “O  m onogra
ma tu rqu i” quando ou ele já estava escrito ou já estava 

num  estágio bem adiantado. Você já pensou certa vez em 

desenvolver um a série chamada “Berkeley on my m ind”, 

um a série poética com as suas lembranças daqueles seis



meses vividos em Berkeley, mas agora já não acha que seja 

o caso. Aliás, está m uito além das suas forças. E para falar 

a verdade, você não se recorda de nada ou de quase nada 

daqueles dias entre as colinas de Berkeley e o cheiro de 

flores e pizza de Berkeley. Mas é claro que aí vem a imagem 

de Ted em sua cabeça dizendo: “N ão se lembra de nada? 

Q u e  sorte a sua, isso é m elhor ainda, pois então você pode 

simplesmente inventar tudo”. E a prova de que você pode 

simplesmente inventar tudo -  parece prosseguir o velho 

Ted — é a própria garota com xilofone e flores naTelegraph 

Av. que não passa de um a pura e simples invenção sua. 

N ão sei se Chuang-Tsé era um a borboleta sonhando ser 

Chuang-Tsé ou se a borboleta era Chuang-Tsé sonhan
do ser um a borboleta, mas quem  imaginaria que aquela 

borboleta presa na persiana era na verdade um a lagartixa? 

U m a invenção sim, Ted, apesar de tudo ali ter existido de 

verdade, a Telegraph Av., a garota, os poemas, o que os 

poemas diziam, os olhos verde-rã, a bolsa, os pins antifas

cistas (você ainda guarda um , que ela lhe deu de presente 

quando foram juntos assistir “L’ambassade” na cantina da 
fac. de teologia enquanto no cinem a da fac. de teologia era 

exibida um a sessão de Cidade de D eus), nem preciso falar 

das moedas contadas para o café, o croissant e a lavande

ria, o amigo grego alcoólatra e inconsolável, e você mesmo 

e tanto ódio guardado. Ela lhe disse que os poemas são a 

transparência através da qual ela gosta de ver o m undo e

* Vocês cruzaram, ao pôr do sol, deslumbrante, todo o pátio verde 
tomado por jogadores de frisbee, carregando um projetor/.inho velho. 
Maldita memória, Ted, maldita memória.



você disse que ela era a transparência através da qual você 

gosta de ver o m undo e todos os poemas que há dentro 
dele e ela chorou e disse que ia em bora e que não podia 

mais lhe ver e que não prestava para você.



C om o todas as crianças que brincam  no ocaso, o anjo bo
xeador quando está chorando ou é por medo da grama 

crescendo transparente nos parques ou porque acaba de 

contem plar o espetáculo de mais urna corda estirada ver

ticalmente no ar tendo em um a de suas extremidades um 

galho bem resistente e na outra a cabeça de um indio. O u, 
como ocorre agora, quando se vê hipnotizado pela m an
cha de certa fotografia em um  ônibus vertiginosamente 
lento que cruza um  pueblo peruano. Uma velha india com 

o pulôver cinza de universidade am ericana folheia um a es

pecie de revista até se deter num a página que se desdobra, 
violeta e imparável como um  program a hípico de César, 

sem que ninguém  dentro do veículo, dos sacerdotes vesti

dos de branco ao bando de colegiais em uniform e cor de 

kiwi se dê conta de tais avanços consideráveis no espaço 
penetrável, página que faz resplandecer no empoeirado 

veículo a fotografia de um a beleza cadavérica local, um 

autêntico índio exposto na vitrine de sua m orte pendurada 

e oscilante. O  anjo fecha então os olhos e tenta transpor

tar-se para um  hotel barato de um a cidade em labirinto 
onde certa vez experim entou o mais relaxante banho de 

banheira de sua vida enquanto aguardava um  telefonema. 
Ao anjo boxeador cabia apenas dizer alô e se alguém, do 
outro lado da linha, se identificasse assoviando a melodia 

de Handgun carrying case, era certa a explosão da sede ofi

cial de algum partido extremo ou mesmo de um a loja de



surfe em Biarritz e o anjo choraria o resto da noite. Uma 

voz dentro da cabeça lhe diz que a vida agora é, apesar de 

tudo, melhor, e o anjo se prom ete adestrar o pensam ento 

a esse novo conceito. Q uando  finalmente desce do ônibus, 

diante de um a praça poeirenta do pueblito  que o espera, dis
tingue um  ajuntam ento circular que, sob o sol, reza alto 
e bate tambores pelos filhos anônim os de grandes chefes, 
esses serezinhos, essas m em branazinhas vibrantes de Deus, 
que, alguém já disse, serão os primeiros a entrar no céu. 

Por um a corda.



M ONODRAM A





As vozes saíam 
de um  bar freqüentado 
pelos remadores da região

— o Cap’tain Zom bi —

dessincronizadas 
e da mesma banda sonora 
do trava-línguas 
e do senso com um

Mas tam bém
roladas no ar do Cap’tain Zom bi 
pareciam rochas espaciais 
em sua m istura de tristeza e 
sonhos de infância 
inarticulados

por isso você tentava com preender
alguma coisa
um a sílaba que fosse

para preencher sua folha diária 
de caderno azul



N inguém  pense contudo ter captado 
aí sua máxima essência

“as próprias palavras 
estão efervescentes e tortas”

sim

pois você é ainda o absoluto-terrestre
a m elhor patinadora
sob a lua vermelha dos verões daqui

deslizando pela pista 
em busca dos ventos gigantes 

dos verões daqui



a sua versão do paraíso 
ou
com o me descreveu
num a carta manuscrita sobre papel vegetal

“o único lugar do m undo 
onde um  cônego e um  delegado 
discutem C. G. Jung de dedo em riste 
até tom barem  bêbados 
abraçados
sobre um a travessa de 
inoelas condim entadas”



Duas ou três vezes ao dia você
tainbém  gostava de dirigir até à casa
da estudante de cientologia e ficar olhando
de dentro do carro para as janelas cobertas de gelo
do prédio verm elho-tijolo
da estudante de cientologia

“ — U m a russa tão desesperada
com a ideia de que M oscou vire Los Angeles”

olhando
de dentro do carro para o céu azul 
sangrado sobre o prédio vermelho-tijolo 
da russa ilegal 
sua fornecedora de skunk

para pagar os estudos
— incríveis as pessoas que te amam -  
de cientologia



Ali ouviria

você tem certeza disso

as palavras de que

tanto necessitaria

para dizer algo que

de todo m odo que

não poderia vir senão

um a forma qualquer senão

de certo m odo sim

o que não justifica a



Um vento frio bate em seu rosto
na calçada em frente ao bar dos remadores
provoca um  trem or tão tênue
nas suas faces
e é com o um  esplendor
o esplendor impossível do Captam Zom bi
e sua mascote:

um papa-formigas



A foto do santuário de Delfos 
no Edipo de Pasolini 
colada no painel do seu carro 

no espelho do banheiro 

e na caixa de remédios 
me repete
que você não é menos triste 
do que qualquer pessoa 

que eu conheça 
nesta cidade 
de imigrantes 
fantasmas 
à som bra do 
obsessor



a)

O  cheiro de algas 
m e traz outro acesso de tosse, 

dessa vez felizmente nenhum  sinal 
de sangue no lenço enrugado.

b)
Aqui é um  ar esfaqueado, um  (...)

c)
O  cantor de frevo
era o meu contato em Kuala Lumpur.
Daí vieram os estranhos acidentes, 
a confiança se esvaindo.
A carta selvagem
falando nos “patos de Pequim”.

d)
Aqui é contudo m elhor (...)
Aqui...
Aqui o m elhor são os canais de áudio (...)
Aqui...

e)
O s vizinhos não estranham  
os envelopes diários, sedex.
C om o esse de hoje, de Barcelona:
“efeitos de realidade” diz, “sistema de velocidade



e de continuidade
relativas” diz, “turbulência” diz,
“aceleração” diz, “constelação” diz.

f)
Fum ar piora. Algas, 

g)
Abro a gaveta: um  azul Novo Testamento 
e a foto dela 
em k l  folheando 
um núm ero de Sulfur.

h)
A tatuagem  dela: dragão. Símbolo 
da solução dos contrários.

i)
C om  Pola aprendi hoje a palavra quidditas. 
Vontade de nadar, nadar.



H á tam bém  
ao lado da cama 
a foto daquele 
escritor que disse 
na entrevista ter 
tido um  irmão gêmeo 
e quando bebês 
chegaram a ser 
tão idênticos 
que para diferenciá-los 
os pais amarravam 
fitas coloridas em 
seus punhos 
um dia foram 
esquecidos na água 
do banho, da banheira 
um  deles se afogou 
e com o as fitas 

se tinham  desatado 
na água ensaboada 
nunca se soube qual 
dos dois tinha m orrido

“se ele 
011 eu”



M unida de comprimidos e volumes de historia natural 
você passa horas tentando im aginar o m undo 
há trezentos milhões de anos 
quando por exemplo 
as libélulas
mediam trin ta  centím etros 
de extensão

Depois são talvez os ventos gigantes

projetando-se no matagal
por trás da casa
como cine O m nim ax
ou levantando ondas crespas na praia
que te nutrem
do opaco e do transparente
de que o m undo
é capaz



Ali era um  m undo an tes ou depois 

da m ercadoria?
O u  era um m u ndo paralelo 
à mercadoria? O u  era a própria 
essência vertiginosa 
fluorescente
da mercadoria? D ubiam ente 
vertiginosa 
com o um  blefe 
de quidditas?
O  próprio 
lado de den tro da 
mercadoria ou 
um  seu presente 
envenenado?

Ela me

mostrava os barcos que 
chegavam no cais 
clandestino
mesmo em noites tempestuosas.
O s barqueiros pareciam
respeitar a essência

vertiginosa
das mercadorias
que transportavam
sob água e trovão
em barcos que giravam
sob água e trovão,



em barcos que giravam 
sobre ondas crespas, 
“Giravam com o as chamas 
giravam no fogo?”

Ela me disse 
“um a vez perguntei ao 
barqueiro o que fazia 
com o dinheiro 
que ganhava 
transportando 
toda aquela 
gente 
e ele:
que investia 
em ações”



Pola colecionava 

ninhos de m ontanha, 

reunira centenas

deles durante 

toda a sua vida.

Os hom ens da chalana

não paravam de 

perguntar: “é verdade 

isso? isso de fato

aconteceu?”, sem que 

eu pudesse saber 

sobre o que é que

falavam exatamente.

Sentia frio e as vozes 

que ouvia soavam

desencontradas como 

as vozes no rádio de uma 

aeronave. O  de óculos

me ofereceu um a xícara de café 

e um  mapa: “Você tem ideia 

de com o vai ser difícil



localizar um cadáver nessas
circunstancias?”, o cônego 
me envolvia em

um cobertor grosso e 
resmungava e fungava: 
“você é a garota

mais sortuda que eu 

já conheci em toda 

a m inha vida.”



Eu pergunto se 
você quer ir para

«o* ncasa bim
se está pensando
em grandes espaços vazios
“Sim” se tudo
vai passar
tudo vai
ficar bem

«C* * ”bim sim
se realmente 
se apaixonou 
se pensou em 
m orrer “Sim” 
se eles cortaram 
os seus lindos 
cabelos.



O A N JO  B O X E A D O R

O  prim eiro a me dar os pêsames berrou: “Q uando eu 
não tinha esta perna mecânica eu não sonhava com balsas 
atravessando o rio”. O  segundo a me esbofetear sussurrou: 
“Meus filhos sempre imaginam, quando chego em casa 
do trabalho na loja de malas, que eu trouxe secretamente 
mais um  filho para casa, e passam boa parte de seu tempo 

livre procurando por esses irmãos que eu, por misteriosa 

razão, estaria protegendo de sua indiscrição e violência”. 

O  terceiro era um cão esquartejado jogado à m inha porta, 
com um a m edonha cartolina cor-de-rosa 110 pescoço onde 
se podia ler: “Feliz aniversário”. Sem olhar para trás, pude 
im aginar m inha mãe e meus amigos chorando escondidos, 
atrás da cortina.



para Walter Gam

...E acordei me debatendo no carpete
do hotel miserabilizado
ao som do m antra televisivo, convulsionado.

Um gole de café ajudou a dissipar 

a aura ferruginosa do pesadelo.

Era isso o que eu sempre quis dizer 
quando falei em fundo do coração.

Toda a noite me obcecaram em sonho
aqueles peixes fluorescentes: fluxo cínico que eu
acom panhava
da janelinha do avião; ou que justam ente 
me seguia? assustadoramente 
me seguia?



C ontra  tal gratuidade e incom pletude, qual antídoto?

O  sorriso do efebo, talvez, retirando dos jeans surrados
fotografias de afeto e destruição,
todo ele, aliás, afeto e destruição, como
me escreveu depois
num  guardanapo de papel
com encantadores desenhinhos?

Uns olhos que faziam tudo valer a pena? Os da 
garota-esquimó, fã de Darwin, a quem  
eu desejaria dedicar um poema cham ado 
“Galápagos” por ter dito 
que eu agora tinha  um  lugar 
para dormir?

A busca de m eu próprio rosto no alfabeto 
azul-ozônio que subia, livre, tatuado, 

braço acima e céu acima, até a praia de flamingos 
de um colo nu, órbita de 
miçangas lunares, sublunares.



N ão há resposta, camponês, nunca houve
em céu algum, vida alguma, isso cie respostas, 
só a veemência de uns espelhos.

E assim, enquanto avançavam as horas no relógio de
[Júlio de Abreu

e ficavam para trás todos os sorrisos (“e esquilos brincavam 
nesses sorrisos com o se sobre ramas”, sussurrava 
um a voz volátil), 
dentro do táxi,

no fundo do coração, disparado, 
seguia comigo 
o rosto de Marília.



O  anjo boxeador senta-se no café do aeroporto e é como 
se caísse num a cratera de tem po. Tenta perceber de que 

m atéria são feitos os segundos ali dentro, que em nada 

lem bram  fluxos matemáticos, padrões, seqüências num é

ricas clássicas, antes pétalas crescendo. Pressente que seu 

raciocinio está cada vez mais próxim o de chegar a urna 

conclusão, mas é apenas o ponteiro da bomba-relógio a 

aproximar-se do instante detonador. A grande explosão 
ocorrida a seguir em seu cérebro só se faz notar por urna 
cintilação nas pupilas que a pálida garçonete tom a por um 
estado de graça. Bebe um gole de café buscando captar 

alguma vibração nos sentidos esfrangalhados: nota então 

que, agora, o rum or de um a bagagem de mão pousando 

no carpete ou o de urna mochila verde-musgo retornan
do aos om bros do campeão m undial de w indsurf abafa o 
m otor dos aviões, que passeiam pela pista como crianças 
no ocaso.



O A N JO  B O X E A D O R  T E N T A  

D E S C R E V E R  U M A  C EN A

Um  jovem faz círculos com  a fumaça 
do cigarro 
e está deitado 
no chão 
lendo um  livro

A sua frente há outro jovem que 
tam bém  faz círculos com a fumaça 
do cigarro
e tam bém  está deitado 
no chão 
lendo um  livro

O  prim eiro tem os joelhos erguidos 
e entre os joelhos 
no ar
sustém a roda dianteira de um a bicicleta

O  segundo tam bém  tem os joelhos erguidos 
e entre os joelhos 
no ar
sustém a roda traseira de um a bicicleta

E nquanto a vida microscópica 
se vira com o pode e



segundo as suas próprias leis
os dois jovens
seguem lendo e
fazendo círculos
com a fumaça
dos cigarros
o que de resto
mal dissimula
o não pequeno esforço
de suster um a bicicleta
entre os joelhos



A inda mais que 
m ontada na bicicleta 
suspensa no ar 
pedala
tom ada de entusiasmo 
um a m enina 
de 8 anos
que está fugindo de casa 
com  toda a simplicidade 
e todos os espasmos 
está fugindo de casa 
com todo o seu sexo 
e todas as manhãs 
está fugindo de casa 
com toda a sua força 
e todas as m ontanhas



Acrescentemos agora que 
a sala onde se passa 
essa cena é toda negra 
do negrum e espesso e betum inoso 
do alcatrão
o que dá aos círculos de fumaça 
produzidos pelos dois jovens 
deitados
um aspecto luminoso 
não tão lum inoso 
contudo 
quanto o rosto 
dela
enquanto
tom ada de frenético 
entusiasmo 
pedala e 
fala
sem parar 
pedala 
parada 
e sem parar



Neste instante 
o anjo boxeador 
para de descrever 
a cena a que está 
assistindo

e pensa que se algo de nós
sobrevive ao fim
do caniço
pensante
hipótese rem ota
sim
mas enfim hipótese

mas enfim remota
então o anjo boxeador
se prom ete
nessa improvável
hipótese
esgotar todas as
possibilidades
de contrabandear
na hora da m orte
e para dentro da m orte
burlando
a lavagem cerebral
do paraíso
alguma coisa
alguma
mais m ínim a
coisa



dessa m enina 

o sorriso
a cor dos seus olhos 
a form a de 
suas botinas



O A N JO  F O G E

Foi quando você descobriu que tinha um tum or no cé
rebro. Q uando sonhava todas as noites com um  enorm e 
retângulo de água. Q uando teve que tentar com  o outro 

mapa. Q uando  o alarido eletrônico de um  bando de ma- 

ritacas entrou por sua janela. Q uando  constatou-se a co

vardia da expedição. Q uando ninguém  mais dava atenção 

à m orte dos naturalistas. Um ano antes, você chegava às 
Ilhas Lofoten. E lhe m ostraram  o quarto exíguo que dali 
em diante seria a sua casa. Um a cama e um pequeno ar

mário com  um  copo de vidro virado para baixo e um a 

garrafa de água. Foi quando deitou na cama com  o seu 

walkman e passou os prim eiros dias ouvindo as fitas casse

te que encontrou num a caixa de sapatos sob a cama, cheias 
de gravações de vozes de pessoas cujas feições tentava ima

ginar: “En el vacío la velocidad no osa compararse, puede 

acariciar el infinito” ou “El dicho ‘ángel boxeador’se instaló 
en Crimea; al cabo de un año, en Sujumi, después en El 
Kubán, en Besarabia. En el país tocaran alarm a.” Em  ou

tra fita, um a m ulher diz em polonés que lhe arrancaram  

tudo por dentro. Mas já faz m uito tempo. Agora, cansado, 

você encosta o rosto na escotilha.



MARGENS





N em  procurar, nem  achar: só perder.
C om o o trem ulante cachecol florido de Andi 
a flutuar no céu por alguns segundos 
antes de desaparecer com pletam ente na 
noite escura da M arina da Glória, onde, 
por causa da névoa, os barcos ancorados, 
com nomes com o Estrela G uia e Celacanto, 
tam bém  pareciam querer fugir de si mesmos.



“D e m odo que a lanterna deste aqui por um  instante
deixa de brilhar para com o que reaparecer mais adiante,
mais fulgurante, na popa daquele outro
ali. O lhe ao redor, estamos no Rio de janeiro
ou fomos lançados na paisagem complexa
de um conto tradicional chinês?”



3- (O cachecol, ainda)

Ele rodopiou 

no ar e desenhou com um a das extremidades 
vários círculos dourados, um a espécie de hélice. 
Parecia seguir para o mar, mas um a lufada o 
lançou para o outro lado: um a seta acesa e 
maleável sobre o canteiro de geranios, na 
direção das pistas de alta velocidade 
do Aterro do Flamengo. Batemos um a foto 
e prom etem os voltar amanhã. N ão à M arina, 
mas ao M useu de Arte M oderna, e ver a 
“Biblioteca sem nom e”, o M onum ento  
do Holocausto da Judenplatz, 
de Rachel W hiteread.



Por isso esse poem a não começa com um  m enino,
com  um  m enino cantor sobre urna barca,
com urna barca cortando a água e o nevoeiro,
com um nevoeiro adensado por árias do folclore polonés
e refrões militares prussianos na voz de um  m enino cantor.



“Q uando chegamos ao nosso acam pam ento, 
comemos alguma coisa, e nossas garotas logo 
foram se deitar. N ós ainda nos dem oram os um pouco 
vendo tevê, fum ando, e pela janela não cessávamos 
de ver o fantástico fundo de chamas 
de todas as cores imagináveis: 

vermelho, amarelo, verde, violeta, 
e de repente...”



Vai ficar mais difícil estacionar carros
aqui na Judenplatz e não é um  m onum ento  bonito
e eu teria preferido que tivessem por fim se decidido
a utilizar aquela solução anti-spray pois ninguém  tam bém
vai gostar de ver suásticas pintadas sobre ele, eu não
gosto dele, mas já que está aí eu e ninguém  vai
querer ver suásticas pintadas sobre ele.



“Ele me pergunta se m inha garota já foi casada 
e eu: ‘Não. Mas esteve m uito apaixonada antes. 
Aquele que ela amava foi ferido, gravemente, 
seus órgãos saíam-lhe do corpo. Ela os 
recolocou com suas próprias mãos, levou-o 
para o hospital. Ele m orreu. Puseram-no na 
vala com um , ela o exumou, deu-lhe um a 
sepultura.’ Para ele, este simples 
episódio é o cúm ulo da virtude.”



“Ele me perguntou: ‘e se ela começa a gritar 
m uito alto você usa as mãos para cobrir 
sua boca ou deixa que ela grite o quanto 
tiver para gritar?’ Depois ele me perguntou:
‘E o que ela faz da vida?’, e eu: ‘Trabalha num a 
editora alpina’. E ele: ‘Ah, sim?’, e eu: ‘Sim, sim. 
Ela escreveu e publicou guias de m ontanha. Ela 
editou um a revista alpina.’”



Rachel W hiteread
(ao ver seu m onum ento 
finalmente inaugurado):

-  Foram cinco anos de inferno.



Estou falando de dias ensolarados, 
estou falando de dias escuros, quer dizer, 
estou talando de flores, sim, de lombadas 
de livros, portanto  de douraduras, isso quer 
dizer, de crianças brincando e nadando na água 
da inundação, de queim ar as cartas do escritor famoso, 

da fumaça subindo e deixando aquela m ancha 
no teto, eu não estou falando das colinas de Berkeley 
mas dos entregadores de pizza porto-riquenhos de 
Berkeley, dos entregadores de pizza húngaros de 
Santiago, dir-se-iam livros que não se abrem, de 
portas que não se abrem, de sonhos que não, 

de um pesadelo recorrente, de um a resina, 
um  cavalo correndo, não são livros de areia.



Con frecuencia, en artículos publicados en la prensa o en los 
mismos intercambios de la calle, los vienenses cuestionaban 
tanto la “oportunidad”como la misma “necesidad”de recordar 

el Holocausto. Tras el estudio de los distintos proyectos, el jurado  

seleccionó la propuesta de la joven escultora británica Rachel 

Whiteread. En el camino quedaban múltiples obstáculos: des
de la insistente oposición de la ultraderecha (ahora sumada a 

la coalición gobernante), hasta las mismas organizaciones de 

sobrevivientes (insatisfechos con el diseño de Whiteread por 
su contenido excesivamente “abstracto”). Ellos argumentaban 
que las víctimas del exterminio “no murieron en abstracto”.



12. (epílogo, à maneira do teatro de Gertrude Stein)

Dir-se-iam pétalas.

Aquelas?
Estas.
Antes profusão.
Dir-se-iam m ontes de merda. 
Dir-se-iam céus. 
Camuflagens.
O  que é a Legião Condor? 
Dir-se-ia fixo? fúcsia? 
Dir-se-ia farpado?
Figuração.
Troncos.
Cepos.
M inas terrestres 
(mas aqui, aos teus pés, 
crescem agora essas 
florezinhas azuis e roxas). 
D ir-se-iam maiúsculas.
Toda a tarde?
Entre lobo e cão.
Dir-se-iam pescadores.
N ada assemelha.
Um chamado à ordem , 
e no entanto trovões. 
H em atom as no lago, 
dir-se-ia entrever.
Dir-se-ia chuva de ouro? 
Eram vagões?
Ali, hipoglicêmico.



H.





H.

I.

Um telefonema com um  me avisa que o estado de 

m inha mãe no hospital é gravíssimo, pelo choro da 
m ulher do outro  lado da linha posso acrescentar 
m entalm ente: irreversível. Respira com  a ajuda de 
aparelhos. A princípio reajo bem, chego a dizer para 
a m ulher do outro lado da linha que então deve
mos estar preparados, ela me diz soluçando que está 
preocupada comigo, que ela tem seu marido e seus 
filhos junto dela o tem po todo, mas que eu agora es
tou sozinho com o nunca estive antes, digo que estou 
bem e desligo o telefone m uito mais calmo do que 
era de se esperar. H oje cedo, andando pelo centro 
da cidade vazio com o em todo fim de semana, me 
emocionei com alguns velhinhos que silenciosamen
te perdiam um  longo tem po diante das estantes de 

um  sebo, e admiravam certos livros antigos e cheios 
de manchas com o seus rostos, e os acariciavam com 
mãos trêmulas com o se eles fossem toda a sua vida. 
Q uantas histórias deviam estar se passando ali. Nes
se m om ento pensei m uito em m inha mãe, internada 
há duas semanas. Acho que nunca term inou de ler 

um  livro em toda a sua vida. Eu li todos os livros 
da m inha infância sentado ao pé dela, observando 
ao mesmo tem po as letras e ilustrações do livro e o 
m ovim ento de suas sandálias simples e panturrilhas 
no pedal de um a m áquina de costura Singer verde.



Passeio agora pela mesma casa de m inha infância, 
adolescência e vida adulta, consolado pela ideia do 
descanso que ela terá de agora em diante. Sem pre
cisar de ajuda para levantar da cama, sem precisar de 
ajuda para tom ar banho, sem precisar de ajuda para 

lim par a própria merda. Passeio pela mesma casa de 

então, do quarto para a sala, da sala para a cozinha, 
da cozinha para o quarto e assim por diante, mas co

meço lentam ente a perceber um  sinal que me alarma: 
não tenho nenhum  controle sobre meus passos e me 
será impossível parar de cam inhar do quarto para a 

sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto 

e assim por diante por decisão própria. A cada volta 

observo com cada vez mais apreensão as paredes, não 
sei se pelo tem or de que me faltem a qualquer m o

m ento ou de que comecem a se estreitar sobre mim. 
Descubro desse m odo bem  cruel que não é assim tão 

fácil livrar-me de um m edo que vem sendo o meu 

m edo absoluto desde os quatro anos de idade.



A ideia apavorante da m orte de m inha mãe, pelo 
que vejo, ultrapassou a superfície gelada, deixando-a 
intacta e está faxendo sutis estragos em regiões que 

desconheço, não alcanço. E contudo estou aparente

m ente tão calmo. Venho escrever por m edo de per

der a razão, não pelo estardalhaço dos nervos, que 

não há, mas pelo seu contrário sinuoso, a idiotia. 
Sinto que se conseguir escrever agora o que se passa 
comigo estarei salvo, repito isso a m im  mesmo al
gumas vezes, como repito m entalm ente o refrão de 

que onde há obra não há loucura e onde há loucura 
não há obra e venho escrever. A ideia absurda de um 

obsessor que se aproveitaria desse m om ento de pane 
em m inha m ente me passa pela cabeça quando um a 
voz em m im  diz que devo queim ar todos os meus 
cadernos no quintal de casa, num a grande foguei
ra, um rito de passagem. Agem em m im  um  medo 

(irreal) de não sobreviver à sua m orte e de que eles, 

cadernos, sobrevivam a m im , com  todo o mal (real) 

que podem  causar a pessoas que amo. Rio dessa ideia 

e começo a ver nisso um  sinal de melhora. De todo 
m odo, apago do com putador m uitos arquivos antes 
de começar a escrever.



Antes de me dar conta de que ela estava com mal 
de Alzheimer eu me irritava com  m inha mãe todas 
as noites po r todas as noites me perguntar se meu 
pai já havia voltado para casa, e me obrigar assim a, 
todas as noites, durante não sei quantos meses, lhe 
explicar que ele já tinha m orrido havia dez anos. E 
todas as vezes era com o se recebesse a noticia pela 
prim eira vez. Urnas cem vezes lhe dei, ao anoitecer, 
com um contrafeito beijo de boa-noite, a noticia de 
que seu marido tinha m orrido. Cem vezes viúva. Seu 
m arido m orreu cem vezes, mas só para ressuscitar no 
clia seguinte, quando, ao ir deitar-se, me perguntava 
se ele já havia voltado para casa. C inco anos depois 
de diagnosticado o caso, eu já estava com pletam ente 
acostumado com  isso e não estranhei quando passei a 
ser cham ado prim eiro de irm ão, depois de m arido, e, 
nos últim os tem pos, pai. Pouco antes da crise que a 
levou para o hospital, H elena lhe perguntou quantos 
anos tinha: quinze anos, respondeu. Apesar de morar 
há cinqüenta anos nesta casa da Ilha do Governador, 
ultim am ente acordava de m adrugada pedindo para 
ser levada para sua casa de verdade, no Méier, onde 
morou quando adolescente. Coloco Q uatuorponr la 
f in  du temps, de Olivier Messiaen, e passo a esperar o 

toque do telefone.*

* O telefone rocou às ] ] 1)30. 
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I.

Depois de encam inhar “H .” por e-mail para alguns 

amigos, no in tu ito  de avisá-los da m orte de m inha 
mãe e consciente de que não conseguiria escrever 
outra coisa qualquer sobre o assunto, descobri que 

na pressa de escrever para não enlouquecer, acabei 

revelando o que até o pequeno Stephen Dedalus 

quando ainda vestia calças curtas já se envergonhava 

de ser levado a adm itir frente aos colegas de interna

to. Q uando eu me encontrava em casa à noite, mais 

precisamente no horário em que m inha mãe era pos

ta por suas acom panhantes para dorm ir, lá pelas 20 

horas, eu costumava dar-lhe um  beijo de boa noite, 
no qual ela parecia encontrar agora menos a conti

nuidade de um  costum e antigo do que certa doçura 

narcótica que eu não lhe sabia recusar. Dirigia-m e ao 

seu quarto e costumava encontrá-la já quase adorm e
cida. A luz reduzida do abajur, beijava a testa daquele 
imenso inseto preso no âmbar.



Semanas depois, quando consegui reler “H .”, ou lê-lo 
pela prim eira vez destacado do ato de escrevê-lo 011 

reescrevê-lo, senti-m e acaso no mesmo beco sem saída 

de Dedalus, arremessado na vala de água suja da ver

gonha? Não. Mas perguntei a m im  mesmo o que eu 

recebia ali? Algo cinético e fluido.



D uran te  o velorio beijei sua testa varias vezes, o rosto 

m olhado de lágrimas, mas sem desespero, nem a fi

xação do teatro do século xvn  pelo falso cadáver que 

desperta. Antes de ser fechado o caixão, dei-lhe ainda 
um  beijo na testa e sussurrei-lhe: “Este é o últim o, 

viu? M uito obrigado pela paciencia. Te am o”. E beijei 
a lona.



(imitado de um  velho chanceler florentino)

Mesmo que a alma não m orra — o que não desejo nem  
creio — e o corpo ressuscite em outras mil formas — o 
que desprezo —, o com posto harm onioso que fazia de 

H . m inha mãe ficou destruído para sempre.



I.

A. e B. necessitam ouvir música para escrever, já M . e 

W. requerem nessa hora todo o silencio possível, para 
obedecer, talvez, a algum  ritm o interno. D urante os 
quatro últimos anos eu escrevi ouvindo, pelas manhãs, 
no quarto contíguo ao meu, o m otor da m áquina 
de hemodiálise e seu estrondo de lava-roupas antigo, 
por vezes interrom pido por agudos sinais cuja função 
seria advertir a enferm eira responsável por você, ocu

pada em tom ar café com bolinhos na cozinha, de que 

algo não ia bem com a m áquina ou em seu corpo.



Nos prim eiros meses eu tentava abafar o barulho 

colocando m úsica alta nos fones de ouvido, mas 
isso atrapalhava ainda mais a escrita, e, por acrésci

m o, transform ou o m eu m edo (de ouvir o sinal de 
alarm e disparar dizendo que algo ia mal no delicado 
processo) em m eu pânico (de não ouvi-lo disparar 

dizendo que algo ia mal no delicado processo, e de 

que tam pouco o ouvisse a enferm eira responsável).



Acabei aprendendo a me virar com o rugir dessa 
turbina, com seu apito estridente sempre (in esp e

rado, nas m anhãs de segunda, quarta e sexta. Com o 

o Alzheimer não lhe perm itia gravar na m ente a im 

portância de perm anecer quieta durante as sessões de 

hemodiálise, você logo passou a ser atada à cama.



C om  sua m orte, tam bém  esse som não participa 

mais do sistema de rumores desta casa, sistema que 

agora praticam ente só inclui descarga, fechar e abrir 

de portas e janelas, toque de telefone, teclado de 
com putador dentro da m adrugada, jato de torneira, 

ducha contra piso vermelhão, bater de cabides entre 

si e no cim o do armário quando puxo a roupa com 
força e pressa demasiadas, fervilhar de água dentro 
da chaleira para o chá, batida de aparelho de barbear 

descartável contra pia, m inha chave dando voltas na 

fechadura. Às vezes, num  ônibus antigo, rum o ao 

centro, me volta o m otor que te adiava esse buraco 

na terra.



I.

Depois de quase duas horas de cam inhada cega ao 
deixar o cem itério, cam inhada durante a qual não 

sei o que me terá im pedido de m orrer atropelado 

como afinal coube a Roland Barthes, a fome trata 

de apurar os meus sentidos e já posso até distinguir 

na inform e massa escura do universo, uns cinqüenta 
metros mais adiante, o letreiro do H abib’s. Pela tra
jetória que suponho ter feito, devo ter passado por 
pelo menos um a dezena de lugares mais interessantes 

para comer, alguns deles com letreiros não menos cha- 
mativos. Mas se é justam ente diante do pseudoárabe 

que m inha visão tornou a se adensar, julgo que aqui 

deve realizar-se a cerim ônia que planejo.



Partilhado com  um a dezena de ruidosos adolescen

tes festivos nas mesas circunvizinhas, m eu banquete 
fúnebre será tam bém  esse campo elétrico que sinto 
ao meu redor. O  calor aqui dentro é perturbador e 
m inhas lembranças de H .  neste cenário parecem flu
tuar como fumaça de cigarro soprada dentro da bola 

de chiclete de um  adolescente. Em cada um  deles 

vejo o filho que me negou três vezes: Ele não é meu 
pai! Ele não é meu pai! Ele não é meu p a if

* Em dado momento, do equipamento automotivo de um opala ver
melho, passou a ser exalada uina música que fez com que quase todos 
os jovens ali presentes se atirassem a uma espécie de dança entre as 
mesas. Os participantes realizavam uma ronda sem fim, onde sempre 
se alternavam alguém bastante sorridente e alguém bastante sério. Os 
sorridentes conduziam o jogo e eram 11a verdade os únicos a dançar. 
Cada par era formado por um jovem, garota ou garoto, e na verdade 
bastante assexuado, bulímico e animado, e por uma garota ou garoto 
aparentemente estupefato. O que dançava parecia estender a mão para 
aquele que queria arrastar em sua dança, mas que ainda não se havia 
submetido inteiramente. A beleza da cena residia 110 contraste entre a 
incrível potência rítmica dos que dançavam/éa paralisia dos que não.



Assustadora simultaneidade: no exato instante em que 
dou início a meu processo de mastigação da insossa 
massa branca de um a esfiha me dou conta de que 
não procurei me inform ar sobre aquilo que, no fu
turo, talvez me será, obscenamente, questionado, ou 

seja, se no girar dos dados imaginários, à m inha mãe 

lhe coube a m orte boa ou a m orte má. Tal sim ul

taneidade me faz desconfiar, e por um segundo ter 
a arrepiante certeza, de que o gesto físico da m or
dedura na massa gerou o pensam ento tanto quanto 

provocou, através do conseqüente rasgão, a liberação 
de um a nuvem de vapor do recheio de carne morta. 

D e meu pai fiquei sabendo que gritava enfurecido na 

cama do hospital e tentava esm urrar os médicos que 

o atendiam  até que o fulminasse um  enfarto. Será 

isso a m orte má? Senti na época orgulho desse triste 

Jacó em luta com  seus anjos da m orte, impermeável 

a qualquer tipo de serenidade. Se bem a conheci, m i

nha mãe não reclamou m uito nem esboçou qualquer 
gesto, o que quer que estivesse sentindo. De todo 

m odo, e tam bém  orgulhoso, imagino-a, em m inha 
fantasia, me dizendo:



Hilda:

-  Com parada com a larga eternidade de nada sentir, 

nada provar, nada tocar, ver e ouvir que nos espera, 
a m orte no sono, como dizem que coube a Chaplin, 
vale o que valem as dez costelas partidas, as orelhas 

arrancadas, os dedos decepados, a laceração horrível 

entre o pescoço e a nuca, a equimose larga e profunda 

nos testículos, o fígado lacerado, o coração lacerado, 
o rosto inchado irreconhecível, os hematomas, última 
forma física assumida por Pasolini nesse louco planeta 
que agora, para você, gira também sem mim.
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•A s  banhistas. Rio de Janeiro, Imago: 1993.

• Sob a noite física. Rio de Janeiro, 7letras: 1996.

• Versos de circunstância. Rio de Janeiro, M oby Dick: 2001.

• Sublunar 1991-2001  (antologia que reúne poemas dos 
três primeiros livros do autor, além da integralidade de 
Versos de circunstância). Rio de Janeiro, 7Letras: 2001.



Eu pergunto  se
você quer ir para
casa “Sim”
se está pensando
em grandes espaços vazios
“Sim” se tudo
vai passar
tudo vai
ficar bem

“Sim sim” 
se realmente 
se apaixonou 
se pensou em 
m orrer “Sim” 
se eles cortaram  
os seus lindos 
cabelos.

[Fragmento do poema “Monodrama ”]
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