
VENTO  ÁGUA  TERRA VIDA  
um olhar a vida e o mundo 

entre a poesia e a antropologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Rodrigues Brandão 

 

 



 

 

 

Se procurar bem, você acaba encontrando  

não a explicação (duvidosa) da vida,  

mas a poesia (inexplicável) da vida. 

 
Carlos Drummond de Andrade 
 

 

 

Nossa faculdade de pensar desaparece 

mas não nossos pensamentos;  

o raciocínio foge de nós,  

mas fica em nós o conhecimento 

 

     Sidarta Gautama – o Buda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Com o vento as palavras vêm 
 

Creio que pouca gente sabe – mesmo quando pertencente à 

nossa pequena tribo de antropólogas/os -  que no ano de 1990 

Dennis Tedlock publicou um livro de poesia. E o publicou como 

antropólogo. 

Acho que bem menos gente sabe que alguns anos antes, em 

1982, eu publiquei um livro de poesia. Também como um 

antropólogo e não como um poeta que também escreve (e em 

geral esconde)... ―as minhas poesias.  

O livro de Dennis tem este nome: Days from a dream almanac, 

e é um livro sem notas de rodapé e, menos ainda, sem qualquer 

bibliografia. O meu livro tem este nome: Diário de Campo – a 

antropologia como alegoria. E ao contrário do livro de Dennis, 

tem uma exagero de notas de rodapé e, ao final, uma exagerada 

bibliografia em que os livros e outros documentos aparecem 

divididos pelas reais ou imaginadas categorias vocacionais de 

seus autores: ―os antropólogos‖,  ―os filósofos‖, ―os poetas‖.  

O livro dele é dedicado ―to the memory of my parents‖. E, de 

repente, eu lembrei que seria preciso um livro de um 

antropólogo ser de poesia para receber uma tal dedicatória. Já o 

meu recebeu esta amorosa dedicatória: ―Para Maria Alice, com 

um amor igual ao de um dia em julho, há muitos anos atrás‖. Os 

―muitos anos‖ são agora bem mais. Continuamos juntas há 52 

anos. 

Penso que bem menos gente ainda sabe que quando nos 

encontramos em Trujillo, na Espanha, em um dos encontros 

internacionais ao redor ―de los 500 años‖, Dennis me deu um 

exemplar de seu livro, com esta generosa dedicatória. 

Ao final de seu livro, em uma ―Futher Note to the Reader‖, 

Dennis Tedlock escreve isto. 

 

For more of (and about) the poetry of fieldworkers, 

including experimental translations of the poetry of peoples 

met in the field, see the magazine Alcherinca/Ethnopoetics 



(19870/80), founded and edited by Jerome Rothemberg 

and myself. Two recent anthropologies of fieldwork poetry 

(not includind translations) are: Refletions: the 

Anthropological Muse, edited by J. Iain Prattis 

(Washington, DC.: American Anthropological Association, 

1985) and a special doble issue of Dialectical 

Anthropology (vol. 11, 1986), edited by Stanley Diamont; 

the latter includes essays by the poets and their critics. Two 

volumes of poems by particular anthropologists come to 

mind: Carlos Rodrigues Brandão’s  Diário de Campo: a 

Antropologia com/como Alegoria (São Paulo: Brasiliense, 

1982) and Stanley Diamont’s Totens (Rhinebeck, N.Y.: Open 

Book/Station Hill, 1982. (1990: 87). 

 

Logo a seguir Dennis Tedlock recorda que ―there could not 

have been a better place than Brasil to begin work on Days from a 

Dream Almanac. Não sei se anos antes Claude Lévi-Strauss teria 

feito semelhante confissão no prefácio de Tristes Trópicos. E ele 

encerra o parágrafo de confidências tropicais lembrando seus 

diálogos com Carlos Vogt (que mesmo quando foi ―meu reitor‖ 

somente conversava comigo a respeito das poesias que 

intertrocamos) e João Batista Costa Aguiar (que lamento não 

haver conhecido). 

De minha parte, nunca duvidei de que ancestralmente a 

poesia, a prece e o mito terão sido a fala humana de que a cultura 

emerge, até milênios mais tarde o mytho ser submergindo pelo 

logos, a poesia pela prosa, e a prosa poética pela prosaica... ou a 

das ciências. 

Apenas vários mais tarde encontrei em alguns ousados 

pensadores a confidência de que talvez o devaneio seja uma 

alternativa do pensamento e do imaginário humano senão 

superior (pois não se trata disto), mais pelo menos mais 

humanamente denso, profundo e gratificante do que o conceito. 

Para tanto recomendo toda a obra do ―Gaston Bachelard... 

noturno‖, sabiamente editada em belos livros de capa vermelha 

pela Martins Fontes, a começar por Fenomenologia do Devaneio.  

E foi em um pequeno e essencial livro de Roland Barthes que 

vim a encontrar a mais radical e convincente declaração de ideias 



e valores que justificam não apenas a escrita da literatura, como a 

sua excelência, quando diante da escrita da ciência. Acreditem 

que ao ser empossado na cadeira de Semiologia Literária do 

Colégio de França, no dia 7 de janeiro de 1977 (anos antes, 

portanto, do livro de Dennis e do meu), Barthes, amigo e 

cúmplice de Lévi-Strauss nos tempos de recriação do 

estruturalismo, ousa dizer e, depois, escrever isto (pois sua ―aula 

magna‖ foi publicada e em Português tomou este nome: Aula). 

 

A literatura assume muitos saberes. Num romance como 

Robinson Crusoé há um saber histórico, geográfico, social 

(colonial), técnico, botânico, antropológico (Robinson 

passa da natureza à cultura). Se, por não sei que excesso 

de socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas 

devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a 

disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as 

ciências estão presentes no monumento literário. É nesse 

sentido que se pode dizer que a literatura, quaisquer que 

sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é 

absolutamente, categoricamente realista: ela é a 

realidade, isto é, o próprio fulgor do real. Entretanto, e 

nisso verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar 

os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes 

dá um lugar indireto, e esse lugar indireto é precioso. Por 

um lado ela permite designar saberes possíveis – 

insuspeitos, irrealizados: a literatura trabalha nos 

interstícios da ciência: está sempre atrasada ou adiantada 

com relação a esta, semelhante à pedra de Bolonha, que 

irradia de noite o que aprovisionou durante o dia, e, por 

esse fulgor indireto, ilumina o novo dia que chega. A 

ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir esta 

distância que a literatura nos importa. Por outro lado, o 

saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a 

literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de 

alguma coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas – 

que sabe muito sobre os homens. (2013:18 e 19). 

 

Eu não chegaria aos extremos de Barthes, mas não apenas 

acredito em quase tudo o que ele escreve (e não só em Aula) 

como, trazendo para a prática da vida o que creio, sigo me 



dividindo entre a ciência de meus dias e a literatura de minhas 

noites. 

Eis que no velho prefácio de Diário de Campo (na verdade 

uma carta escrita a Caio Graco Prado) eu escrevi algumas 

confidências que quero transcrever agora. 

 

Pois aí vai o Diário de Campo. Tal como disse quando 

conversamos em São Paulo sobre ele pela primeira vez, aí 

vai pelo correio  essa vontade de pensar a antropologia 

como alegoria, o que não é mais do que a vontade  de 

escrever, com os símbolos do poema, ―o pensado e o 

vivido‖, dos personagens da própria Antropologia: o 

homem, seus símbolos, seus mundos, sua vida (em tempos 

em que eu nunca havia ouvido falar em Tim Ingold – CRB 

em 2016). O diário são as folhas de trás dos cadernos de 

anotações de pesquisas, viagens e reuniões. São folhas de 

uma face oculta. Escritos carregados de afeição, que 

acompanharam ao longo destes anos os outros escritos 

dos livros que eu fiz, e que nunca conseguiram neles um 

lugar seu. 

Os escritos do Diário de Campo foram escritos sem um 

plano prévio. Dentro do ofício do antropólogo, acho que 

afinal eles são o meu diário dos diários de campo. Se o 

material das tantas folhas escritas deu os estudos de 

antropologia, o material das últimas gerou esses estudos 

através da poesia (...) 

Quando resolvi juntar as folhas de trás de uma porção de 

cadernos e reunir os escritos-poemas não foi difícil 

distribui-los em pequenos ciclos. Eles já estavam escritos 

assim. Alguns ciclos são sobre camponeses, lavradores-

sem-terra e posseiros do Norte em luta por terra. A mesma 

gente que habita de modo não muito diverso os meus 

livros de pesquisas. Outros são sobre essas mesmas 

gentes, mas agora fora do trabalho e vestidas com roupas 

de fitas e cantos dos dias de festa (...). Outro ciclo é sobre 

os índios da Meseta Tarasca. Eu convivi com eles em 1966 

e depois voltei lá umas três vezes. Outro é sobre índios 

que sobrevivem entre as fúrias e artimanhas dos brancos 

do Brasil. Um último ciclo fala sobre o Chile – Terra de 

Neruda. (...) 



Tudo isso pra dizer a você que os escritos do Diário 

descrevem maneiras de sentir pessoas, lugares, situações 

e objetos. Você não vai encontrar nada mais do que já 

conhece de outras leituras de antropologia.  

(...) 

Me explico? Afinal, Caio, todas as linguagens são 

possíveis e a fronteira entre a ciência e a poesia pode ser 

grande ou pode ser nenhuma. Os gregos que a todo 

momento convoco para as notas dos poemas sabiam dizer 

uma coisa e a outra. Sabiam fazer o pensar como o poema 

e cruzar a pesquisa com a beleza. Sabiam, portanto, dizer 

o saber como poesia, que das tribos da Austrália às da 

Academia sempre foi a linguagem mais humana e, por isso 

mesmo, a mais fácil e a mais difícil  (1982: 12 a 14) . 

 

Passados os tempos, sem que eu em algum momento me 

programasse para tanto, resolvi revisitar Barthes, Bachelard, 

Tedlock e eu mesmo. O resultado desta pequena e inesperada 

incursão a passados próximos e um tanto mais remotos, foi que 

reuni de volta alguns poemas meus. Sobretudo os escritos há 

mais de 30 anos em Diário de Campo. E os reuni congregando-os 

em um outro arranjo, que acabou virando o índice e a sequência 

do que percorrerá quem ainda acredite que depois de tanta 

prosa e teoria ainda vale a pena viver momentos de mito e 

poesia. 

De uns tempos para cá comecei a ousar uma outra aventura. 

Ela parece ter sido muito bem recebida, mas mesmo assim 

considero o seu curto ciclo quase encerrado. Do que estou 

falando? Convidado com alguma frequência a proferir ―falas de 

encerramento‖ de encontros, simpósios, congressos e 

semelhantes, sobretudo quando mais ―militantes‖ do que 

―acadêmicos‖, ousei transformar uma daquelas que na pressa do 

―fim de festa‖ ninguém mais escuta com atenção, em longas 

cantatas, ao estilo entre a Grécia não quando e nem onde. Uma 

delas tinha este subtítulo: ―cantata para voz, vento e viola‖. 

Mal temos hoje em dia tempo para ler a pouca poesia que 

aqui e ali, de vez em quando pousa diante de nossos olhos. 

Quanto mais longas cantatas. No entanto elas aí estão. E estão no 

quase final de tudo, para que quem tenha chegado pelo menos 



até o final de meus velhos poemas se reconheça livre para fechar 

estas páginas (―virtuais‖ ou ―papelais‖) antes de chegar a elas. 

Finalmente, quando a UNICAMP estendeu a mim uma 

homenagem que valeu pela reunião de pessoas amigas de quatro 

décadas, eu me lembrei de uma última ousadia. Lembrei de um 

dos fragmentos de Heráclito (dito pelos de seu tempo e sua 

convivência: ―o obscuro‖) quando no fragmento 51 ele diz: 

―Ouvindo a voz do logos e não a mim, reconheço que tudo e 

todos somos um‖. E terminei na Reitoria da UNICAMP uma fala 

sem leitura de documento escrito, e com um longo poema. Nele 

eu penso no vento e nas palavras. Nele eu acredito que sou 

apenas um alguém por quem passam com o vento as palavras e 

as idéias que imagino serem minhas. E quem mais queira saber 

no que deu, que se arme de generosa coragem e vá até o final 

deste livro. 

Transcrevi, coloquei em um ou dois escritos meus a 

passagem com que o mesmo Roland Barthes encerra a sua aula (e 

encerraria a sua vida, poucos anos depois).  Ele não apresenta 

aos que vieram ouvi-lo em sua ―aula magna‖ nenhum projeto de 

vida. Ele anuncia uma espécie de propósito do viver o que ainda 

falta de vida. Tendo chegado a uma idade que ele não alcançou, 

quero concluir estas palavras que antecedem a poesia com o que 

ele escreveu. E eu assino em baixo. 

 

 Há uma idade em que se ensina o que o que se sabe; mas 

vem em seguida outra, em que se ensina o que não se sabe; 

isso se chama pesquisar. Vem talvez agora a idade de uma 

outra experiência, a de desaprender, de deixar trabalhar o 

remanejamento imprevisível que o esquecimento impõe à 

sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças  que 

atravessamos. Essa experiência tem, creio eu, um nome 

ilustre e fora de moda, que ousarei tomar aqui sem 

complexo, na própria encruzilhada de sua etimologia: 

sapientia: nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de 

sabedoria e um máximo de sabor possível (2013: 49) 

 

 
Rosa dos Ventos 

Primavera de 2016 



 

terra 

 
 

a terra 

 

Misteriosa senhora dos sentidos do homem,  

mãe mineral do ofício e do orgasmo.  

Não nomeada e no entanto presente  

nos solos do quarto onde mulher e homem  

traçam no corpo os amanhos do amor.  

Ali se misturam no lavrar da carne os sucos dos corpos  

entre sinais de gritos e gemidos de alegria e poder.  

 

Irmã da vida, sobre teu manto semeiam os homens  

e dele tiram as colheitas de maio. 

Ali pois deviam amar. Sobre o solo deitar o dorso  

de homem e mulher. Acaso somos outra coisa  

então o sumo do fruto do teu gozo?  

Ventre da vida, mãe dos seres 

sobre quem o mistério tocou com o sopro do hálito,  

úmido hálito denso de seiva e sangue.  

 

Orvalhada da noite dos milênios 

e mil vezes mais velha que os passos do homem,  

que entre as palmas das duas mãos 

ele tome a pele de teu corpo morno 

e com ela toque o espelho de seu rosto 

e entre todos os sete sentidos reconheça 

a espessura dos grãos de areia que são  

a oficina da origem de todos os domínios, 

e sem o que os próprios deuses do mundo  

seriam inúteis. 

 

São Luís do Paraitinga 

 



 

 

 

 

o ofício de plantar 

 

Todos os outros ofícios dos milênios 

misturam a matéria da terra com partes mortas de seus frutos 

e disso fabricam o testamento dos bens do homem: 

o tijolo de barro, a roda de aço, a mesa de madeira. 

Só o teu ofício mistura terra a própria terra 

e atira nela o grão vivo que morre e renasce 

em multiplicações do próprio fruto. 

Por isso os ofícios dos outros são artes de ciência,  

alquimias aprendidas nos porões dos magos do norte 

que transformam nos fornos e bigornas dos senhores da terra 

 os metais do mundo. Mas o teu é o único exercício humano  

que recria da vida a própria vida molhada de janeiro.  

E os senhores sabem que fazer a vida brotar do silêncio  

do orvalho e do trabalho é terrível,  

porque a vida persegue os poderes e as armas  

e ameaça o passo dos guerreiros errantes. 

Por isso fazes artes de profeta e és um sábio anunciador.  

Por isso os grandes te vigiam de perto e te fazem servo  

e te tomam por maldito, condenado a viver fora do castelo.  

Por isso contra ti lançam exércitos e juízes de toga.  

Por isso te temem pelas gerações e fazem de ti,  

sagrado como um caminho de terra molhado entre duas pontes,  

um exilado sempre expulso da terra que trabalhas. 

 
Santa Luzia — Minas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o semeador 

 

A noite não demora na morada do escuro,  

ela anseia o claro alvorar da manhã.  

Estava o semeador de auroras sulcando a aragem da terra 

com riscos de um fio invisível  

que somente tecem e sabem tecer  

as mãos hábeis dos rituais do amanhecer. 

E alvorava de elo trabalhar, curvado sobre a terra,  

a suave equação que de grão em grão movia  

a complicada arquitetura do universo. 

Ali. Como se a história das coisas e homens  

a cada dia nascesse de novo desse gesto ancestral,  

pois todas as coisas são o que o homem planta  

e cultura é o nome dado ao que ele colhe e canta  

enquanto corta a braçada de cereais. 

Estava o semeador de auroras  

dizendo um a um os seus nomes  

aos frutos que iam nascer.  

 

E como quem dá o nome dá a vida,  

pronunciava sussurros de um rito sagrado, 

como um mago vestido do branco alvo da neblina.  

Não como um lavrador de três alqueires. 

 

Santa Luzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

festas de colheita 

 

 

Rasguei o calendário. No sou homem que conte os dias  

do campo correndo com a ponta dos dedos a fila dos números.  

Olho as estrelas. A variação da luz do cosmos 

e a posição de alguns astros na nave do céu 

me diz a era dos meses. Meu tempo são as estações,  

sou homem de lavrar. 

Duas vezes por ano chego à janela e digo aos da aldeia: 

celebrai aos ventos as vinhas de outubro!  

preparai o corte dos instrumentos de ceifar!  

celebrai, digo, as chuvas do verão e os frios do inverno!  

A cada tempo a sua festa, mesmo quando há fome.  

Há um tempo de viajar as mãos no ventre das mulheres  

e há um tempo de vesti-las de lã e aconchegá-las  

junto no fogo. Do mesmo modo, digo aos da aldeia,  

com os mesmos gestos rituais não se pode celebrar  

o tempo em que sobre a pele do solo se ara o chão  

e aquele em que a ceifadeira corta o caule do trigo.  

Não há mês como abril, digo aos que colhem.  

As colheitas passaram e passou o tempo da quaresma.  

Celebrai, grito da janela, os cereais de março!  

Olhai os campos de pastagem! Vede os capins!  

Antes de serem todos os anos, desde o começo dos tempos,  

ao sol de maio e aos frios de julho secos e queimados  

o que há de mais belo do que a sua floração?  

Que roseiras sacodem no jardim dos ricos flores mais finas?  

Celebrai, digo aos que colhem,  

as sementes que jogam ao chão! 

  

Caldas 

 

 



 

 

 

 

 

voltar do trabalho 

 

 

Exilados da luz do dia — já é noite 

E o vozerio das estrelas invadiu o céu do outono —  

de novo juntos na margem esquerda da estrada 

os camponeses de junho refazem o mapa da volta.  

Ei-los. Carregam no vão macio dos ombros  

o bastão da enxada que na ponta pendura a cabaça vazia  

da água, pequena primavera no dia de trabalho.  

Carregam o peso desse dia e por isso arquejam o corpo  

mesmo quando não é mais preciso, porque o ofício de andar  

descansa o dorso na curvatura a que obriga o de carpir.  

Os mais ágeis livram os dedos 

E com os artefatos dos primeiros caipiras  

fazem pelo caminho a arquitetura difícil  

de um cigarro de palha de milho.  

Entre o cantochão dos sapos na beira dos brejos 

e a orquestra de flautas de grilos e cigarras 

esses homens não cantam e apenas abandonam aos pés 

a música dos cantos de voltar. Viageiros do outono. 

 

 

São Luís do Paraitinga 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

os brincos 

 

A alegoria das coisas em que cremos  

pende dos brincos por causa de quem 

nossas mulheres e filhas furam as orelhas.  

Por isso elas usam brincos a vida inteira  

e por isso com o dinheiro da venda dos bens da terra  

compramos brincos de ouro. 

 

Para que eles pendam como bandeiras, pequenas flâmulas,  

sinais dourados com pedras, rubis de brilho 

na carne magra das mulheres do povoado.  

Pela mesma razão penduramos também na parede  

de adobe, pintada a cal aguada dos ranchos que fazemos 

barreados de amor polido ao sol e que cobrimos com capim  

seco, colhido em maio, quadros de feira coloridos.  

Caros quadros comprados em domingos de romarias.  

Ali colocamos o retrato de vivos e mortos: 

os antepassados, seus filhos e os netos. 

Da parede nossa gente nos olha, sagrada como santos e deuses  

pendurados por igual entre os nomes da família. 

Por isso colamos cenas das folhinhas de armazéns  

que ali ficam por gerações de anos e anos,  

figuras ao vento nessas terras onde bandeiras que há  

são as que viajam em janeiro e viajam em maio  

à frente dos tropéis de foliões de Reis e do Divino. 

  

Tantos seres e cores quantos caibam nos quadros da memória.  

Tantos quantos caibam pendurados em paredes e corpos: 

medalhas, brincos, panos dos Três Reis, fotos de parentes,  

virgens, santos, pretos de almanaque e senhores do céu.  

Não somos como os ricos que comem à volta de mesas  

e ali colocam velas e grandes jarros com flores.  

Comemos em pratos de alumínio. Catamos com os dedos  

nas panelas de barro as porções do almoço 

e acocorados à volta do fogão comemos na cozinha.  



Flores que colhemos no campo à volta do trabalho,  

ou no jardim roceiro que mistura vegetais de cheiro  

com as ervas antigas de onde tiramos a saúde,  

colocamos em pequenos vasos de porcelana barata  

debaixo do retrato dos ancestrais. 

 

A eles fazemos nossas rezas, preces de ramalhetes  

que as filhas colhem para os santos e os mortos, seres  

que os ritos da memória tornam iguais e imortais.  

Vivos e presentes, vestidos de lenços e roupas de festa,  

com os chapéus de domingo que tinham na cabeça  

e os olhos pregados na janela de tampos de madeira.  

Vivos, tanto quanto nós. 

 
Atibaia 

 

 

 

a idade do ouro 

 

O sol de outro dia molhado das águas de leste ilumina a fila de 

passos que fizemos a meio caminho longe, tanto que o grito da 

esposa à porta do rancho não alcança o lugar onde trabalhamos a 

terra. Em nome de que ser devemos, portanto,  

repetir três vezes por dia o dever da oração? 

Houve um tempo em que o arfar do peito de nossa gente - 

os encontrareis semeados pelo campo  

com cruzes de aroeira a um palmo do lugar da cabeça - 

era o primeiro sinal do amanhecer. 

Vinha o iluminador de outro dia molhado das águas de leste  

e os achava no eito — os velhos da raça de que somos.  

Somos uma gente digna, dado que os homens e alguns deuses 

-  até mesmo os dados aos prazeres e ao vinho -  

anunciam que o amanho da terra é a dignidade do homem, 

e os símbolos do que fazemos com a terra  são tema de parábolas. 

No entanto comemos em pratos de alumínio barato  

e as gerações que temos amassam com os pés nus a lama  



dos quintais, lugares de alquimias da vida, mais do que os  

dos sábios que comem do que colhemos  

e em troca ofertam pós e poções que tememos usar. 

 

As florestas que resistiam às primeiras caravanas  

nós as derrubamos com machados e grandes fogos  

cuja linha de ferreiros e bigornas dias e noites clareavam  

os serões de agosto a outubro. 

A selva era submetida ao temor da cultura  

e reduzida às cinzas que a chuva fazia serem  

o adubo da germinação da terra. 

Chamas da terra convertidas em verde.  

Os ossos da floresta  reduzidos ao pó  

que misturamos com a semente dos cereais  

e com o trabalho transformamos em grãos infinitos. 

 

Multiplicadas as notas de nosso padecer de povo pobre,  

tornamos ritos de mortos algumas antigas canções de bodas  

que tínhamos e gostávamos de ter e que por muitos anos  

foram toques alegres entre palmas e passos de sapateios.  

Hoje são passos descalços  

dos que seguem a fila do cortejo  dos mortos,  

adormecidos em redes brancas de panos de algodão 

e antes do outono recolhidos à mansão dos dormidos.  

De uma geração à outra, como a poeira do chão  

que o passar do tempo torna estéril,  

contamos maiores os números dos nossos males: 

nós, os homens ingênuos do amanho da terra.  

 

A primavera de uma idade do ouro 

é a sombra de uma era perdida, anterior à moeda, 

e primeiro foi o tempo ancestral dos seres nus 

que não plantavam nem colhiam e dos claros das matas 

catavam frutas doces, mel e raízes boas para comer e curar. 

E bebiam águas cristalinas de verdes rios sem donos. 

Aquele foi o tempo de possuir os dons da vida 

e conviver com vigílias de deuses, 



forças do universo cheias de nomes e sinais 

a quem a cada manhã os homens criavam outros nomes 

e que a cada estação renasciam  transformados em flores e grãos 

A pulsação da terra os nossos ancestrais sentiam 

pondo o oco da mão direita sobre o coração. 

A variação dos tempos: secas e chuvas, verões e primaveras, 

eles adivinhavam acariciando o veludo da própria pele, 

ou olhando os sinais do cosmos, seja entre as estrelas da noite, 

seja dentro do brilho do céu dos olhos de alguém amado.  

As estações do ano existiam na alma do homem   

e os seus corpos vibravam  em comum comoção com a tempestade 

ou as noites em que a brisa mal move uma folha.  

Colocar no corpo das mulheres fluidos brancos de vida  

era tão diário quanto encher de água limpa 

a concha das mãos e beber. E era tão sagrado.  

Foi um tempo anterior ao arado 

e os ritos dos moços celebravam formas de vida  

que corriam livres entre as veias  

da tribo dos homens que fomos 

e de que agora não há mais do que sinais em grutas  e montes: 

sinais de uma memória que de acordo com os sonhos que têm 

os velhos da aldeia avisam que viram e existem. 

 

Depois foi o tempo de aprender a lavrar os campos 

e primeiro a terra foi de todos, os campos sem cercas 

e as roças sem nomes. Os tipos de gados que tivemos 

corriam livres entre terras em busca de aguadas. 

Longe alguém bradava uma palavra de mesma crença comum, 

e de casa em casa ela ia, viageira do vento. 

Os homens eram iguais e tinham as suas mãos os mesmos sulcos, 

entre si casavam filhos e filhas 

e sabiam todos os passos das mesmas danças. 

Os senhores existiam longe, em terras cujos mapas  

sequer sabíamos pronunciar.  

Eram raros os comércios com os maus e por isso se podia pensar  

que a Terra era plana  e parada no ar.  

E por isso por toda a parte se cria que os mortos 



voltariam um dia ao mundo e seriam como eram. 

 

Essa foi uma era perdida, primeiro dos dias,  

depois, da memória dos homens.  

Sobraram alguns mitos e ritos 

que às vezes contamos e festejamos em noites de junho 

 

 

 

 

 

Vento 

 
O sul, o vento 

 

Com agulhas de prata polidas com gelo 

os ventos do sul varrem a terra desde a Araucanía. 

Com finas farpas afiadas nas pedras do Pacifico  

eles invadem a cavalo as costas do Chile,  

em grandes bandos, cavaleiros errantes  

agrupados na costa em milícias de guerra.  

Antes de investirem contra os muros do litoral  

que os homens edificam e as plantas semeiam,  

assobiam e gritam seus gritos de guerra,  

lanças que atiram, sonoras azagaias 

que afinam e jogam antes de chegar. 

 

Mas quando na terra encontram minérios, plantas e pessoas, 

desmontam dos corcéis de que eram e montavam a pelo 

e deixam sobre o chão as lanças de seus dedos. 

E se dão as mãos, ventos austrais, 

e cercam com o alarido de flautas e tambores 

as casas dos homens, os seus medos. 

 



Sopram nos currais a pele dos viventes 

e se trançam sensuais como o fio de cem novelos. 

E se vestem de mantas, panos e velas infladas 

que a tudo cobrem e acalentam. 

E como são cinzentos no outono 

três em cada quatro dias do mar do Chile, 

os seus cantos são tristes sons mapuches, 

e são tristes os homens, mas altivos 

dia e noite erguidos em bronze contra o vento 

e seus hinos ferozes de gritos e frios. 

 

Punta de Tralca 

 

Pinheiros da Costa 

 

Os pinheiros existem como sentinelas.  

Os chilenos os plantam e os plantam os pássaros  

para que do torreão de pedras onde crescem  

espreitem e vigiem o mar e o vento. 

Para que dos altares de pedras onde rezam  

celebrem a vida da terra: seus mistérios.  

Crescem e desde pequenos são soldados em fila  

na primeira linha das guerrilhas que entre si travam  

há milênios de milênios a terra e o mar. 

Se armam de raízes minerais de aços claros  

e mesmo os galhos que apontam são minérios,  

espessas folhas verdes que nem o vento austral arranca,  

facas afiadas que contra o vento esgrimem.  

Aos gritos com que multiplicam os uivos do vento  

avisam aos homens da costa a chegada do inimigo.  

Mas não existe silêncio mais denso que o das alquimias  

das seivas que as raízes que têm bebem do chão  

e fazem viajar do tronco aos altos galhos,  

bandeiras de um verde escuro hasteadas na costa,  

ao vento armadas e que à noite tremulam seus sinais de luta. 

 

Isla Negra 



 

O vento, a casa 

 

Primeiro passou em tua casa 

Este vento que agora vai e varre 

a lombada do morro e o capim gordura. 

Florido em março ele balança, e a dança 

do vento abençoa o que embala 

bailarino entre a noite e esta manhã 

De tua casa o vento trouxe aqui 

um certo odor de café, de menta ,de hortelã. 

 

E para um momento, e atento escuta 

O passar do vento que te ensina 

que como o vento a vida é tudo, menos vã. 

 

Campinas/Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

Mar 
 
 

Diante do mar imenso 

 

Era o  mar. Era a era em que a praia 

parecia de uma casa o seu quintal. 

O mar imenso, o oceano, o outro lado 

onde o que existe se some no horizonte 

e o horizonte é de água, céu e sal. 

E, no entanto, entre as ondas o meu corpo 

de garoto magro e sem destino 

brincava de ser deus, de ser eterno 

pois é eterno tudo o que é menino. 

 



A morte estava ali, e alguns morriam, 

e o mar os navegava ao infinito 

e o vagar dias apagava quem se ia. 

E no mar eu vagava como um fauno 

que se veste de algas pra bailar 

como quem faz do que faz um gesto, um  rito 

sobre o azul que com o azul o mar se pinta, 

e sobre a tábua frágil navegava a onda 

entre o mar sem fim e o fim do mar 

até aonde na areia o mar se finda1. 

 

 
 

E agora longe, quando eu me vou 

 

Amei o mar. 

Foi quando era menino 

e molhava os pés na água e era anjo, 

e voava sobre Copacabana 

carregando uma estrela em cada asa. 

Gostava de andar pelas areias 

ali, onde a onda se termina 

e desenha na praia o meu destino. 

O mar não era mau nem inimigo 

e morrer nele era morar em outra casa. 

E agora, longe, quando eu me vou 

por caminhos onde há vales e veredas 

é o mar que amei quem vai comigo. 
 

 

 

 

 

                                                           
1  A palavra ―tábua‖ aqui não é apenas uma metáfora. Falo das pequenas ―tábuas de jacaré‖ com que, 

muitos anos dos surfistas, navegávamos nas ondas do mar, desde a ―arrebentação‖, onde desde 

tempos imemoriais as ondas ―quebram‖, até as areias da praia. Isso quando não ―encaixotávamos‖ em 

uma mal ―pegada‖ e vínhamos aos trambolhões marinhos até onde ela, já pequena e mansa, nos 

deixava. 

 

 



Tudo o que vem se move 

 

Agora cada vez me vem o mar. 

Guardador de outonos, eu me espanto 

de olhar para trás e me ver vindo. 

Era ontem um tempo inacabado 

e então eu relembro quando é noite  

e do alto do céu Órion me fala:   

é noite ainda, e era  noite outrora. 

Venho de um tempo quando eu era vento 

e viajava em maio de um país a outro. 

E hoje, quando há vento, do alto deste nome 

vejo que a noite, o tempo, o mar e o vento 

tudo o que vem se move, menos eu, agora. 
 

Ilha de Santa Catarina 
 

 

 

Uma ilha-barco aporta para sempre 

 

Uma ilha como um navio ancora aqui. 

Derruba velas e pede a paz ao vento. 

Deixa que a areia banhe a sua proa, 

brinca de ser porto quem foi trilha 

e acolhe nos mastros as gaivotas. 

Uma ilha-barco aporta para sempre 

e se cobre de ninhos e paineiras 

e de mangues e de praias, de capelas 

e de festas de santos padroeiros. 

Uma ilha é um navio que não navega 

e acolhe a cada dia um navegante.  
 

 

 

 

 

 



 

 

O mar, o mato, a vida 

 

O avesso do mar 

é o mar ainda. 

E o cinza que a tarde 

pinta quando finda. 

 

Nem azul nem verde  

nem claro nem limpo  

esse avesso é o triste  

do escuro que existe  

na noite. No azul-roxo  

que o seu pincel risca  

quando faz a escrita  

do amor quase infindo  

do querer envolvê-lo  

com um novelo azulíneo  

por baixo e por cima. 

 

O avesso da vida 

é a vida ainda. 

Um lado é o outro 

e a ida, a vinda. 
 

Itatiaia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rio 

 
seca/cheia: dois rios do norte 

 

 

No espelho da seca o Itacaiúnas  

monta castelos de pedra. Pontes  

que o passante cauteloso atravessa  

de um lado ao outro do rio a pé. 

 

O Tocantins arranca do seu leito  

roçados de quintais de areia,  

um outro rio ao lado, criando praias  

que junto ao rio correm até a cheia. 

 

Em setembro se veste o Itacaiúnas  

de um manso riozinho de lavadeiras.  

Os meninos tratam o rio como riacho,  

como um irmão, um igual de cama e mesa. 

 

Maior, o Tocantins nem por isso mesmo  

faz as lonjuras do oceano que esconde  

até quando, depois das águas de janeiro,  

encosta o corpo no pilar das pontes. 

 

Sobem juntos os dois rios na cheia. 

A tudo inundam de águas e refazem 

ilhas do que era há pouco continente 

e das ilhas, jazigos de ave e gentes. 

 

Marabá entre os dois rios afina ainda 

a fina língua de terra de que é. 

E do que sobra sobre a água junta 

seus vivos: os seus salvos da maré, 



 

uma gente do sul do Pará, acostumada  

a existir entre os rostos opostos dos rios  

os tempos de marido-e-mulher e cheia-e-seca  

que água e areia tecem com os seus fios. 

 

Marabá — beira do Itacaiúnas e do Tocantins 

 

 

Inventário 

 

 

Seco, sem ares e vidas da vida 

tudo resseca neste ar de outono 

e o que é igual ao que não é, azula 

e no escuro do escuro do que existe 

cresce no altar do vento a ara do tempo 

e sobre o solo da alma a água apruma 

o seu se ir de rio em rio caminho afora. 

 

E é tarde e chove e cai um raio, e um outro 

acende o céu, e o céu aclara a noite clara. 

E cada estrela é como a espera de outra 

e o sol da luz lembra ao olhar do homem 

que uma vela só clareia o mundo. 
 

 

 

 

O que do rio o vento sabe? 

 

 

O que sabe o rio do barco que o navega 

e de uma margem a outra o atravessa? 

O que sabe do rio o vento norte 

que toca a vela e move o barco e o rio? 

O que sabem da ave que ali voa 

o barco e o rio enquanto a  sua sombra passa e pousa? 



 

O que da ave sabe o pé de ingá que na outra margem 

acolhe o ninho e de longe embala o vento 

e  vê o barco e o rio e a ave e o tempo? 

E o tempo, rio por ondem fluem o barco, o rio e o vento 

O que ele sabe da ave, do ninho e da árvore  

e de tudo o que há para viajar e ver, 

e nele navegando como quem veleja 

faz o próprio rio do tempo acontecer? 

 

 

 

 

 

Campo 

 
os montes de Michoacán 

 

Aqui os montes não cercam as cidades  

com pedras e aços como muros à volta de tudo.  

Aqui de dezembro a janeiro os montes são verdes  

e mesmo quando altos eles são os roçados  

onde o índio planta o milho 

de que a vida tarasca vive 

a lavoura dos seres de pueblos e pueblitos. 

 

Os tarascos convivem com campos 

cercados de pedras de que fazem muros. 

Convivem com os grandes lagos da Meseta 

e se neles há ilhas nelas se metem 

e ali habitam com os seus bichos o tralhas. 

Sobem morros, montes de Michoacán,  

serros da cercania e ali fazem casas,  

fazem pueblos e campos de plantio. 

 
caminho de Tócuaro 



 

 

 

entre as roças, o pueblo 

 

Em Santa Ana a lavoura  

dorme e acorda com o pueblo.  

Diversa dos outros que a um canto  

se afastam pra fugir de seus pastos  

e dos campos que plantam os índios,  

Santa Ana se deixa invadir das tropas  

das roças de milho e alfafa,  

de tal sorte que mesmo as ruas e as casas  

parecem haver sido semeadas.  

Cultivos entre outros de Santa Ana Chapitiro,  

de seus campos, roças e roçados,  

de que são os homens a lavoura  

que a terra planta. E suas casas  

e os sonhos de camponeses purêpechas 

e seus bichos do cotidiano, e seus deuses.  

Semeadura também, frutos iguais da mesma terra  

que depois de nascidos ao sol, no chão,  

os homens comem e de novo plantam e colhem  

no roçado difícil do coração. 

 
Santa Ana Chapitiro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Floresta 
 

chuvas em Belém 

 

 

Vi como a chuva cai em Belém do Pará.  

Como os ventos minerais do firmamento  

convocam de repente, a sons de tropas,  

a procissão de nuvens e a banda de raios  

dos quatro pontos cardeais. 

Eu vi como a pena de um artista  

o céu azul veste de uma capa cinza  

e pinta de mais cinza o cinza dessa capa.  

Vi como então o silêncio de um momento  

desaba em Belém do Pará os tamborins  

da orquestra da chuva que batucam em coro  

o couro das telhas dos telhados. 

Só os homens correm nessa hora — e não são todos.  

Os bichos e outros viventes de Belém: plantas,  

aves do céu, espíritos dos mortos e dos que não morrem  

e vagam vagarosos nos remansos dos rios,  

esses recebem a chuva em paz, sem assombros,  

como na minha terra ao Sul às seis horas 

se assiste aos brilhos de festa da Estrela d’Alva. 

 
Belém 

 

 

 

 

 

 

 



Sertão 
 

 

 

do alto sobre o cerrado 

 

 

Há um duplo tapete de artesão  

estendido ao vagar dos olhos  

de quem viaja ao pôr-do-sol  

sobre o Cerrado em setembro. 

 

O avião voa acima do cinza 

do bordado de linha feito a mão 

que o horizonte costura 

e a tarde pinta. 

 

Uma colcha de ruas e avenidas  

que o mago das seis horas traça  

a lápis, retoca e depois tinge  

com o pincel rebelde do arco-íris.  

Do branco de noivado ao verde-sonho,  

do verde ao roxo escuro da quaresma,  

esse pintor da tarde tece a tela  

que do avião se avista da janela. 

 

No chão da terra o olhar atento  

vê o tapete dos barros dos Gerais  

que as chuvas de dezembro repintaram  

na paisagem que junho deixou ocre.  

Entre montes pequenos e outros montes  

há por toda a parte ali sinais dos homens: 

campos de pastos e campos de plantio  

que a altura do voo torna planos. 

 

 



Ali é um jeito humano quem cobre 

a tela dos alqueires do Planalto: 

o havana escuro da fina geometria 

da escrita do arado sobre a terra, 

sob o molhar da chuva, do sereno 

que em tudo desvenda um tom mais denso: 

o verde tenro do milho de novembro 

e o verde escuro do milho quando adulto, 

o amarelo-palha do seco fim da safra 

antes que ao campo dissolva o alaranjado 

do fogo das coivaras e seus ventos. 

A tudo a seu tempo o viajante assiste 

de um voo à tarde sobre o reino do homem 

e sua mania ancestral, estranha, acesa, 

de plantar e pintar tudo o que existe. 

entre Minas e Goiás 

20 de setembro de 1981 

 

 

sertão, sertões 

 

Aqui é um lugar avulso  

que ainda não foi feito  

por isso alguma coisa sempre  

continua acontecendo.  

Mesmo quando é meio-dia  

o sol é quente e incendeia  

almas do mundo e das gentes.  

Mesmo quando é mais tarde o dia  

e a vida parece parada no ar.  

Aqui é um canto esconso  

da esquina do estranho. Um rumo  

que não foi trilhado ainda e onde  

tudo o que veio existir de vivo —  

o corpo da terra, o mato, bichos  

e pessoas — existe devagar. 

Santo Antônio dos Olhos D’Água 

 



 

alguns fogos, algumas roças 

 

Quando amonta na mula amansada do vento  

e viaja serra acima, do sopé à cumeeira 

o fio da coivara é uma linha fina 

de um tecido de algodão laranja 

que a brisa mansa do sudeste tece 

e a palha seca do cerrado empina. 

 

Um fino fio carmim de fogo ralo  

noite após noite costurando a colcha  

de um arvoredo seco e ressecado  

que cobre encostas de serra e pedra  

por onde a custo sobe o fogo do alfaiate. 

 

O oposto dele é o fogo de armadilhas 

que apronta o guerrilheiro seu irmão 

quando desce a serra entre matas e grotas 

e contra a espada dos capins do pasto 

aponta e atira facas de aço em brasa. 

 

Cavaleiro que a onda de si mesmo  

à noite monta e na manhã cavalga ao vento,  

fogo-potro bravio a galope em disparada  

contra o verde e o seco. Guerreiro  

irado com a sua foice erguida  

cortando a fogo os fios do mato vivo. 

 

São José de Mossâmedes 

27 de janeiro de 1982 

 

 

 

 

 



 

o clarão da noite no sertão do Rio São Francisco  

   

 

Vindo cedo a noite agora, veja:  

quem veio acompanhando ela?  

Quem veio ver o seu clarão de luzes  

penduradas no espelho da janela?  

   

Cobre  de cobre  a  tela das estrelas, 

a noite e as suas cores de aquarela.  

E quem olhar atento o céu do chão  

verá que nele a cor do claro se desvela  

   

Como o laranja do pano da flanela.  

E brilha o vaga-lume desta noite  

e como é noite sem lua e sem estrelas  

brilha da luz que sai de dentro dela.  

   

Na noite de chão claro um arco-íris  

colore de cores o branco de uma tela, 

e quem espia o rosto do sol posto  

verá que há bem mais cores que o amarelo.  

   

O sertão do São Francisco é todo luz  

como a água clara no fundo da gamela.  

Como a criança que ri do que era sério  

e alegra o mundo com a alegria dela.  

   

O chão de maio é um saco de quirela  

que, aberto, derramou milhões de luzes,  

como as da roupa de um palhaço velho  

esperando o teu olhar pousado nela. 

 

 

 

 



 

Como a mulher que de branco cobre a mesa  

e em cima do branco acende a vela.  

E é noite e ela espera quem não vem  

e deixa a vela acesa enquanto vela.  

   

E a noite clara clareia o chão da noite  

como a roupa de uma noiva de novela.  

Mesmo sem a lua a noite se rebrilha  

e até o ipê roxo de tão roxo se amarela  

   

Veio a noite e você não veio nela  

Ah! Lua clara, clarão da clara noite!  

E hoje o céu veste nuvens cor de nuvem,  

E eu sei que você brilha acima delas.  

   

 

 

E de longe, de repente, o que se via 

 

Lembro de quando 

um boi vinha na estrada. 

Era manhã e o sol de março era 

como um céu azul de meio dia. 

 

E então era em Minas 

a estrada estreita e antiga 

por onde o boi viajava e vinha. 

E de longe, de repente o que se via 

do alto deste canto em Minas, 

era um boi parado numa estrada 

e uma estrada que pelo boi caminha. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A lua clara 

 

Lentas as nuvens escondiam 

o que da noite parecia o dia. 

Lentas as nuvens ocultavam 

o rosto de luz da lua amiga. 

E entre o surgir e o se esconder, 

(como a mulher que à noite  

é bruxa  e ao dia é fada) 

é a lua mesma quem semelha que viaja 

como um barco de velha vela antiga. 

E o céu ora escuro e ora claro, 

onde tudo parece adormecido, 

assiste ao lento viajar de prata 

da lua. Clara lua. Lua vaga. 

 

 

 

A lua vaga 

 

 

Lua, vaga, vagarosa lua luminosa 

a sua viagem de prata o céu colore. 

Luminosa lua vagando no céu claro 

que em seu vagar devagar o céu clareia. 

Até quando Vênus e as estrelas do céu  

apagam a  luz de suas velas  

pra brilharem com só a luz da Lua Cheia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A clara lua 

 

 

 

Clara, a clara lua se ilumina 

e de claro colorida tece a manta 

que entre o alvo do sal 

e a mandioca, quando dela  

é a farinha branca só o que resta, 

cobre o corpo de rara prata fina 

da lua e do luar de sua festa. 
 

E de branco e amarelo 

fiada, tecida e revestida a lua 

da luz do sol que ela reflete, 

é de ouro e brilha a sua veste 

de luz com que ela se toda se tatua, 

e depois de plena luz  

da luz se cobre e se reveste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trilhas 
 

 

E cai  a noite e é noite 

 

 

Tenso, lento e lasso no meu passo 

me penso e repenso e em barco embarco 

e no casco ele tem um nome, e ele é o meu. 

E cai a noite e é noite e acendo a vela 

e ergo a âncora e do porão abro a janela 

e dela vejo a trilha da água além da quilha 

como quem nada vê do que assiste. 

E espero quem não vem... e era ela 

(mas quem? que nome o dela... o seu?). 

 

 

Nenhum mapa me fala de qual ilha 

sem nome com que sonho e não existe. 

 

E nem sei se em mar aberto ou se em laguna 

viajo ao redor do mundo ou à outra margem 

de um lugar que não há em parte alguma 

e se há ele se esfuma e flui e é miragem. 

Não sei meu rumo e me aprumo e subo à Gávea 

que é do barco e é de pedra, e eu escalava 

Quando era jovem e o Rio sorria e um Deus havia 

E do alto da montanha me falava. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De um trem mineiro 

 

Só um trem caminhando noite adentro  

e entrecortando a manhã das estações 

divide a noite e o mundo 

em pedaços, meio a meio  

entre os trilhos da tropa dos vagões. 

 

Só em rumos de trem vereda afora,  

viajantes do mar até o sertão,  

há vidraças abertas e há vigias  

dos mistérios do vento às virtudes  

de viajar entre o rio e o coração. 

 

A moldura do trem aberta invade 

as pautas do ponteio dos Gerais, 

as aves piam, o trem escuta, o sol se esconde 

há uma curva depois de cada curva 

e outra curva depois de cada ponte. 

A noite é o que o trem inventa dela 

e xilógrafa no quadro da janela. 

 

Há um pouco de trem em cada coisa  

que o viageiro avista na vidraça.  

As imagens de há pouco são o que resta  

do que o trem risca e rabisca sob e sobre  

os alqueires do céu de cada terra  

por onde passam o trem e a sua festa. 

 

Entre Campinas e Uberlândia, depois do Rio Grande 

5 de agosto de 1980 

 

 

 

 

 



 

voos a oeste 

 

 

No tempo em que as coisas eram feitas para o homem  

os aviões voavam baixo e do alto se via a olho nu  

a repartição do reino dos seres do mundo: 

as matas que por milhões de eras cercaram o homem  

o eram agora cercadas por eles e a lenta  

demarcação dos seus territórios de conquista. 

 

Aquele foi um tempo em que o homem e a terra  

Estavam sempre em luta e se amavam muito.  

Muitos anos mais tarde quando os voos a oeste  

Voavam roçando o topo dos morros 

era possível vislumbrar do alto  

os estragos do amor e os afagos da guerra  

que entre um e a outra sempre houve. 

 

Pelo vão das nuvens, em voo de vizinhos s 

e via então sobre aqueles terrenos de batalhas  

entre os filhos do homem e os matos,  

frutos do amor secando ao sol. 

 

entre São Paulo e Goiânia 

14 de fevereiro de 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vida 

 
Um pequeno animal de penas 

 

 

Não quero chamar ―morte‖ 

ao que seja isto que vês agora. 

O pequeno animal de penas 

desistiu do voo e sereno 

pousou sua mínima sombra 

em um canto do caminho. 

O olhar atrás das pupilas 

já não espia os grilos. 

Ele adormece e é sem sonhos. 

e a floresta enfim silencia. 

Uma outra vida se apossa de seu corpo 

e alimenta com ele uma outra vida. 

 

 

Na folha final do livro  

El bosque transparente 

De Angel Crespo 

Voo de São Paulo a Madrid em 1999 

 

 

Na noite, um bacurau 

 

 

A alma se esconde atrás da árvore 

e no chão semeia o açafrão. 

Um menino empina um papagaio 

E foi por isso que ventava então. 

Há no vento um certo ar de antes 

e quem voa em abril não são os pássaros 

e nem são folha. Voa o papagaio 

e mais sete palavras de uma prece 

silenciadas na capela de São João. 



 

Uma igreja de pedras, restaurada 

entre restos de velas e de óleos, 

e de santos cujo rosto o tempo apaga 

enquanto fora a  tarde anoitecia. 

O papagaio numa árvore se aquietava 

O menino não sabia se chorava 

e um bacurau piava e outro calava 

e o já era a noite anoitecia 

enquanto a noite o dia anunciava. 

 

 

 

 

 

Há horas como esta 

 

 

 

Um grão da chuva na folha caída, no outono. 

Na folha seca caída um maio inteiro adormece. 

Há horas como esta em que tudo alimenta a alma 

que caminha como se pudesse ver no vento 

e o rosto de algum ser de mito e de magia. 

Sobre o galho de um Angelim e não em uma nuvem 

um anjo dorme e esquece por um instante 

ser eterno, e como o homem, sonha. 

E ébrio do sonho desse então, 

sonha ser humano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doce  

 

Doce, quase como o mel 

A amora avermelha a boca. 

Fruta-tinta, ela colore 

Os dentes brancos. 

Há frutas que deveriam 

Ser comidas com pincel. 

 
 

 

Valença do Minho 

 

Não perguntes aos astros pelo destino. 

Não voltes o anseio do olhar aos céus 

e nem espere de Aquário a resposta. 

A lenta corrente azul do Minho te dirá. 

Pergunta às águas vindas da Espanha 

sobre os segredos dos sonhos de ontem, 

sobre o que depois da curva o rio e a vida 

espreitam no outono para ti. 

 

Observa depois o cair das folhas secas 

do olmo, da faia e do loureiro. 

Também por um breve instante 

elas desenham no chão astros e constelações. 

Busca no seu desenho sutil o teu destino. 

Que magos de longas túnicas saberiam dizer-te 

o que as cegonhas em seus voos sabem? 

Mais do que nos astros do céu de junho 

olha no chão a marca dos teus passos. 

Ali está escrito o teu destino. 

 

Pretos de Baixo 

15 de fevereiro, 1993 

 



 
Vida!  Vida? 

 

 

 

Existimos aqui ou quando? 

Um cair de gota de água somos nós? 

Somos o tempo do pio de um passarinho? 

O bater de asas de uma borboleta somos nós? 

Somos o vento que passou antes de vir, 

E, como nós, mal sabe de onde veio e pra onde vai? 

Somos um primeiro clarão do sol da manhã cedo 

ou o que há entre a noite e a chegar dele 

Quando mal a luz clareia o arvoredo? 

Somos eternos como a flor que flore um dia? 

Ou efêmeros como a terra em que ela cai? 

 

 

 

 

 

Nós 

 
memória e artifício 

 

Escrevo sobre canários e urubus e busco no olhar sobre os  

voos que há no mundo um momento dos pássaros da infância: 

bicos de lacre, coleirinhos e curiós. Sinais de vida que  

habitaram mundos de que fui. Sobre esses escrevo ainda  

quando parece que é sobre o sério do homem e suas alquimias. 

Escondidos nos cantos ocultos dos poderes do homem sobre os  

quais escrevo há uma multidão de aves,  

passarinhos que sabem todos os cantos.  

Cores de penas que são o colorido da razão.  



As formas de cultura de que falo não devem ser mais do que o  

cantar de canários da terra das matas  

que havia atrás de  minha casa na Gávea.  

Escrever é sempre uma vontade de lembrar. 

As palavras são vivas quando são a memória da vida e tem  

então a sua magia. Falo das trocas que entre os homens há  

através dos passarinhos. Falo da vida. 

 

Rio de Janeiro 

 

 

o de repente 

 

 

O improviso do repente 

em que eu me invento 

improvisa eu mesmo, de repente. 

E a melodia de mim, minha viola 

me toca com os dedos que são meus. 

E a toada toda se enovela 

e me entoa, e me entretece e me evola 

e entre dedos e cordas nos tocamos 

como se cantam a folha seca, o ar e o vento, 

ou como o barco que se hasteia a sua vela  

e navega num rio que se navega. 

E espera o dia a noite e a noite o dia 

até quando na hora entre uma e outro 

se termina e acaba o que começa 

e foi caminho? foi canção ou poesia 

ou o silêncio com que sonho os sonhos meus? 

E onde e quando? e se foi era então o que? 

E quem não sabe (e sabe que não sabe) 

guarda a viola no saco e vai embora 

e da curva da estrada grita: ―adeus!‖ 

 

Uberlândia,  6 de maio 2014 

 



exercícios de auto-desconhecimento 
 

primeiro 

Vindo de longe como o vento 

 

Vindo de longe como o vento, e de onde? 

trouxe o meu corpo, mera alegoria 

e mais o espelho opaco que esconde 

metade, a máscara de barro de meu rosto, 

metade o que sobrou do que me invento 

com um tanto de malva e sal a gosto 

e alguns retalhos de acaso e de folia. 

 

Sem nada, sou um rico, e saltimbanco 

armo lona de circo,  faço festa 

e, peregrino, quero nada na algibeira. 

O que não tinha, agora tenho: tempo 

e por isso escrevo isto lento... lento. 

Tempo é o que eu peneiro na peneira, 

e esse momento é tudo o que me resta. 
 

O que eu fui, o que fiz é agora o invento 

de soletrar no caderno o esquecimento, 

até restar limpa a lousa da memória, 

como no voo a ave esquece o ninho 

como de um barco a terra some aos poucos 

como fecha a casa quem vai pelo caminho 

e esquece a chave enquanto vai embora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segundo 

Estória, canto, conto, fantasia 

 

Esquecido de mim mesmo eu hoje, agora, 

já não sei mais saber o que sabia: 

se aquilo tudo houve em algum tempo 

e se tudo foi s minha a trama,  a  história 

em que alguém acaso creia um dia, 

ou se foi tudo sonho, mitos da memória 

estória, canto, conto, fantasia 

e é mais verdade assim, por isso mesmo. 
 

Como do voo volta a ave ao ninho 

e de longe o barco torna ao porto 

sou como quem depois de anos volta à casa 

e embaixo do tapete encontra a chave 

e abre o portão, a porta e a janela 

e colhe na mesa um álbum de família, 

e acende a luz onde já houve a vela 

e distraído folheia fotos a esmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terceiro 

Vida ?  É o que vivi?  

 

 

Do acaso inesperado surge a espera 

de que coisa alguma aconteça agora. 

Nada existe dentro e não há nada fora 

e verão algum vem depois da primavera. 

 

Meu coração nem sente e nem decora 

o abecedário do Carlos que ontem fui. 

Ele sonha o que eu não sei. E vida afora 

sonho com um lago que é um rio  em mim e flui. 

 

 

Vida é o que vivi? E noves fora... nada? 

E é ela que eu lembro quando acordo e esqueço? 

E é no escuro dela a hora em que amanheço? 

e minha casa é o chão de uma outra estrada? 

 

 

Sonho? Sonhei que me sonhava um dia 

e no sonho sonhava que havia um outro em mim, 

E ele sabia e me lembrava o que eu esquecia 

e do sono me acorde, e o que não era, é. E assim... 

 

 

Outros, Outras 
 

casa velha num canto de Goiás 

 

Lembro uma tarde, chovia e era março. 

A casa era vazia e adormecia 

e as coisas se olhavam sem espanto 

desde quando as mulheres foram embora 

e da casa levaram as mãos e as malas. 



Sem espanto as coisas se entreolhavam 

enquanto a casa velha envelhecia. 

 

Um anjo sem ofício madrugava 

e velava a sobra do que havia: 

uma panela sem a tampa, uma caneta 

um tinteiro vazio de tinta preta 

uma foto sem o rosto de quem foi 

um livro dado às traças e ao silêncio 

um calendário de um ano que passou 

um relógio parado às dez pras duas 

(e na hora certa duas vezes todo dia) 

um poço de água sem água, boca e fundo 

uma teia de aranha sem a aranha 

a poeira sem o medo da vassoura 

e a vassoura sem pelos na parede 

esperando o fim do dia, ou o fim do mundo. 
 

 

Cidade de Goiás 

Semana Santa de 2013 

 

 

A velha em Goiás 

 

Cantava como quem sabe que hoje é o dia. 

Como quem na dança esquece o passo 

e entanto bailava como quem soletra 

um alfabeto entre o lá o fá e o si. 

Tinha na cabeça um lenço, ele era branco, 

e os cabelos escondia como um manto. 

Tropeçava nos seus passos e então voava 

e ao vento ia e lá do alto de longe ela acenava. 

E quando sumiu no céu diziam: ―era um anjo!‖ 

E era só uma velha que bailava, e se esquecia. 

 

 

 



Algumas velhas, alguns fios 

 

 

Era o tempo do ouro. Era novembro. 

Algumas folhas secas o vento esparramava 

entre ruas sem nome e o fundo de quintais. 

De onde vinha a noite algumas velhas 

à luz da vela uma toalha entreteciam. 

Eram de rugas as mãos, cabelos prata, 

e os olhos pequenos o que eles viam? 

As bocas sem dentes mal sorriam, 

e se elas se olhavam, não falavam 

empenhadas em tecer o que teciam. 
 

Um suave tremor nos campos musicava 

o que não sei se é pranto, salmodia, 

ou fim de festa,  baile ou batizado 

entre pão-de-mel, tapioca e vinho tinto 

que na dispensa guardavam e não bebiam. 

Mas era delas que os traços do bordado 

de sete cores e mil pontos de arte-e-linha 

palmo a palmo sobre o pano aconteciam. 
 

 

Ouvindo um poeta  

Jorge Luís  Borges 

 

 

 

Como aquela noite nunca houve 

quando a luz da lua como vinho se bebia 

e no fim da  tarde ela veio leve e fria 

quando em tudo um arco-íris mal vestido 

coloria  as sete cores com que o sol  

fiava a roupa do atardecer, e se cobria 

de vermelho e de roxo,  de azul e cinza 

e de tristeza e solidão, paz e alegria. 
 

 



 

as flores aprendem com as pessoas 

 

 

O ouro vivo dos ipês de agosto  

amanhece os matos de Mossâmedes.  

No trilho dos remansos da manhã  

a água fria do cristal dos córregos  

desceu a serra e fez descer em fila  

as flores que bordam os pequizeiros.  

Outros ipês do mato mais adiante  

pintam de roxo o piso do arvoredo. 

 

Sob os troncos cerzidos no cerrado  

há tapetes estendidos com as seis cores  

que a natureza aprendeu a entretecer  

espiando das janelas os teares  

das casas das mulheres-fiadeiras.  

Quintais onde se fia tinge e tece 

o tecido sem-fim dos fios alados  

que a cultura dos ―sem-letra‖  

escreve e assina. 

 

Nessas roças de fazendas entre matos  

a natureza fia o que a cultura tece  

e a memória das duas não esquece.  

De modo que entre campos e povoados  

há coberturas de copas e de colchas: 

flores de panos que as pessoas fazem  

e as plantas da floresta veem e imitam,  

sob um claro de coivaras pelas serras  

entre o sol do dia e o luar de agosto. 

 

28 de dezembro de 1981 

São José de Mossâmedes 

 

 



Huecório 

a pedra na pedra 

 

Como se fosse a pedra sobre a pedra 

e sobre a pedra a pedra, a pedra pura. 

Como sendo em pedra a pedra e o campo 

e a casa, e em pedra a rua e a muro 

e de pedra a noite, o vento e a lua 

e o dobrar do milho ao tempo a pele dura. 

E como fosse sobre a pedra a pedra 

e de pedra a cama, o lençol e a sepultura 

o que faz deste pueblo um povo em luta  

contra a carne da pedra e sua alma  

e de pedra a arma e a armadura. 

De pedra  corpo e em pedra a vida e a sina 

de lutar com ela ou contra a pedra. 

Quebrar a pedra e de pedra erguer o muro. 

Quebrar a pedra e entre pedras semear.  

Colher entre pedra o grão de milho. 

Como se fosse a vida a pedra sob a pedra 

e sobre a pedra a pedra. A pedra pura. 
 

Pátzcuaro 


