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Palavras iniciais

O 

Peru está mais longe do que

Alfa Centauro - a julgar pela

comunicação poética entre

nossos 
países. Pouco mais que escassa.

E não seria o caso de se repisar a idéia

das malhas de um processo que torna a

América Latina tão distante de si, como

se encontra daquela constelação.

A obra de César Vallejo é uma

estrela de primeira grandeza. Febre

alta. Cheia de Brilho. E Latência.

E como não lembrar dos ensaios

de Cornejo Polar, sobre diferença e

identidade nos Andes, com aquela

fineza do grande intérprete que foi?

Algumas pontes desafiam a distância

Brasil-Peru, como as edições de Ciro

Alegria, Scorza, Llosa, Mariátegui, além

da antologia El rio hablador/O rio que

fala, de Everardo Norões, marco recente

nesse diálogo que se mantém vivo, e há

muitos anos, graças também à inspiração

de Floriano Martins, com seu passaporte

poético latino, que não teme aduanas de

fundo ideológico.

A ele coube a tarefa de preparar uma

seleção da poesia contemporânea do

Peru. A escolha demonstra ao mesmo

tempo a mestria do recorte e a fineza

da tradução. A começar pelo diálogo

instigante entre Carlos Germán Belli,

Hildebrando Pérez Grande, Pedro

Granados e Rossella di Paolo, que

prepara o leitor para a antologia.

Logo depois do dossiê, Pietrina

Checcacci inaugura um vernissage

de bolso, reunião de geografias e

escalas todas suas, partindo de uma

subjetividade que se deseja coletiva, no

corpo, no tempo e na figura.

Antonio Cícero responde a quatro

questões que abrangem a sua obra, como

poesia e filosofia, música e palavra,

modernidade e pós-modernidade.

Carlos Felipe Moisés percorre a

poesia sempre nova de Álvaro Alves de

Farias e Frederico Gomes se aventura

no rigoroso território da poesia de Ivan

Junqueira, ao passo que Cláudio Willer

sonda uma vasta parcela da poiesis de

Guimarães Rosa, buscando-lhe o abismo

do silêncio e da palavra.

A seção de inéditos continua sendo

a capital destas páginas. Capital de

uma república que abraça todas as

tendências possíveis. Tirando-se os

isrnos em estado puro.

A obra e a figura de Paul Celan

ocupam a seção Signo absoluto. 0 poeta

e amigo do autor de Sprachgitter, Yves

Bonnefoy, lança hipóteses fundadoras

sobre o lugar da poesia em Celan, a

partir da infâmia de plagiato que lhe

fora atribuída pela viúva de Goll. George

Popescu, poeta romeno, prende-se

mais às raízes da Bucovina e à língua

de Eminescu, mais para Ancel do que

para Celan. E, finalmente, Rosana Kohl

Bines, leitora de Canetti e Samuel Rawet,

aposta na reeducação dos sentidos para

se chegar a um Celan ao mesmo tempo

judaico e universal.

M.L.



Poesia 

peruana

no século XX

Floriano Martins

Em 

uma conversa que tive

em 2006 com o poeta

Antonio Cisneros, quando

então o convidei para participar da

LiterAmérica, a Feira do Livro do Mato

Grosso, ele me disse:

A poesia peruana, desde José Maria

Eguren e César Vallejo, se mantém

até hoje numa tradição de sucessivas

rupturas. Salvo alguns grupos

ocasionais que não chegaram a ter

solução de continuidade, não existe

uma iconoclastia radical e definitiva.

Por fim, a poesia não existe como

grupos ou manifestos teóricos, senão

na esfera individual da qualidade

de cada poeta. Creio que a poesia

contemporânea do Peru goza de boa

saúde há quase um século.

Se pensarmos em poetas como

Blanca Varela (1926) ou Carlos

Germán Belli (1927), mesmo em

declaradas afinidades, por exemplo,

com o surrealismo, é claro o tributo que

prestam à tradição, de maneira que,

mais do que ruptura, o que podemos

observar na poética de ambos é um

diálogo com a tradição, no sentido de

lhe acrescentar novos matizes, novas

vertentes. Mesmo uma maior intensidade

vanguardista, como a que se verifica na

poesia de Jorge Eduardo Eielson (1921-

2006) ou Américo Ferrari (1929), ela

não se instala como uma ruptura radical,

ausente do diálogo com a tradição.

Some-se a esta percepção a

inexistência quase total de formação

grupai nos desdobramentos geracionais

ila lírica peruana. O surrealismo

animado por César Moro e Emilio

Adolfo Westphalen, por exemplo,

jamais constituiu um grupo no Peru,

muito embora Moro tenha integrado o

grupo parisiense. O movimento Hora

Zero, fundado nos anos 1970 por Jorge

Pimentel (1944) e Juan Ramírez Ruiz

(1946), revelou poéticas tão distintas

entre si que permite deduzir que seus

integrantes atuavam em conjunto mais

do ponto de vista estratégico do que

estético. É imenso o abismo que separa

obras como as de Carmen Ollé (1947)

e Enrique Verástegui (1950). Uma

leitura atenta de texto de Ramírez Ruiz,

com clara intenção de configurar-se um

manifesto, publicado em 1970, evoca

aspectos que, na segunda metade do

século XX, já não podem ser entendidos

como vanguardistas:

Todo poema é uma obra que vale

por si mesma. Em cada poema é

necessária uma forma diferente

de dizer as coisas. E não é que se

negue ou afirme a prevalência dos

conteúdos sobre a forma ou vice-



versa, mas sim que é necessidade

urgente que os conteúdos

revolucionários se expressem em

formas revolucionárias.

[...]

Todas as atividades de um poeta, em

sua relação com os seres humanos,

devem ser a prolongação do ato

criador, porque é necessário fazer da

vida uma obra de arte e da obra de

arte um ente vivo gerador de alegrias

e força construtiva. Um autêntico

escritor que trabalhe em poesia

deverá escrever com toda a sua vida.

Deve dizer não à ironia, ao humor

conciliador e apontar na direção

da conquista de uma poesia não

pequeno-burguesa}

Outra passagem deste documento

aborda um tema que parece ser muito

mais substancioso na busca de uma

relação coerente entre os dois aspectos

aqui traçados: as ausências: de uma

"iconoclastia 
radical e definitiva",

destacada por Antonio Cisneros, e de

formação grupai. Diz-se ali:

No Peru um poeta tem uma biografia

abundante e terrível; as maneiras

como chegou à arte, como lutou

para manter-se nela, como vive e

como viveu formarão um documento

sociológico explosivo.

Se dois ou três desses jovens

escrevessem as experiências

anteriores a seus vinte anos teriam

todo o amor e fúria necessários para

transformar o mundo.

Aos indivíduos neste país ocorrem

todas as experiências humanas em uma

única hora e com alternância delirante.

E aqui vivemos tendo o dobro da idade

mais a idade correspondente.

Eis aqui reproduzido um espectro da

Lima la horrible evocada por Sebastián

Salazar Bondy (1924-1965), que ajuda

a compreender o ambiente em que se

configuravam as relações entre poesia e

sociedade. Do apêndice à recente edição

chilena deste livro de Salazar Bondy,

um texto escrito a seis mãos (Gilberto

Trivinos, Maria Nieves Alonso e Mario

Rodríguez), cabe destacar uma passagem

que em boa hora vem nos ajudar:

Salazar Bondy transforma o território

habitado da cidade em um espaço

quimérico, falaz, destruidor. O

limenho, com efeito, está exposto

para ser devorado não mais pela

violência primitiva (Los de abajo,

Dona Bárbara., La vorágine,

Huasipungo, Todas Ias sangres), mas

sim pela violência de um sortilégio

imposto à cidade com um 
"nítido

propósito debilitante, antinacional

e recalcitrante". Droga alucinógena.

Mentira edênica. Encantamento que

seqüestra o passado e anula o futuro.

Mandato passadista. Conto arcádico.

Sortilégio que se esconde no criollismo

e através de seus valores negativos

excita o sonho vão da idade dourada.2

Há uma relação íntima entre a metáfora

do 
"espaço 

quimérico, falaz, destruidor",

referido por Salazar Bondy e a denúncia

de um César Moro de que 
"a 

realidade

está enferma", que bem se encaixa na

brilhante leitura que fez Américo Ferrari

1 Poesia integral (Primeros apuntes sobre la

estética dei Movimiento Hora Zero). Lima.

1970.

2 SALAZAR BONDY, Sebastián. Lima la

horrible. Chile: Editorial Universidad de

Concepción, 2002.



dos bastidores de um livro caríssimo à

lírica peruana, Trilce, de César Vallejo, ao

apontar com intensa lucidez que este livro

"não 
é a esperança no homem, mas sim a

angústia diante do mundo, e talvez, antes

de tudo, a angústia do tempo".

Pois bem, é possível dizer que a

necessidade visceral de livrar-se do

"encantamento 
que seqüestra o passado

e anula o futuro" deu a esta poesia

conotação intensamente individual,

da forma mais acentuada que se possa

verificar na América I lispânica. A

despeito das vanguardas e da pretensa

magia 
que evoca as formações grupais,

os poetas no Peru sempre tiveram diante

de si um outro desafio: o de vencer o

fantasma do criollisrno. Não no sentido

de livrar-se da condição essencial, mas

sim de estabelecer e atualizar suas leis.

Nem as matrizes gregas, o surrealismo ou

certa 
paixão momentânea pelos bulícios

formais de um Ezra Pound fizeram com

que a poesia no Peru deixasse de lado a

latência da realidade enferma referida

por César Moro.

A história, o mergulho na experiência

onírica, o fascínio ante os múltiplos

labirintos da linguagem, o sorriso sedutor

do avançar no tempo, nada consumiu

a poesia feita no Peru, ao longo de

sua existência, tanto quanto o desafio

entranhável de descobrir-se peruano e

confrontar o que isto possa significar.

Não 
por nacionalismo tacanho, mas antes

por uma condição ulterior, a de saber a

que mundo se pertence e o que é possível

fazer 
para erradicá-lo, valorá-lo ou

modificá-lo. Esta é a maior contribuição

que um poeta pode dar a seu tempo.

*

A seguir ouviremos depoimentos de

alguns poetas peruanos aqui incluídos,

o que certamente dará ao leitor uma

diversidade maior de balizas para

renovar ou conquistar interesse pela

tradição lírica deste país sul-americano.

Agradecimentos a Hildebrando Pérez

Grande, peruano, que me forneceu

pistas valiosas para definir autores

e poemas selecionados, e Marta

Spagnuolo, argentina, que me socorreu

brilhantemente em alguns momentos da

tradução. Abraxas.

Poesia Sempre: O lugar que ocupa a

poesia na realidade - Esta é ainda unia

preocupação pertinente ou acaso sugeres

outro tema melhor afortunado para

iniciarmos nossa conversaY

Carlos Germán Belli: Parece-me

que é marginal, como no resto da

poesia ocidental. Porém parece que

a preocupação começa a dissipar-

se, porque há bons augúrios de que

as conhecidas tiragens mínimas e a

situação periférica dos poetas estão já

a ponto de mudar. O surgimento da

internet, sem dúvida, desperta grandes

esperanças de que o futuro seja bem

mais promissor. O crepúsculo em que

tem estado desaparecida a poesia

desde há quase dois séculos pode se

converter em aurora. Embora eu peque

por ingênuo, estamos vivendo uma

hora de mudança, e é quando o autor

marginal, equiparável aos meninos de

coro do templo, passa a ser um vaidoso

cibernauta. Dos extramuros das livrarias

começa a avançar até o centro do

flamejante espaço eletrônico, à página

web, aos blogs, onde os escondidos

versos já estão circulando em todos os

pontos cardeais. No entanto, creio que

em um futuro breve a internet será

coadjuvante, e não excludente, com

respeito aos desairosos livros aos quais



sempre acudirão os leitores tradicionais

de poesia.

Hildebrando Pérez Grande:

Em sociedades como as nossas, a

poesia aparentemente nada tem que

acrescentar, e nem é levada em conta,

é um exercício para perda de tempo,

coisas de autistas ou artistas (com

as conotações perversas contra eles).

Fomenta-se e, pior ainda, exerce-se o

divórcio entre poesia e sociedade. 0

poeta, com suas utopias, incomoda,

molesta, subleva: é uma pedra no sapato

em setor social dominante.

Por outro lado, Continua sob o

império da prosa, da narrativa, quanto à

sua difusão. Temos ali a imagem de que

os livros de contos e romances 
"vendem"

mais. Portanto, não se propicia a edição

massiva de livros de poesia, exceto no

caso de referentes clássicos, como Vallejo

ou Neruda ou Paz.

0 conceito de Realidade em nosso

caso é muito amplo, generoso. Podemos

passar da leitura racional da vida à

visão onírica, complementando-as. A

realidade há que verbalizá-la, em toda

sua esplêndida, escandalosa dimensão.

Estamos assim.

Pedro Granados: O lugar que ocupa

a poesia é maior do que o canonizado

pela crítica; aquele é cada vez mais um

lugar arbitrário e individual, relacionado

certamente com as horas que passamos a

cada dia solitários na internet, que pouco

tem a ver com antologias ou festivais

concorridos ou homenagens e efemérides.

A homogeneização militante (tipo

Alfaguara) se contrapõem, felizmente,

as lógicas do diferente. A amnésia ou o

autismo de minha leitura não precisam

da consagração do público. A nostalgia

é patética; a denúncia, suspeitosa

de autobenefício e discriminação; o

culto à forma, um cilindro já gasto

de caracteres barrocos. 0 que parece

claríssimo é o fato de que possam existir

extraordinários 
poetas, sobretudo nas

zonas marginalizadas ou pobres de nosso

continente. É basicamente assunto de

uma decisão política não fazer com que

os melhores poetas entre nós venham a

fazer algum tipo de oficina ali e sejam

imediatamente, ou em muito pouco

tempo, amplamente superados por

seus próprios alunos. Mas não, nossa

educação está feita de autoritarismo

secularmente enraizado e uma quase

absoluta falta de interesse e imaginação

por descobrir - com alegria e por

nós mesmos — as coisas. Os yuppies

se puseram a escrever poesia. Nem

sequer este capital apenas simbólico é

respeitado mais pelo capitalismo.

Rossella di Paolo: A poesia é sempre

preocupante: enquanto escreves,

enquanto não escreves, enquanto não

entendes 
por que deves escrever ou

por que diabos não estás escrevendo.

Preocupa se deves aprofundar-te em

uma linguagem ou buscar outra, porque

a que tens não serve para nada, nunca:

sobra tecido ou rompes as costuras.

Não sei se é uma preocupação para a

realidade 
(minha suspeita é de que a

realidade, a grande, a dos outros, passa

muito bem sem a poesia), porém sim,

certamente o é para minha própria

realidade 
pessoal.

PS: 0 lugar que ocupas na realidade

da tradição lírica peruana interfere de

alguma maneira em tua visão crítica

desta mesma tradição?

Carlos Germán Belli: Obrigado,

muitíssimo obrigado, pela generosidade



que encerra tua pergunta. Não percebo

a mim mesmo em tal situação, portanto

meu juízo acerca do parnaso peruano

não está distorcido por um parti pris.

de maneira que corresponde à exata

realidade. Posso verificar, de maneira

convicta, a diversidade das dicções,

embora algumas vezes minoritárias,

porém estão ali terminantemente: o estilo

renascentista inaugural, posteriormente

o parnasianismo, o simbolismo, o

extremo experimento vanguardista

- visual, letrista o expressionismo,

o surrealismo, o neobarroco, o estilo

coloquial etc. Em suma, desde outra

perspectiva, podemos apontar traços

de espiritualidade quíchua, africana,

asiática, além de não somente o uso do

espanhol, mas também do francês.

Hildebrando Pérez Grande: Quando

se visualiza o rio da poesia peruana,

seguindo o cânone do já estabelecido,

é possível distinguir dois grandes

ramos: o de Eguren, ou seja, a visão

onírica, mágica, e o de Vallejo, vale

dizer, a visão dialética, materialista,

dramática. Assumem, portanto, atitudes

excludentes. Em nosso caso, apostamos

em uma leitura inclusiva da diversidade

cultural de nosso meio, tratando de

oferecer um perfil que mostre a riqueza

cultural de nossos povos, de nossa

língua. Nisto esteve Vallejo e, permita-

me recordar, José Maria Arguedas. Eles

escreveram obviamente em espanhol,

porém, veja bem, por exemplo, Arguedas

tentou e conseguiu verbalizar sua visão

de mundo enlaçando as duas línguas,

pondo de relevo o sentir quíchua, por

assim dizer. Este foi seu grande desafio e,

sem dúvida, José Maria se saiu vitorioso.

Anos antes, outro poeta, que

manejava toda a retórica neoclássica,

Mariano Melgar, descobre, nas campinas

de Arequipa, umas canções de origem

pré-hispânica e que em seguida se

misturam com a tradição espanhola.

Falo do yaraví, certamente. A mim,

particularmente 
inspira a proposta

de Melgar. Com toda a parafernália

da retórica espanhola deu um vôo

extraordinário a umas canções simples,

transparentes, que se aproximam do

velho haraui quíchua. E no século

XX, um poeta vanguardista, realmente

notável, como Carlos Oquendo de Arnat,

um feiticeiro da palavra, com o humor

e o ludismo dos loucos anos 1920,

conseguiu expressar, no substrato de sua

mágica poesia, esse sentimento andino

que o torna singular. Quero crer que eles

são meus referentes mais imediatos.

Apenas um parêntese em relação à

cultura incaica, que tinha como língua

oficial o quíchua e Cusco como seu

centro do universo. A poesia, como

gênero lírico, teve uma diversidade

extraordinária: os poemas épicos, de

trabalho e de guerra, são chamados

jaillis; as canções tristes, de duelo e

morte, são conhecidas como ayataquis;

e os poemas líricos, de caráter

amoroso, se chamam harauis, poemas

delicados, finos. A poesia quíchua, mais

precisamente o haraui, sobrevive, como

a língua quíchua, através da conquista,

da colônia, da república, até os nossos

dias. No século XVIII, o haraui dá

origem a uma produção mestiça, um

tipo de sincretismo de poesia e música:

o yaraví, e essas canções, já mestiças,

alcançam nível poético com o trabalho

de Mariano Melgar.

Pedro Granados: Sou o pequeno

bicho-papão verde da poesia peruana.

E isto porque sempre senti meu próprio

ar entre a atmosfera rara de qualquer

presente. Desde o começo que sou um



poeta póstumo. Nem de esquerda nem

de direita nem de centro; no entanto,

intitulei minha obra reunida de No fio

do regulamento porque, afinal de contas,

permaneço dentro do campo de jogo

com uma chuteira, enquanto que, com a

outra, eu piso a linha de cal do gramado.

Embora sapiens sapiens, habito entre as

árvores e, ao que parece, ainda não desci

à terra.

Rossella di Paolo: Creio que o fato de

estar dentro do saco (estou?) não me

impede observar com algum grau de

objetividade a corda com a qual ele é

fechado ou aberto. Ao menos, procuro

fazê-lo. É saudável manter o pára-

brisa limpo de interferências. Já que

mencionas a tradição lírica peruana,

sinto-me feliz de que nela exista um

poeta como José Maria Eguren. Sob sua

lâmpada azul, seus bigodes nebulosos

ou sua casca de noz, eu me sinto menos

quebradiça.

PS: Que espécie de diálogo a poesia

espera estabelecer com o mundo através

de ti?

Carlos Germán Belli: A pertinaz

referência — até converter-se em uma

metáfora reiterativa - ao inútil, ao perito

absolutamente em nada, ao falante

com baixa auto-estima. Porém, graças

a Deus, diante de tais desventuras

aninhadas no significado, encontra-se

o feliz usuário do significante positivo,

quando se empenha em cultivar certas

estruturas poéticas de forma fechada,

como antídoto, escudo, salva-vidas, para

evitar a desintegração do objeto estético

tão freqüente no século XX.

tlildebrando Pérez Grande:

Para mim, a poesia é revelação. E

seu diálogo com o mundo, como

apontas, é transparente, diáfano.

Por um lado, pode revelar-nos nossa

mesmidade. Resgatar nossa imagem

mais entranhável. Afundar em nossas

essências humanas. E levar-nos por

planícies sem limites, pois para a poesia

não há fronteiras. Pode nomear o

inominável, apenas com um sopro.

Ao revelar-nos o mundo, a poesia

nos torna sensíveis, nos conscientiza e

pode, inclusive, nos sublevar diante de

um mundo que não guarda a harmonia.

Tudo isto é um ponto muito pessoal.

E o digo exatamente para ser fiel às

minhas crenças. A escritura me revelou

minha infância. Escrevendo é que recrio

meus anos infantis no mundo andino,

por exemplo. Além disto, me abriu

novos caminhos, digamos, pelo mundo

moderno, pelos quais agora transito.

Pedro Granados: Javier Sologuren nos

dizia que em um poeta habita sempre

um homem muito antigo. A quem

importa dar testemunho disto que está

antes de qualquer igreja e partido e

distinção de algum acadêmico ou rei

de Espanha. Antes de ser peruano ou

boliviano ou desse território (América

Latina) 
que, em um poema, dizia Iaiís

Hernández Camarero, alguma vez

também estive ali.

Itossellu di Paolo: Um diálogo de

poucas palavras, palavras limpas,

palavras precisas. Não com o mundo,

que é demasiado 
grande e distraído,

mas sim com meu papel e lápis (mundo

sempre severo e alerta, como as

crianças).

PS: Há uma crítica de poesia no

Peru que possa ser considerada

como de influência conseqüente



nos desdobramentos de sua

tradição lírica? Evidente que não

interessa referir aqui uma crítica de

circunstância e elogio fácil. Indago

ainda qual diálogo pode a poesia

estabelecer com a crítica de modo a

enriquecer-se a partir daí.

Carlos Germán Belli: Jamais pensei

na relação da crítica com o ato criador

da poesia. Devo confessar que me

senti enredado diante desta pergunta.

Evidentemente, em primeiro termo,

penso na crítica exercida desde a

imprensa, e devo então retroceder até

começos da segunda metade do século

passado, e recordar o trabalho de

Sebastián Salazar Bondy, depois o de

José Miguel Oviedo e, mais adiante, a

crítica 
jornalística de Ricardo González

Vigil. Porém passemos para o âmbito

do ensaio, de que participam o espanhol

Luis Monguió, o italiano Roberto Paoli

e o inglês James Higgins, e também os

peruanos Alberto Escobar e Júlio Ortega.

Em honra da verdade, não estou em

capacidade de dizer se a abordagem

crítica de todos eles influiu em nossa

tradição 
poética. Mas posso destacar o

diálogo 
que estabeleceu um adolescente

- em realidade eu. quando ainda no

colégio - com o livro de Estuardo Nunez,

intitulado Panorama atual da poesia

peruana (Lima, 1938), que lhe permitiu

descobrir Vallejo, Adán, Westphalen,

Moro, e igualmente o movimento

surrealista. Com esta leitura comecei a

andar.

Hildebrando Pérez Grande:

Particularmente 
penso que no Peru não

há uma crítica literária e menos ainda

uma crítica referida exclusivamente ao

lírico, 
que tenha assumido um papel

regente, 
que desperte uma reflexão

séria sobre o fazer poético. Quase se

resume a um diálogo de surdos entre o

poeta e o crítico. Ocorre que há muitos

prejulgamentos, 
suspeitas, desconfianças,

dogmatismos, mal-entendidos, calúnias.

O que há, sim, é um diálogo entre

poetas. A tribo conversa, discute, propõe,

compartilha caminhos. Não é um diálogo

fácil, certamente, mas existe. Minha

experiência considera enriquecedor o

diálogo com os poetas mais velhos e,

agora, graças às oficinas de poesia, com

os mais jovens.

Pedro Granados: Em meu ensaio

"Os 
poetas vivos e mais vivos do Peru

(também de outras latitudes)" (2007)

e em minha antologia para Arquitrave,

Contra o cinismo: poesia peruana

recente (2007), tratei já de responder a

esta pergunta. Certamente que, embora

seja de jornaleco, existe crítica de poesia

no Peru; reflexo disto é sua poesia. O

mais recomendável seria esquecer que

existe Antonio Cisneros; ou seja, não

começar nossa história poética recente

aqui e resgatar outros poetas dos anos

1960 (Heraud e Hernández, sobretudo)

e, certamente, aqueles da geração de

1930, presididos por Trilce, nosso

verdadeiro livro universal.

Rossella di Paolo: Um dos problemas

da crítica no Peru é que 99,9% dela não

é exercida por críticos 
"fora 

do saco",

mas sim por poetas ou narradores que

vivemos como irmãos revoltos no fundo

do saco. De modo que tudo isto pode

ser mais ou menos paranóico, mais

ou menos mesquinho, mais ou menos

generoso, mais ou menos objetivo. Uma

família onde há alvoroço e indiferença,

aconchego e intriga, ilusão e contas

pendentes... tudo junto. Como em todas

as famílias.



PS: De que maneira a tua poesia está

marcada pela ancestralidade incaica

que define as raízes da cultura peruana?

Quais as relações de ganho e prejuízo

entre tradição e ruptura referente

ao tema incaico no tocante à poesia

peruana?

Carlos Germán Belli: Por conta de

minha família paterna, cresci com

os olhos postos em particular na

cultura nazquense. Meu avô italiano,

Carlos Belli, radicado em Ica - ao

sul de Lima -, dedicou-se de corpo

e alma ao estudo da arqueologia dos

nazcas, até conceber a teoria de que

a origem americana está na índia,

após estudar as imagens pintadas

nas cerâmicas deste período pré-

inca; e, ainda mais, meu tio Próspero

prosseguiu estes estudos com igual

fervor. No que pese isto, o que escrevi

até agora não reflete esse aspecto

ancestral de nossa origem, exceto por

um solitário texto em prosa. Porém

igual ocorre com grande parte dos

escritores peruanos contemporâneos.

Com efeito, à exceção dos poetas

dos anos 1920, que tentaram unir

os procedimentos vanguardistas com

o legado ancestral, não houve um

propósito coletivo de recuperação do

autóctone. A espiritualidade andina

se recolhe, na narrativa, na obra de

José Maria Arguedas, e nos versos de

Mario Florián, Andrés Alencastre e

mais adiante, José Luis Ayala. São

verdadeiras ilhas estranhas, que apenas

com sua presença nos recordam a parte

traumática da identidade peruana.

Sim, apenas com sua presença 
- repito

- 
põem de manifesto essa ganância

literária, e este prejuízo inconsciente

que nos impede de enriquecermo-nos,

ao qual te referes.

Hildebrando Pérez Grande: Uin

pouco brincando, um pouco a sério,

um amigo me dizia, após ler meu

Aguardiente, forever, que, de seu ponto

de vista, e exercendo seus 
"direitos

urbanos", minha obra não tinha lugar

no parnaso da poesia peruana. 
"O 

que é

isso de manzanitoy, de mananllactayoc,

começando o século XXI, até quando

vamos buscar nossa identidade

nacional?" - dizia-me sem ocultar

seu ofuscamento. Era o requerimento

de um cosmopolita, de um cidadão

urbano, pós-moderno a toda prova.

De seu mirante não existe ou não tem

vigência o imaginário quíchua, o sentir

quíchua, o componente social da cultura

andina, que, obviamente, existe ainda,

e que está em um processo de mudança

permanente. Eu não sou daqueles

que pensam que os remanescentes da

cultura quíchua devem ficar estáticos,

congelados. O homem andino é o

primeiro a tratar de mudar, de evoluir,

de encaminhar-se rumo à modernidade.

O perigo é a alienação, a perda de

princípios e valores. Há um processo de

sincretismo cultural, de reafirmação de

valores, a valorização justa da concepção

do mundo ancestral.

O respeito à diversidade cultural,

o bilingüismo, a educação rural bem

aplicada estão contribuindo para a

revalorização do mundo andino e agora

também do universo amazônico. E

penso que a poesia não pode estar alheia

a este processo. Como Terêncio, bem

posso dizer: nada do que é humano me

é alheio.3

Pedro Granados: Eu sou uma tradução

a custo do andino; ou seja, minha mãe e

3 Refere-se ao poeta latino Públio Terêncio

Varrão (82 aC-35 aC). [NT]



meu pai, bilíngües do quíchua/espanhol,

procriaram-me em Lima. Eu, por minha

vez, em meus textos melhor realizados

não escrevo em espanhol standard.

Tal como fazia minha mãe na igreja,

para os tons mais altos não me serve

o espanhol urbano; grito 
- blasfemo e

celebro - em runa simi.* Creio assim,

sem ser fundamentalista do andino ou

do quíchua, que este é o ingrediente

secreto de minha poesia: aparentemente

citadina ou cosmopolita. Não sou um

peruano, mental ou fisicamente, de

uniforme; não creio nas divisões étnicas

nem do trabalho na hora de pensar,

porém simpatizo com a classe popular

do mundo todo e, em particular, com as

mulheres desta classe.

Rossella di Paolo: Em meu caso, sendo

filha e neta de imigrantes italianos,

nao poderia falar de ancestrais incaicos

biológicos. Em troca, posso sim falar de

ancestrais culturais, não diretamente

incaicos, mas que me chegam entrançados

na tradição ocidental, como a prosa de

José Maria Arguedas, prosa tão magnífica

que é já poesia e uma lição inesgotável,

paradigmática, do que somos.

Nossa 
paisagem física, por outro

lado, está metida em todos os meus

poemas: o mar que tenho tão próximo

de casa, os areais, as montanhas lisas,

ríspidas, vertiginosas, que não troco

por nenhum lugar de amenas, verdes

colinas.

PS: A ausência de um estreitamento de

relações - de sensibilidade e mercado

- entre as literaturas brasileira e

peruana, ao longo da história, encontra-

se marcado 
por algum aspecto em

particular que possamos aqui tratar?

4 Quíchua. [NT]

Carlos Gerinán IJelli: Não obstante

nossa imensa vizinhança geográfica,

vivemos literariamente nos dando

as costas. Porém, no passado, houve

uma efêmera aproximação, como foi

o programa editorial que, graças aos

esforços da escritora Vera Pedrosa, adida

cultural brasileira nos anos 1970, e da

escritora Hilda Scarabótolo de Codina,

residente em Lima e funcionária da

embaixada brasileira, foi levado a cabo

com grande brilho e rigor acadêmico

até superar uma centena de títulos. Na

maior parte dos casos eram mostras

antológicas de poetas brasileiros de

todos os tempos, traduzidos por autores

peruanos. Lamentavelmente, depois

não houve outro fato similar. Não creio

que exista alguma razão particular,

mas sim esta inércia doentia, ou mesmo

as limitações idiomáticas, que são

superáveis.

Hildebrando Pérez Grande: O que se

passa no Peru, um país com diversas

nações, um país não resolvido cultural

e socialmente, em certa medida é o

mesmo que se passa em Nossa América,

assim referindo-me ao nosso continente,

dizendo-o como Marti. Sem dúvida,

outros são os fatores, acentuadamente

políticos, econômicos. Somos vítimas de

uma política imperial que trata de nos

manter separados. Divide e vencerás.

Se nossos países compartilham

língua, cultura, tradições, problemáticas

e alternativas que nos irmanam, por

que estamos divididos? Por interesses

bastardos. Por ingerências transnacionais.

E no caso do Peru, concretamente

em relação ao Brasil, sendo vizinhos,

particularmente penso que não é tanto

a língua o que nos divide, nos afasta,

não, mas antes o desenho político que

responde a outros interesses.



Não existem vasos comunicantes,

não há um projeto integrador. E creio

que é a hora de remontar esta situação:

há que estender pontes, desde a arte e a

literatura, desde nosso espaço cultural.

Há que fomentar o conhecimento de

nossas conquistas sociais e culturais. Há

que reconhecer-nos, por exemplo, em

um texto literário: nossas feridas, nossos

sonhos, nossas cicatrizes, nossas utopias

são as mesmas. E nossos inimigos, os

mesmos.

Pedro Granados: Podemos tratar

aqui, embora eu tema seja algo

superficial e talvez politicamente

correto. Se o tema é tratar de

compartilhar os cânones de uma

e outra parte do continente, fora;

porém as pessoas estão metidas

anonimamente na poesia mais do

que possamos crer. Poesia através

da música, da dança, do sentido de

humor necessário para sobreviver à

dura vida cotidiana de nossos países.

Temo que troquemos seis por meia

dúzia. Pior ainda, que o Estado se

meta na literatura - como no México

- e, salvo gloriosas exceções (Gerardo

Deniz), escrever seja um requentado

de alguém sempre adicto ao regime

como o foi Octavio Paz. Quando

os mexicanos puserem de lado esta

automática e excessiva cortesia (Júlio

Trujillo dixit?) sua poesia será, sem

dúvida, deslumbrante. Ainda está

por ser poetizada a megalópole da

capital mexicana, e isto não se vai

conseguir com nenhum romantismo

de corte mais ou menos didático. 0

Brasil está no Peru há muito tempo,

desde a chegada do contingente

africano durante a colônia, pelo menos.

Perceber esta realidade é outra das

tarefas pendentes; agora mesmo trato

de resgatar este componente afro, por

exemplo, na poesia de Vallejo. Resgatar

o autor de Trilce de seu confinamento

no mundo andino. Vallejo foi um

viajante impenitente e estrangeiro em

seu próprio país; porém ávido por fazer

amigos e, sobretudo, amigas; aberto

e poroso, sempre (em Trujillo, em

Lima, em Paris). Eu o imagino, como

o proletário sem bairro que foi durante

seus mais de quatro anos de residência

na capital peruana, espreitando os

becos, morrendo de tesão de dançar

a marinera? com aquela mulata bem

gostosa. Trilce é o livro, em meio às

necessidades, de alguém cheio de

graça. Trilce vem de trila!, termo

do resvaladiço em uma marinera

limenha que, tal como no livro de

1922, é inconcebível sem o elemento

brasileiro ou caribenho gravitando

nas nádegas, nos lenços brancos e no

requebro necessário para inverter, na

celebração, as inevitáveis humilhações

da vida. Sou negro eu mesmo, jogado

nos bairros mais populosos da

República Dominicana (Canta la Rana,

Boca Chica, El Gualey) e acolhido

como se aqui tivessem me criado. Os

compartimentos estanques, então, se

tornam complexos ou, pelo menos,

produtivamente se complicam; sou

índio e negro e branco por cultura e

cor de pele e chinês porque gosto muito

daquela comida.

Rossella di Paolo: E certo que

a relação não é estreita, porém

felizmente sempre há iniciativas

que estendem pontes. Ali estão,

por exemplo, os cuidados, belos e

coloridos livros de poesia brasileira

que entre os anos 1970 e 1980

5 Dança popular peruana. [NT]



editou em Lima o Centro de Estudos

Brasileiros. Assim, muitos leitores de

poesia pudemos ler Carlos Drummond

de Andrade, Cecília Meireles, Manuel

Bandeira, Francisco Alvim, Zuca

Saldanha, João Cabral de Melo

Neto, Cassiano Bicardo, Lêdo Ivo,

Mario Quintana... e tantos enormes

poetas, traduzidos ou prefaciados

por enormes poetas peruanos. A

Embaixada do Brasil no Peru promove

ativamente as vozes brasileiras

através de livros e CDs. Há sete ou

oito anos, a Universidade Católica

difundiu através da coleção El

Manantial Oculto, que dirige Bicardo

Silva-Santisteban, Poetas brasileiros

(dos românticos aos modernistas),

a estupenda antologia que o poeta

e diplomata 
peruano Enrique

Bustamante 
y Balliván publicou no

Bio de Janeiro em 1922.

Sempre se pode dizer que não é uma

difusão massiva, porém o que poderia

ser assim considerado em se tratando de

poesia? Até mesmo a nossa se desloca

entre nós com grande dificuldade. No

entanto, a internet está invertendo as

coisas. Graças a isto, a poesia mais

jovem encontra caminhos de difusão,

cruza fronteiras domésticas e externas,

com uma rapidez antes impensável.

Talvez a narrativa seja (como

sempre) mais acessível ao público

peruano. Em meu caso, obras de

Jorge Amado, Bubem Fonseca, Clarice

Lispector e Machado de Assis (e seu

inesquecível Brás Cubas) estão entre

minhas 
prediletas.

Impossível não mencionar, por outro

lado, 
que um dos romances mais belos

de Mario Vargas Llosa, A guerra do

fim do mundo, transcorre no nordeste

brasileiro, com esse crepitante Antônio

Conselheiro.

PS: De que maneira é possível a um

poeta contribuir para a redução desse

abismo acima referido? E em que isto

pode interessar à afirmação de seu

caráter frente à sociedade em seu tempo?

Carlos Germán Belli: De nossa parte,

imitando dentro do possível tua atitude

permanente de abertura até as letras

hispano-americanas.

Hildebrando Pérez Grande: Penso

que devemos estimular os encontros,

os estudos, as traduções. Há que

fomentar uma política editorial que nos

permita difundir de maneira massiva

nossas melhores obras e aprofundar

o conhecimento de nós mesmos.

Academicamente, posso dizer que na

Universidad Nacional Mayor de San

Marcos são ditados, pois estão em

nosso plano de estudos dois cursos

de literatura brasileira a cada ano

acadêmico. Os jovens estudantes de

nossa universidade conhecem tanto a

poesia quanto a narrativa brasileira. E

nas Oficinas Literárias de San Marcos

e na Buiz de Montoya, nossos jovens

criadores se familiarizam com a melhor

porção da literatura brasileira. Há que

estimular a leitura e a tradução e a

difusão de nossas literaturas em cada

um de nossos países.

Pedro Granados: Não tenho idéia,

porém sim poemas.

Rossella di Paolo: Depende dos

temperamentos. Há escritores

ensimesmados e aqueles que estão

sempre alertas, incansáveis, curiosos,

desses que fundam revistas, que

organizam encontros literários ou

propiciam diálogos através da internet,

como este.
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José Maria Eguren 
(1874-1942)

Lied IV

A noite 
passava,

e ao terror das névoas, seus olhos

inefáveis riam da tristeza.

A muda 
palavra

na mansão culpada se via,

como do Deus antigo a sentença.

A funesta falta

descobriram os cães, farejando

no vento a sombra da morta.

A bela cantava,

e o florete dormiu na armaria,

sangrando a piedade da inocência.



A menina da lâmpada azul

No passadiço nebuloso

qual sonho mágico de Istambul,

seu perfil exibe radioso

a menina da lâmpada azul.

Ágil e risonha se insinua,

e sua chama sedutora brilha,

treme em seu cabelo a garoa

da praia da maravilha.

Com voz infantil e melodiosa,

com fresco aroma de vidoeiro,

fala de uma vida milagrosa

a menina da lâmpada azul.

Com cálidos olhos de doçura

e beijos de amor matutino,

a bela criatura me oferece

um mágico e celeste caminho.

De encanto em esbanjamento,

corta alegremente vaporoso tule;

e me guia através da noite

a menina da lâmpada azul.



Os sonhos

De noite, na sala rodeada de brumas,

estão os sonhos;

no velho piano, com mãos de plumas

dão às crianças festivas canções.

São mágicos sonhos de olhar distante

que, em treva azulada, tocam no piano

a trova do velho remoto andarilho;

alegres, concluem a canção chinesa,

e logo 
preludiam a moda grotesca,

baile do delfim

do mandão Mandim,

o baile festivo azul, rubro

e rosado;

e logo a boda triunfal, a ventura

do príncipe de ouro e da menina obscura

tocam com prazer.

Os músicos sonhos, antes da aurora,

tocam no piano festa encantadora,

os finos arpejos, rara melodia

que tem o castelo de quinquilharias.

Porem, 
quando desponta o fulgor matutino

e a sala repleta de colorações,

os sonhos noturnos se vão, bem lentamente

pela chaminé, 
janelas, varandas.



César Vallejo 
(1892- 

1938)

Trilce, XXVIII

Somente agora almocei, e não tive

mãe, nem súplica, sem serve-te, nem água,

nem pai que, no facundo ofertório

dos chinelos, pergunte para sua tardança

de imagem pelos broches maiores de som.

Como eu iria almoçar. Como me serviria

de tais pratos distantes essas coisas

quando se houvesse quebrado o próprio lar,

quando não surge nem mãe aos lábios.

Como eu iria almoçar nonada.

À mesa de um bom amigo almocei

com seu pai recém-chegado do mundo,

com suas velhas tias que falam

em tordilho recinto de porcelana,

cochichando por todos seus viúvos alvéolos;

e com cobertos francos de alegres tiroliros,

porque estão em sua casa. Assim, que graça!

E me doeram as facas

desta mesa em todo o paladar.

0 jantar destas mesas assim, em que se prova

amor alheio em vez do próprio amor,

torna terra o bocado que não brinda a

MÃE,

torna golpe a dura deglutição; o doce,

fel; azeite fúnebre, o café.

Quando já se quebrou o próprio lar,

e o serve-te não sai da

tumba,

a cozinha às escuras, a miséria de amor.



Trilce, LXVII

Canta 
próximo o verão, e ambos

diversos erramos, ao ombro

cotovelos, cedros, compassos de um pé só,

escarranchados na única reta inevitável.

Canta o verão e naquelas paredes

adoçadas de março,

choraminga, formiga a aracnídea aquarela

da melancolia.

Quadro marcado de chilreado anelídeo, quadro

que faltou nesse lugar para onde

pensamos que viria o grande espelho ausente.

Amor, este é o quadro que faltou.

Mas, 
para que me esforçaria

por dourar cigarro para tal encantada aurícula,

se, as costas de astros queridos,

se consente o vazio, apesar de tudo.

Quanta mãe acabava adentrada

sempre, em tenaz atavio de carvão, quando

° 
quadro faltava, e para o que cresceria

ao 
pé de árdua quebrada de mulher.

Assim eu me dizia: Se virá aquele espelho

cjue de tão esperado já passa de cristal.

A vida me acabava, para que?

A vida me acabava, para fugirmos

só de espelho a espelho.



Sermão sobre a morte

E, afinal, passando logo ao domínio da morte,

que atua em esquadrão, prévio colchete,

parágrafo e chave, mão grande e diérese,

para que a estante assíria? para que o púlpito cristão,

a intensa bandeirola do móvel vândalo

ou, menos ainda, este esdrúxulo retiro?

É para terminar,

amanhã, em protótipo do alarde fálico,

em diabete e em branco penico,

em rosto geométrico, em defunto,

que se fazem mister sermão e amêndoas,

que sobram literalmente batatas

e este espectro fluvial onde arde o ouro

e onde se queima o preço da neve?

É para isto que morremos tanto?

Para só morrer,

temos que morrer a cada instante?

E o parágrafo que escrevo?

E o colchete deísta que arvoro?

E o esquadrão em que falhou meu casco?

E a chave que dá em todas as portas?

E a forense diérese, a mão,

minha batata e minha carne e minha contradição sob o lençol?

Louco de mim, louvo de mim, cordeiro

de mim, sensato, cavalíssimo de mim!

Estante, sim, toda a vida; púlpito,

também, toda a morte!

Sermão da barbárie: estes papéis;

esdrúxulo retiro: esta pelanca.

Desta sorte, meditabundo, aurífero, braçudo,

defenderei minha presa em dois momentos,

com a voz e também com a laringe,

e do olfato físico com que oro

e do instinto enquanto viva - devo dizê-lo;

se orgulharão meus impertinentes,

porque, ao centro, estou eu, e à direita

também, e à esquerda de igual maneira.



César Moro 
(1903-1956)

Vens na noite com a 
fumaça fabulosa 

de tua

cabeleira

Apareces

A vida é certa

O cheiro da chuva é certo

A chuva te faz nascer

E bater à minha 
porta

Oh árvore

E a cidade o mar que navegaste

E a noite se abrem a teu passo
E o coração volta de longe a mostrar-se

Até chegar à tua frente

p̂ ver-te como a magia resplandecente

Montanha de ouro ou de neve

Com a fumaça fabulosa de tua cabeleira

Com as bestas noturnas nos olhos

E teu corpo de rescaldo

Com a noite 
que regas em porções

Com os blocos de noite que caem de tuas mãos

Com o silêncio 
que prende à tua chegada

Com o transtorno e o marulho

Com o vaivém das casas

E o oscilar de luzes e a sombra mais dura

E tuas 
palavras de avenida fluvial

Tão logo chegas e te foste

E 
queres pôr a flutuar minha vida

E apenas 
preparas minha morte

E a morte de esperar

E o morrer de te ver longe

E os silêncios e o esperar o tempo

Para viver 
quando chegas

E me rodeias de sombra

E me fazes luminoso
r>

me submerges no mar fosforescente onde acontece teu estar

E onde apenas dialogamos tu e minha noção escura e pavorosa de teu ser

Estrela desprendendo-se no apocalipse

Entre bramidos de tigres e lágrimas



De gozo e gemer eterno e eterno

Consolar-se no ar rarefeito

Em que te quero aprisionar

E girar pela pendente de teu corpo

Até teus pés cintilantes

Até teus pés de constelações gêmeas

Na noite terrestre

Que te segue acorrentada e muda

Trepadeira de teu sangue

Sustentando a flor de tua cabeça de cristal moreno

Aquário encerrando planetas e caldas

E a potência que faz com que o mundo siga em pé e guarde o equilíbrio dos mares

E teu cérebro de matéria luminosa

E minha adesão sem fim e o amor que nasce sem cessar

E te envolve

E que teus pés transitam

Abrindo marcas indeléveis

Onde se pode ler a história do mundo

E do porvir do universo

E esse ligar-se luminoso de minha vida

À tua existência



A leve 
pisada 

do demônio noturno

No 
grande contato do esquecimento

A ciência dado como morto

Tratando de te roubar a realidade

Ao ensurdecedor rumor do real

Ergo uma estátua de lodo puríssimo

De barro de meu sangue

De sombra lúcida de fome intacta

De arquejar interminável

E te ergues como um astro desconhecido

Com tua cabeleira de centelhas negras

tom teu corpo raivoso e indomável

Com teu alento de pedra úmida

Com tua cabeça de cristal

Com tuas orelhas de dormideira

Com teus lábios de fanal

Com tua língua de feto

Com tua saliva de fluido magnético

Com tuas narinas de ritmo

Com teus 
pés de língua de fogo

Com tuas 
pernas de milhares de lágrimas petrificadas

Com teus olhos de salto noturno

Com teus dentes de tigre

Com tuas veias de arco de violino

Com teus dentes de orquestra

Com tuas unhas para abrir as entranhas do mundo

E vaticinar a perda do mundo

Nas entranhas da aurora

Com tuas axilas de bosque tíbio

Sob a chuva de teu sangue

Com teus lábios elásticos de planta carnívora

Com tua sombra que intercepta o ruído



Demônio noturno

Assim te levantas para sempre

Pisoteando o mundo que te ignora

E que ama sem saber teu nome

E que geme após o cheiro de teu passo

De fogo de enxofre de ar de tempestade

De catástrofe intangível e que diminui cada dia

Essa porção em que se escondem os desígnios nefastos e a suspeita que torce a boca do

[tigre que nas manhãs cospe para fazer o dia



O amor ao despedir-se...

O amor ao despedir-se diz: sonha comigo

O sonho é uma besta intratável

Que faz revirar os olhos com a respiração

Entrecortada 
pronunciar teu nome

Com letras indeléveis escrever teu nome

E não te encontrar e estar longe e sair adormecido

Marchar até a madrugada para cair no

Sonho 
para esquecer teu nome

E não ver o dia que não leva teu nome

E a noite deserta que leva teu corpo



Martin Adán 
(1908-1985)

[O pensamento 
sobre a água]

O pensamento sobre a água

Nem o sorriso ante a rosa,

Altar de sacrifício,

Nada é senão tua rocha.

Somente tu és volume real e tato

E tudo o que me enamora,

Crueldade possível, alma latente,

Hora eterna...

Porque a solidão não lhe bastava,

A do Princípio, Ele buscou sua mão,

E o poeta diz que foi nunca

E os historiadores dizem que foi em marcos.

Eu já morri; soube entre tua pedra,

Antes de meu silêncio e minha palavra,

Quando o rio ia acima

E não desceu nada.

Tudo é simples como tu, Machu Picchu,

A vida não é mais que uma esperança,

E um muro e uma mulher

E certo número de palavras.

Não, não é ver o húngaro comer

No pobre restaurante,

Es tu, pedra entre céus,

A vida que me baste.

Não, não, tu não és o que basta,

Não, não, tu não és o que está me bastando.

A vida é mais que ser. Será meu gato,

Meu gato viverá, e ele será algo;

E eu morrerei

Porque não me basto.

Porque tu vives, Machu Picchu,

Pedra que está em sua altura.

Pedra que me representa,

Pedra que está se gastando.

Nada será depois de meu momento,

Tudo já era quando eu nascia.



Após minha morte não morrerei nunca,

Sempre começará a vida.

Tudo será como é e, no entanto,

Tudo serei, variedade, sina, simpatia.

Tudo será como é porque está ardendo e doendo em mim!

Porque não há outra coisa!

Tudo será como é porque não são

Senão meu corpo e a nuvem e tua rocha!

Tudo, 
porque eu ainda falo

E todo o mundo é orelha de agora!

E o ar é meu terror, e o rio sonha,

E soa sem cessar, sem verdadeira sombra!

Dormirás, Alma Minha?

Despertarás amanhã para teus afazeres?

Serás outra vez a que já foste?

Serás outra vez?

Diante desta rocha, que está te olhando

E que te vê,

E que te vê tremenda com um olho só

De mil pés;

Diante desta rocha, fugir é impossível

E há 
que desnascer e renascer.

Porque ser é necessário,

Não há outro modo de não ser e renascer.

E se não és, o que és, o que serás, qual Deus,

Que intenso ser

Te arrastará em sua fúria?

O 
que é a inteligência do não saber?

O 
que sabes tu do que não sabes?

Machu Picchu sabe o de depois.

Tudo está eterno, porque era eterno

Já no princípio.

Sim, tudo com o símio e o poeta,

Tudo veio.

Quando a palavra não dizia

E nada soou senão o primeiro vagido,

Da 
primeira criatura monstruosa

De formol e vidro,

O 
que não dizia nada porque cala,

Porque o poema busca seu princípio.

A inteligência não sabia nada

Diante de ti, era outra pedra muda e outro mito,

Vinham colegiais 
pestilentas,

Arqueólogos de longe e sem filhos.



Exata e cruel tua pedra, Pedra,

Pedra recém-lavrada do Abismo,

Lavra de mão alguma, o divino

Tão feio e caduco...

Deixa-me tu, gato branco, amar,

Até o fim de tua cauda.

Nada é senão nada

E acima a rocha.

0 simples é verdadeiro?

Mas o que é a verdade senão a tua cauda,

À qual me agarro, gato branco,

Minha realidade de agora?

Venho eu mesmo,

Vem comigo e sabe a palavra.

Porém não sabe como estar a sós

Diante de sua eternidade e diante de seu nada.

Que terrível a tua realidade!

Que terrível a tua rocha retocada!

És tão humano, Machu Picchu!



Emilio Adolfo Westphalen 
(1911-2001)

Pela diminuta 
pradaria...

Pela diminuta 
pradaria de uma voz flutuando nos ares

Com o peso leviano dos planetas luzidos pelas flores

Entre as insígnias dos dias desgarrados e à deriva

Sobre uma sucessão de mares maravilhosamente lavrados

Com o canto das aves como álveo e leito dos barcos

E a cauda do pavão real como nimbo das menores coisas

Os caracóis transparentes as algas de porcelana

Os dedos encurtados das crianças e os dedais nascidos

Sob a cortiça dos fungos entre os lodaçais

Na cabeleira enredada de uma menina na via láctea

Na 
própria entranha da música pisando

Com o sol contra nossos peitos afundado

Deixando correr o sangue como um rio bom

Porque é o mesmo o que eu recebo e tu levas

E as mesmas florestas ressoam em nossos gritos

E as mesmas 
pombas repousam sobre nossos olhos

E as mesmas flautas nos percorrem para estabelecer nosso Domínio

Retornando as luas sobre os casarios

E as serpentes sobre os bosques

Trazendo o céu sobre nossa felicidade

Salpicando sua espuma nossas praias

As árvores febris continuando sua vida em nossas veias

As alamedas inchnando-se ao compasso de nossos corações

Tu como a lagoa e eu como o olho

Que um e outro se compenetrem

Tal a árvore e a brisa tal o sonho e o mundo

Da noite colhendo a profundidade e do dia a extensão

Para 
que caves fugindo contra tanto resplendor

Dia 
que nunca te moves céu que caminha por nós

Rios 
que não sabeis ferir e barcos que se golpeiam em nossas entranhas

As bocas flutuam como os signos do zodíaco

Os braços se entrecruzam como flores sobre as águas

As frontes seguem as correntes e os olhos nada separam



É a glória flamejante que descansa em nossos corpos

Levantando sobre o combate atroz da treva e da luz

A insígnia da santa companhia e os olhares quietos

É a glória caída a nossos pés

É o triunfo chagado como um crepúsculo subterrâneo

Mudando de estação no coração do azougue

Como uma rosa afogada entre nossos braços

Ou como o mar nascendo de teus lábios



Poema inútil

Empenho manco este esforçar-se em juntar palavras

Que não se parecem nem com a cascata ou com o remanso,

Que menos transmitem o cansaço do viver.

Talvez consigam uma máscara informe,

Sorridente comprazida a todo hálito de dor,

Inerte ao dilaceramento da paixão.

Com frases em tropel não chegam a simular

Vitórias 
jubilosas do sangue

Ou a quietude da água sobre o suicida.

Nada dizem tão pouco da dança de amor e ódio,

Amotinada, aplacada, extinta,

Nem do sonho que se afoga, arrastado

Por marejadas de suspeita e esquecimento.

0 
que será o poema senão um espelho de feira,

Uma miragem lunar, uma casca quebradiça,

A torre falsa mais triste e desprezível.

Consome-se no fogo de sua impaciência

Para deixar vestígios de silêncio como única nostalgia,

E um rubor de inexistente não isento de culpa.

0 que será o poema senão castelo derrubado antes de erguido

Inócua obra de escrivão ou poetastro diligente,

Ema sombra 
que não se atreve a aniquilar-se a si mesma.

Se ao menos o sol, incorrupto e insaciável,

Pudesse animá-lo à vida,

Como 
quando se oculta após um rosto humano,

Os olhos abertos e cegos para sempre.



Fantasmas reais e duvidosos

Na cidade dos fantasmas observam-se falsos fantasmas (a maioria), fantasmas certos

e fantasmas à segunda potência, ou seja, fantasmas de fantasmas. Isto o reconheceu

antes de todos o grande especialista na matéria, o inexistente Giorgio de Chirico, que

era o fantasma mais irreal de todos até agora descobertos e catalogados pois fantasma

disfarçado de fantasma, evidência tão inverossímil que ninguém jamais se atreveu a

denunciá-la.



Carlos Oquendo de Amat 
(1905-1936)

Poema surrealista do elefante e do canto

Os elefantes ortopédicos a princípio constantemente tornar-se-ão maçãs

Porque os aviadores amam as cidades acesas como flores

Música entretecida nos abrigos de inverno

lua boca fornecedor de trejeitos ascendentes

Palmeiras cálidas ao redor de tua palavra itinerário de viagens fáceis

Toma-me como às violetas abertas ao sol



Companheira

Teus dedos sim é que sabiam se pentear como ninguém o fez

melhor que os cabeleireiros especialistas dos transatlânticos

ah e teus sorrisos maravilhosas sombrinhas para o calor

tu que levas prendido 
na bochecha um cinema

junto a ti meu desejo é uma criança de leite

quando me dizias

a vida é direita como um papel de cartas

e eu regava a rosa de tua cabeleira sobre teus ombros

por isso e pela magnólia de teu canto

que pena

a chuva cai desigual como teu nome



Mãe

Teu nome vem lento como as músicas humildes

e de tuas mãos voam pombas brancas

Minha lembrança te veste sempre de branco

como um parque para crianças que os homens olham de longe

Um céu morre em teus braços e outro nasce em tua ternura

A teu lado o carinho se abre como uma flor quando penso

Entre ti e o horizonte

minha 
palavra está primitiva como a chuva ou como os hinos

Porque diante de ti se calam as rosas e a canção



Jorge Eduardo Eielson (1921-2006)

Último reino

Aura suprema, beija minha garganta gelada,

Confere-me a graça da vida, dá-ine

O suplício do sangue, a majestade

Da nuvem. Que em cada gota do dilúvio

Haja tristeza, sombra e amor. Oh rompei

Fervores materiais, crateras radiosas!

O sol do caos é grato à serpente

E ao poeta. As neves que eles fundem

Caem ao fundo do verão, entre pancadas

De gloriosa 
lava, de vaga-lumes

E porcos fulgurantes. Nada impede agora

Que a onda dos ares resplandeça

Ou que rebente o seio da deusa

Em algum negro bosque. Nada

Exceto os puros aros naturais ardem,

Nada exceto o suave girassol 
favorece

A entrada simplória das bestas e do outono

No planeta. 
Eu quisera que assim fosse

A alta porta que me aguarda atrás do vapor

De minha vida, como uma grave dália em pedestal

De pedra, ou um esqueleto deslumbrado.



Corpo anterior

O arco-íris atravessa meu pai e minha mãe

Enquanto dormem. Não estão nus

Nem lhes cobre pijama ou lençol algum

São como uma nuvem

Em forma de mulher e homem entrelaçados

Talvez o primeiro homem e a primeira mulher

Sobre a terra. O arco-íris me surpreende

Vendo correr como lagartixas entre os interstícios

De seus ossos e de meus ossos vendo crescer

Um algodão celeste entre suas sobrancelhas

Já nem se olham nem se abraçam nem se movem

0 arco-íris os leva novamente

Como leva meu pensamento

Minha 
juventude e meus óculos



Rei convicto de teu amor

Cansado de saber que és cinza

Ou que és somente luz

Vestida de carne e osso. Cansado

De saber que tudo passa

Que tudo o que vemos e tocamos

lá não é nada. Cansado

De te ver brilhar como um diamante

Na palma de minha mão

Sabendo que minha mão

E somente a mão

De um esqueleto que tropeça

E que já não te acaricia. Cansado

De tanto número insondável

De tanta palavra vazia

De tanta terra que se move

De tanto céu impossível. Começo

Novamente por onde tudo se acaba

Renasço de teu amor como um mendigo

Da terra como um rei que não repousa

Para sempre adornado

Com tua própria cinza.



Javier Sologuren 
(1921-2004)

Fogo absorto

Noite, foste dia, peito por onde entrara

como uma mão de cristal, como um navio branco,

o sol 
que canta de claridade e canta no escuro.

Em ti está o dia, noite, por teu corpo desceu

em uma maré ardente de lábios dispersos,

em um peso espaçoso que a teus pés descansa.

O dia és, noite, resplandecendo em tuas plantas
se no fuso do tráfego e das ânsias, fechado como um cofre

onde o sonho e os astros, fogueiras intangíveis,

tocam entre a sombra, entre suas folhas respiram

algo do ar e do rosto do dia já distante.



Uma vez mais o amor

pela manhã

diante do mar secreto

corno sempre

porém

mais amplo e mais difuso

que a própria leitosa luz do céu

em um banco de madeira

e sob

o tênue bombardeio dos frondosos fícus

uma jovem apurando o último best-seller

uma lata de conserva enferrujando-se na relva

mais à frente a mancha pálida de um látex

quais gozos se rendem

foram rendidos

quais gozos

que não foram os do

pensamento calado

tão inútil como

a linguagem sonhadora

do mar

sempre extenso e ferido



Esteia 
para 

Szyszlo

sei a hora 
que aninha

no 
profundo vermelho da estirpe

e sei 
que agita a romã escura

para que seus miúdos fogos caiam

na noite do lenço

sua mão resgata o segredo

que seus olhos descobriram

e preservam

o sangue entra no tempo

entra no lenço

e toca com seu raio intenso

com sua extrema cor

de vida e morte

a borboleta rígida

do velho 
povoado em crosta e pó

erguendo suas bandeiras abolidas

a cor o sangue

0 espaço corporal e sideral

do 
quadro

a imagem com sua memória

antiga

seu idioma emocionado

inclinam-me no evidente pó

as 
pedras mentais

°s fiapos cativos

os frutos fragmentados

com seiva

do 
passado

uma 
pequena borboleta

sempre está esvoaçando

com luz milenar

em sua 
pintura



Uma vez mais o amor

pela manhã

diante do mar secreto

como sempre

porém

mais amplo e mais difuso

que a própria leitosa luz do céu

em um banco de madeira

e sob

o tênue bombardeio dos frondosos fícus

uma jovem apurando o último best-seller

uma lata de conserva enferrujando-se na relva

mais à frente a mancha pálida de um látex

quais gozos se rendem

foram rendidos

quais gozos

que não foram os do

pensamento calado

tão inútil como

a linguagem sonhadora

do mar

sempre extenso e ferido



Esteia 
para 

Szyszlo

sei a hora 
que aninha

no 
profundo vermelho da estirpe

e sei 
que agita a romã escura

para que seus miúdos fogos caiam

na noite do lenço

sua mão resgata o segredo

que seus olhos descobriram

e preservam

o sangue entra no tempo

entra no lenço

e toca com seu raio intenso

com sua extrema cor

de vida e morte

a borboleta rígida

do velho 
povoado em crosta e pó

erguendo suas bandeiras abolidas

a cor o sangue

o espaço corporal e sideral

do 
quadro

a imagem com sua memória

antiga

seu idioma emocionado

mclinam-me no evidente pó
&s 

pedras mentais

os fiapos cativos

°s frutos fragmentados

com seiva

do 
passado

uma 
pequena borboleta

sempre está esvoaçando

com luz milenar

eiT1 sua 
pintura



Sebastián Salazar Bondy 
(1924-1965)

O semblante

Suas úmidas orelhas aparecem com alguns outonos molhados

ou nas paredes interiores, nos móveis vazios,

nos mares singelos das almas.

Seus pés não têm o golpe grave que a anuncia

e entoa assim ao regressar um alegre assobio de mudança

quando talvez nos traga entre seus dedos outras plantas,

outros cartões, e folhas, outros tíbios leões.

Suas orelhas, seus pés, ou seja, seu semblante cotidiano

parece-nos de alguém com as bochechas repletas

de ramos verdes e floreiras.

Porém seu olhar ocre, polvilhado, ainda nos cobre

com a pureza simples dos cascalhos,

com sua maternidade sem pausas ou cadeias,

com a mentira mágica de uma viagem velha e despovoada.



O 
poeta conhece a 

poesia

' ermitam-me dizer que a poesia
e um 

quarto às escuras, e permitam-me também

que confesse 
que dentro dele nos sentimos muito sós,

apalpamos o corpo e o ferimos,

tiramos o chapéu e somos estátuas,

nos arremessamos contra as paredes e não as encontramos,

pisamos na água infinita e aspiramos o cheiro do sangue

como se a flor da vida exalasse nessa solidão

toda a sua 
plenitude sem fracassos.

1 errnitam-me, 
ao mesmo tempo, que indague .

se um 
peruano, se um fugitivo da memória do homem,

pode sentar-se ali como um senhor em seu jardim,
tomar chá e dar bom-dia à alegria.

Quanto equivocados estamos, então, que pálida
e a idéia 

que temos de algo tão ardente e doloroso.

Porque, 
para sermos 

justos, é necessário envolvermos nossa roupa,

darmos fogo a nossas bibliotecas,

jogarmos ao mar as máquinas felizes que ressoam todo o dia,

e lrmos então ao coração dessa tumba

Paia dali retirar um pó de séculos que está esquecido ainda.

Não sei se isto será bom, porém permitam-me que diga

que de outro modo a poesia está resultando um pouco tonta.



Testamento holográfico

Deixo minha sombra,

uma agulha afiada que fere a rua

e com tristes olhos examina os muros,

as janelas de grade onde houve amores incapazes,

o céu sem céu de minha cidade.

Deixo meus dedos espectrais

que percorreram 
teclas, ventres, águas, pálpebras de mel

e pelos quais desceu a escritura

como tuna virgem de alma desfiada.

Deixo minha cabeça ovóide, minhas patas de aranha,

minha roupa queimada pela cinza dos presságios,

descolorida pelo fogo do livro noturno.

Deixo minhas asas entreabertas, minha máquina

que como um pequeno cavalo galopou ano após ano

em busca da fonte do orgulho onde morre a morte.

Deixo vários libretos bichados pela pureza,

umas tantas indóceis imagens do mundo

e entre grandes relâmpagos algum pranto

que tive como um pouco de pó sujo nos dentes.

Aceita isto, recolhe-o em tua saia como umas migalhas,

dá de comer ao esquecimento com tão frágil manjar.



Blanca Varela 
(1926- )

AJo espelho

k®/

Exploro a chama e não a extingo porque amo seu calor doloroso,

suas angustiadas línguas sem som,

sua 
pele redonda 

que atravesso com meus dedos

para chegar à água solitária de tão leves pálpebras.

E sinto a asa nos espelhos que me devolvem sempre,

como se colhesse as violentas cinzas que jogaram aos peixes,

como se uma ave morta pesasse entre meu sangue

e a estancasse ali,

próxima ao fogo vivo dos próprios insetos,

a seus 
pequenos corpos,

belos sob escuros e apodrecidos licores,

mtimos e nervosos nos gozos profundos.

Raízes de pesadas colunas de sonho entre a fronte,

gotas áridas nos frutos caídos

que transbordam azeites agudos, insondáveis.



Máscara de algum cleus

Diante de mim este rosto lunar.

Nariz de prata, pássaros na fronte.

Pássaros na fronte?

E logo há vermelho

e tudo o que a terra esquece.

Umidade com poderes de fogo

florescendo após os negros cílios.

Um rosto na parede.

Detrás do muro, além de toda vontade,

mais longe ainda que olhar e calar:

o quê?

Sempre algo que romper, abolir ou temer?

E pelo outro lado? Ao revés?

Voa a mão, nasce a linha,

vibrante destino, negro destino.

Por um instante a melodia é clara,

a tarde parece eterna,

puríssima a sombra do céu.

Volto outra vez. Pergunto.

Talvez diga algo este silêncio,

é uma imensa letra que nos nomeia e contém

em seu ar profundo.

Talvez a morte detrás deste sorriso

seja amor, um gigantesco amor

em cujo centro ardemos.

Talvez o outro lado exista

e seja também o olhar

e tudo isto é o outro

e aquele este

e sejamos uma forma que muda com a luz

até ser apenas luz, apenas sombra.



Segredo de 
família

sonhei com um cão

com um cão esfolado

cantava seu corpo seu corpo vermelho assobiav

indaguei ao outro

ao 
que apaga a luz ao carniceiro

0 que houve

por que estamos no escuro

e um sonho estás sozinha

uão há outro

a luz não existe

tu és o cão tu és a flor que ladra

afia docemente tua língua

tua doce negra língua de quatro patas

a pele do homem se queima com o sonho

arde desaparece a pele humana

apenas a polpa vermelha do cão é limpa

a verdadeira luz habita sua remela

tu és o cão

tu es o esfolado cão de cada noite

sonha contigo mesma e basta



Alejandro Romualdo 
(1926-2008)

Tambor de saudade

Sob a lua e sob o sol, no espinhal delirante,

Benibo golpeia a terra como se fosse um grande tambor,

e o vôo das garças leva o ar dos presságios.

Como se fosse uma festa, todo o universo se agita:

os velhos flamingos, as folhas, as orquídeas

e o grito dos pássaros é um augúrio.

Vestido de gala, sem seu colar de dentes brancos,

sem pele de lagarto nem plumas de papagaio,

Bembo toca o tambor escuro dos delírios.

No salão de dança, sob as luzes cortantes,

e o saxofone que sopra como um elefante enlouquecido,

os trompetes anunciam o juízo final da tristeza.

E de sua caixa de música, que é uma caixa de surpresas,

Bembo, o bruxo, faz surgir as melodias futuras.

Os tambores do Brasil soam lentos como a vida que começa

ou como a morte que inicia seu prodigioso nascimento,

e o mágico tam-tam de seu coração emocionado

enche o peito do homem de uma indescritível palpitação

e o ventre da fêmea de um ruído sufocante.



Narciso cego

Turvo 
panteão de inconfundível seda

turquesa silenciosa

amável espelho malferido por mim

como um reflexo impuro

sou a sombra mais sensível

sobre teu leite santo

minha imagem coalha horrivelmente

te 
possuo e me recobro

céu fresco de amor

onde sorvo

como um anjo caído

indestrutível

água dormida

meus olhos são cegos para teu sonho

como frios fogos fátuos

correndo entre as esmeraldas

úmida namorada

fúnebre corrente onde soçobro

e choro diariamente

como remelas do amor

as algas



O cavalo e a 
pedra

Há uma enorme semelhança entre um cavalo e uma pedra. A pedra que arremessou

Davi era tão bela como um cavalo de circo. A pedra polida pela erosão reluz como a

pele de um cavalo ao sol.

Sabemos que o reino animal é uma hierarquia superior à do reino mineral, porém uma

pedra que durante séculos amadureceu, até adquirir essa profunda transparência, esse

brilho irresistível e dominador, não é comparável ao mais garboso cavalo?

A perda de equilíbrio - seja provocada pelos degelos ou pelos movimentos sísmicos -

desboca a pedra e, envolta em neve, a precipita do cume até o fundo do vale, como um

cavalo branco no cio.

A cada dia se parecem mais os cavalos e as pedras. E se parecem tanto que quase

já são o mesmo. Sobretudo na estátua do rei são uma indestrutível unidade, pois se

destroçarmos a pedra, destroçamos o cavalo, e vice-versa.

Porém nós preferimos destruir o rei.



Wáshington Delgado 
(1927-2002)

As boas maneiras

E perigoso caminhar

com um nome nos lábios,

í^ão digas nunca

Espanha, Leningrado, 
jovem,

terra 
querida.

Aprende as boas maneiras da vida,

a vida é silenciosa

e o silêncio tem numerosas palavras:
bom dia, o verão chegou,

os 
preços sobem

se os salários sobem, a pátria espera

vosso sacrifício, o senhor presidente
deplora o ocorrido, os senhores ministros

confiam no futuro, o feroz assassino

f°i 
punido, Deus

abençoa nosso 
povo.

telhas 
palavras doces,

inúteis e ternas

como velhos almanaques.

Para 
que dizer

Espanha, Leningrado, jovem,

querida terra?

Não caminhes com um nome nos lábios.



Um cavalo na casa

Guardo um cavalo em minha casa.

De dia pateia o chão

junto à cozinha.

De noite dorme ao pé de minha cama.

Com seu esterco e seus relinchos

torna incômoda a vida

em uma casa pequena.

Porém que outra coisa posso fazer

enquanto caminho até a morte

em um mundo à beira do abismo?

Que outra coisa senão guardar este cavalo

como pálida sombra dos prados abertos

ao ar livre?

Na cidade morta e anônima,

entre os mortos sem nome, eu caminho

como um morto a mais.

As pessoas me vêem e não me vêem,

tropeçam comigo e se desculpam

ou maldizem e não sabem

que guardo um cavalo em minha casa.

A noite, acaricio suas crinas

e lhe dou um pedaço de açúcar,

como nos filmes.

Ele me olha docemente, umas lágrimas

parecem a ponto de cair de seus olhos redondos.

É o vapor da cozinha ou talvez

lhe desespera viver em um pátio

de vinte metros quadrados

ou dormir em uma alcova

com piso de madeira.

Às vezes penso

que deveria deixá-lo ir livremente

em busca de sua própria morte.

E os prados distantes

sem os quais eu não poderia viver?

Guardo um cavalo em minha casa

desesperadamente preso

ao meu sonho de liberdade:



Ultima dança

Vem dançar embora a hora

seja 
precisamente inapropriada.

Vem dançar e que ardam as janelas
deste dourado império.

Que ardam as alcovas, os salões,

°s delicados móveis do palácio,
as damas, as donzelas e os pajés
de sonhada beleza.

^ossa 
pequena iniqüidade

foi mais breve 
que um beijo.

De nossas mãos caiu o tempo

e este instante, ou sua música,

e toda nossa música.



Carlos Germán Belli 
(1927- )

Sextina dos desiguais

Um asno sou agora, e olho a égua,

porção do cavalo e não do asno,

e logo roço uma pétala de rosa

com estes ramos quando mudo em olmo,

enquanto meu lume de grande dia

ilumina o púbis da noite.

Desde sempre amei a noite secreta,

exatamente igual à égua,

uma esquiva por eu ser sempre dia,

e a outra por não ver-me mais como asno,

que nem quando mudo em ufano olmo,

posso conquistar a delicada rosa.

Quanto sonhei em cingir a rosa,

ou adentrar-me na ahna da noite,

porém solitário como dia ou olmo

fiquei e também entre rápida égua,

inatingível em meus momentos de asno,

tão desvalido quanto o próprio dia.

Se à noite foge minha ardente luz de dia,

e por pobre olmo esquece-me a rosa,

como então as verei luzindo em asno?

Seja como for, noite alheia,

não fujas do dia; nem do asno, oh égua!

Nem tu, flor, do eterno imóvel olmo.

Bem sei que a rosa jamais ao olmo

pertencerá, nem a noite ao dia,

nem um híbrido meu quererá a égua;

e somente alcanço espinhos da rosa,

enquanto que a noite impenetrável

me esquiva por ser dia e olmo e asno.



Mesmo 
que eu tenha mil atributos de asno,

em meu destino 
penso sendo olmo,

diante da própria margem da noite;

pois se fugaz meu passo quando dia,

°u imóvel 
ponto ao lado da rosa,

que vivo e morro pela fina égua.

Ah nem olrno à medida da rosa,

e ainda menos asno da esquiva égua,

porém eu dia ando sempre atrás da noite.



O nó

Essa incrível infinitude do mundo

Não cobiço nem um mínimo pedaço,

Mas se o espaço de teu breve corpo

Onde me ponho afinal bem guardado,

Na profundeza de tuas mil entranhas,

Que inteiras conservaste para mim.

Ao diabo o arbítrio da vida,

Sumo dom dos fados celestiais,

E nada mais que estar em ti prefiro

Sujeito a teu carnal e firme laço,

Que se vais às últimas estrelas

Contigo vou passo a passo eu também.

E assim o viver dia e noite sempre

Bem atado a ti com o nó carnal,

Embora em verdade do todo livremente,

Pois da terra ao céu vou e venho.



O rosto de minhas 
filhas

Este céu do mundo sempre alto,

Antes 
jamais visto tão de perto,

Que de repente vejo ao redor.

Em uma e outra de minhas duas filhas,

Quando 
perdidas já as esperanças

Que alguma vez afinal brilhasse aqui

Ema mínima luz do Armamento,

0 obscuro em mil centelhas desatando;

Que em troca vejo agora em toda parte,
A diário em abundância me cegando

Tudo aquilo 
que alheio eu acreditava,

ein 
Paz fico comigo e com o mundo

Por ver esse lustre inatingível

Ainda 
que seja no rosto de minhas filhas.



Francisco Bendezú 
(1928-2004)

Mulher

Mulher carregada de balcões e passarinhos com guarda-chuvas

Mulher para beber

Mulher cheia de avios azuis e brancos

Mais pálida que o sol

Mais pura que um domingo

Mulher de seios ornados de seixos

Mulher sem nome

Mulher sem cor

Mulher para furacões

Mulher em sonhos cheia de ninhos

Viola branca do amor



Nostalgia do infinito

Na luz dissecada, lentamente,

flamejam tuas bandeirolas.

Com a infausta eternidade

(luc agulhas e lenços

exalam soluçando nos passeios
extáticas flutuam.

Ou - tácitas - transmitem

'gnotos nomes desolados.

Sobre cúpulas de âmbar desfigurado,

sobre torres, arcadas e muralhas,

teus estandartes de silêncio sonham.

Além da distância,

além do 
pó, além do céu,

tuas bandeirolas deliram. Além do vento

e da lua indecifrável da neve.

Além de marismas azuis e aquários inundados.

Além das estátuas malferidas.

Além dos mastros da noite.

Além da chuva e do esquecimento,

e do 
grilo intermitente da ausência

que golpeia nos fios telefônicos.

Além de esfinges e espirais.

Além dos espelhos em que o tempo acaba.

Além dos limites do fogo,

°nde a morte espreita com seu tigre

e fareja e aparta e abandona

tuedalhas 
e relógios de aviadores calcinados.

Além da tarde apunhalada.

Como línguas

de cobras encantadas,

°u trementes cabeleiras

de 
jovens perseguidas
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pela encosta fulminante do desejo,

tuas bandeirolas balbuciam

densas sflabas de emudecido azougue.

Além do pólen.

Além das cinzas.

No nada.



Súplica

Oh sal dos espelhos,

reverdece 
nos lençóis de iinho,

atravessa os tabiques e os muros,

surge de imediato nas mais cegas estâncias

°u na varanda mais desolada!

Me faltas nas bancas,

110 
plexo, na penumbra.

Por ti a noite envolve o horizonte nos ciprestes

e en°velam as cotovias na meada do esquecimento.

Eu te 
perdi. Nem mesmo bebendo

todo o céu 
poderei recuperar-te

nem haverá talismã ou filtro ou erva calcinada

<fue volta a fazer raiar o ouro selvagem de teus ombros

contra o azul exausto das portas de antigamente.

Oh desmantela a distância,

detém as nuvens, fulmina as semanas,

Paralisa as mandíbulas do jaguar desmesurado!

Vem oh vem!

Como o ouro entre o limo dos rios,

001110 ° vinho nas laranjas da aurora,

como o bálsamo do sol nos sarmentos de janeiro.



Américo Ferrari 
(1929- )

Sem transição

o sonho destilou suas últimas essências

e aqui estamos despertos com os olhos comidos

de tanto não ver - nos cristais

grudam-se apenas os lábios da noite

lá fora o ar cessa umas formas estranhas

desfazem-se no pó líquido do tempo

na obliqüidade de tudo o que se rompe enquanto

chegam ao porto barcos carregados de alimentos

futuros para o sangue delgado e mortal

que nos unia com o mundo - agora

não mais: o olho naufraga sem remédio

o ouvido naufraga as mãos naufragam sem remédio

neste remanso blindado de dúcteis pombas

e o algodão monstruoso do esquecimento fecha

a janela os olhos que gritam os céus a claridade



Poeta 
beberrão reflete sobre o vício da

fazedor de distância eu me disse

eis aqui 
que aperta o tempo e o receio

(Iue teu espelho audaz reverta o véu

e a distância te estreite em nicho -

°u não cabe infinito em teu capricho

sonoro se a altura rouba o vôo

se acaso sedento bebedor de céu

tragas o mau deus com o bom bicho?

e o digeres e queres mais: substância?

e esta insaciável fórmula é tua sina?

e encerras no signo o grande objeto?

encerrado 
tu mesmo em tua distância

encerrando 
tu mesmo libertino

amador de substâncias teu esqueleto



Lembre a alma adormecida

a lembrança morre duas vezes rostos

e visões duplamente selados

pelo sonho ocultam-se tenaz —

mente detrás da fumaça do instante -

morreu uma vez o rosto amado quando

se tornou conhecido e foi encontrado —

morreu outra vez quando o amante despertou

do sonho de amor e em solidão

apagou os limites entre um e um

e sonhou como se fosse do mundo - então

já não soube imaginar e não pôde

despertar do grande cinza - dormiu a lembrança

e a visão é agora tão-somente reflexo

não a presença fugida

no encantamento do mundo: é apenas

algo que se gruda às coisas ou

gira entre as coisas algo usado

como uma coisa: assim morrendo

a diário enquanto o tempo nos isola

detrás de sua neblina onde transcorre o sonho e nunca

nos permite 
lembrança ou despertar nem quer

que voltemos e no entanto

está aí e é morte essa lembrança

e há de seguir sendo em sua segunda morte

até que um dia

morra pela terceira vez a última a boa

do âmbito estranho o mundo

escavando-nos



Pablo 
Guevara 

(1930-2006)

As tartarugas

Alheias à vida da justiça e da injustiça

e s°b os céus vermelhos as tartarugas passam
c°m sua casa de mil lados às costas...

Passam, ignoradas 
pelos homens, as enrugadas

(lUe nunca estiveram presentes nos assassinatos;

CItl 
quanta noite humana são a imagem feliz

(le tnulticores 
palácios e cabanas

que nunca fizeram sombra à existência;

passeiam, comem, procriam, vão dormir,

nas concavidades das praias quentes
escutam a voz de palmeiras, sonham.



Os ouriços

Conhecem os ouriços?

essas formas que se movem há tantos séculos;

que tremem, estejam diante de ruído de feras

ou de flores que se abrem? que farejam

e nunca chegamos a saber

se progridem ou se perdem?

ou se neles é preguiça

contemplar muito o céu

ou então um hábito sábio?

Não sabemos, pestanejam,

olhos simples não se sabe

se alegres ou tristes.

Rasteiros, protuberantes, quase cegos,

como colinas sem relevo na terra,

ninguém os observa porém eles observam.



Valsa 
de velhas, valsa de abelhas

Por 
que

nossas mães ou algumas que lhes são parecidas
v 1Vem como dentro de um livro de terror a pobre demência

carregam 
imperdiveis 

pentes, llores de lembrança, lápis pequenos,

llrn devocionário 
(não carregam preservativos porque 

isto o fazem os homens)

''"quanto 
com movimentos de caranguejinhos ou de escorpiõezinhos

mternam-se 
no mar ou terra adentro

lriílterias 
das necessidades e dos disparates

Pobres de solenidade arrumam suas saias branquíssimas

tomam 
seu copinho de anis franzem os lábios e sonham

ern tirar os temíveis sapatos que lhes marcam os pés

Porem não os tiram porém não os tiram

sorriem 
como 

pianolas esquecidas, marrons, ociosas, manuseadas

e coquetes

voam sobre as ondas com os ares de Carlos A. Saco

°U ' edro A. Bocanegra enquanto o ar as leva

e traz, traz e leva, leva

aos ares com Rosa Elvira ou Inspiración e as engole

o mar

como nos banhos de Barranco ou de Chorrillos ou de Huarmev

C°m suas descidas em ziguezague, suas varandas e coretos

n°ssas 
mães ou algumas que lhes são parecidas

fietem-se 
pelas ruas da Fatalidade do Ocidente

n°S ^'as aziagos 
que correm da Prostituição

e da Revolução,

hina as observa: apertam seus bolsos, olham com terror,

nterrogam 
e tremem e terminam um dia

Em El Ángel,

^°mo 
qualquer animal.



Arturo Corcuera 
(1935- )

Metáfora do 
galo

Relógio despertador,

filho apócrifo do papagaio,

bico alerta e clarinetista.

Que tem o galo

que está calado?

- Há que levá-lo ao relojoeiro.



4 sombra 
e a 

fotografia

(etn uma velha revista)

^ashiro 
Sasaki, fotógrafo, pai e tio de precisas crianças, detonada a bomba atômica, foi o

primeiro a chegar em Hiroshima.

Entre as cenas 
que sua lente captou figura uma sombra. Jazia tíbia, impressa, cravada na

parede. Nessa mancha escura ficou convertido um ser humano ao desintegrar-se na

velocidade do estalido.

Naquele 
6 de agosto de 1945, Yashiro fotografou a noite infinita de Hiroshima e cobriu de

sombras nossas vidas para sempre.



Fábula da 
preguiça 

de três dedos

Agarrada fortemente à vitrina de uma loja encontrei o Bradypus variegatus, preguiça de

três dedos, da montanha Pelejo, manchas sépias em pêlo cinza. Segura-se as árvores

com potentes unhas, come folhas e frutas.

Quando a encontrei dormia placidamente. Não se inteirou de que a comprava nem quanto

paguei, nem eu pude intuir o que ela estaria sonhando.

Deixou o bosque intrincado pela entrecruzada copa do jasmim em Santa Inês, onde

continua sonhando, solitária, pendida de um galho, dormindo para surpresa de gatos 
e

susto de pássaros.

Mamífero com cara de homem esculpido em pau de balsa, preguiça como o tempo que não

passa em Nanay, aldeia perdida da selva amazônica.



Hildebrando 
Pérez Grande 

(1941- )

Mutatis 
mutandis

Uma árvore derrubada não é uma árvore: é um rio

que cresce entre os homens. Um rio que cresce
entre os homens não é um rio: é um sonho

nos dias de verão se desdobra sobre tua terra

Seca' E um sonho 
que nos dias de verão

desdobra sobre tua terra seca não é um sonho:

e a fogueira na qual por algum tempo

haverá de tremer teu delicioso corpo. Porém a fogueira

na 
qual por algum tempo haverá de tremer

teu delicioso corpo não é, como supões, uma fonte:

e 'ao-somente 
uma árvore, um rio, um sonho que te diz:

'nutilrnente 
que sim, que é mentira, que não tornará a fazê-lo.



A noite

A noite é uma superstição. Um lençol

brilhante que se encrespa como os dias da semana.

Inútil moeda azul enferrujada pelo tempo.

A noite é um abraço que se abrasa no alento

sedoso de um acaso, ou a amada invencível

que marcha a toda vela a caminho de seu ocaso. A noite

não é um manancial que possa ser mencionado

sem guardar rancor em alguma taverna abandonada.

Nós somos a noite: nós e não a pele

leitosa que os cegos chamam de madrugada. E

no íntimo estremecimento do que já foi revelado, estala

um sol noturno: úmida clarividência onde floresce

algum pressentimento de carne e osso e fantasia.



A escritura 
sagrada

T ~
11 nao és mais 

que uni cacho de valsas
^'aravilhosamente 

mundanas. Ponto
E 

•

^ 

risca- Um relâmpago maltrapilho

e trejeitos e redemoinhos e miosótis.
D

mpre reverberas sobre a página em branco
e te"s amores 

perdidos como uma chuva

quietante de punhais peregrinos.

Eu nao 
quero a pele de tua escritura louvada

Por corujas incautas: não me atrai
N|" 

rn tua ama nem teus prêmios nem teu nada.

£u 
quero tua 

palavra. Não te mordas

língua. Inventa 
primaveras. Abre

< lls lábios sagrados como se fosse um desejo
'"'postergável. 

Não fiques sem munições:

CUrso à língua de teus antepassados,

0 fogo de teus apetites elementares.

^ede a palavra: és teu espelho. Tua aguardente,

barro triste de um coração sem anjos.

Não silêncio.

Vento inteiro.

Não mudez.

Sopro eterno.



Rodolfo Hinostroza 
(1941- )

Adolescente 
que 

desperta

Uma deliberação da asa e a tormenta é o que cai quando

a áspera bravata dos sonhos se pega ao paladar

e o jovem desperta pela manhã

penetrando o espelho com um grito. A estridência que espreita

na matéria dos violoncelos, o inimigo bosque

túrgido como uma curva embreada, bruscamente submetem

seu furor e seu regime.

E o jovem desperta no silêncio

tatuado pelo vôo de um mosquito

e o terror se evapora com o sol

que levemente empurra o ar preguiçoso.

Não rangeu o galho nem se partiu o estrondo

e o burro branco rumina sob o sol de novembro. Não haverá noite esta vez,

nem o sol gastará suas redes levando este suave calor às sentinas.

E o zumbido infinito da larva indica

que o tempo transcorre.

(Nesta mesma manhã poderia se passar

toda uma história de pardais e bárbaros, um confuso xadrez

de mil mundos guerreando 
sobre a palma de uma mão, um mesmo verbo

gemendo e erguendo-se como um licor amargo

nas fundações das cidades. Aqui

apenas o silêncio é música; e as leis do céu disparam sondas esquivas

de imensas catedrais. 0 tempo avança e volta

a retroceder como uma pulsação, e há algo de paz e leveza no coelho,

e esse musgo que cresce sobre os gessos apagados e úmidos.)

Não haverá mais noite nem choverá à noite,

e toda a água cabe em uma escumadeira, e o jovem

há de lavar seu corpo com esse áspero sabão, sob essa lua transparente,

comida pelo sol, quase

um trapézio de névoa.

Cheira a escorcioneira e a pele de coelho. Crescem

e caem reis nas águas do tempo detido.

Não tornará a deixar-nos

a luz do sol nesse frágil escape do sonho, que convoca

as fúrias e as penas.



Para 
uma visão

Tempo recuperado

c°rredores 
de fogo

k a lenta dolorosa amebóide separação do arquétipo

Pai / Mãe

com amor
se fez o 

que se pôde

com amor

r' s'am ali cabanas 
queimadas terra vermelha

gira a cabeça

Ali is truth
contempla 

ternamente sem temor

quem atravessa esta porta acende a esperança

k os leitos aéreos serão

a arquitetura do corpo
leito coberto de rosas peras mirra

Outro mundo é o nosso.



84 : 
¦

A ria verde

Canta amor meu desnuda-te sob a chuva

não mais guardas na Cidade

porém um mundo feito à imagem e semelhança das crianças

não Cidade não Campo

/ No princípio era o deleite entre os homens /

& estendida na relva

olhando milhões de estrelas te olham

morderás uma maçã

again

& sairemos do domo cristalino até as estrelas.

Casa do Homem

Idéia que se encarna em amor e vice-versa, / não mais / o tempo impõe um limite

a energia sensível que emana da natureza e dos astros



Antonio Cisneros 
(1942- )

Uma visita arqueológica

Não sei por qual razão, porém eu estava empenhado em que mostrasse um medo pavoroso

®nte a visão desse espinhaço alaranjado, crescido e arrumado como um cavalo morto entre

°s arrozais. "Não 
sentes que te devora a alma?", me dizia e eu unicamente atinava a dizer-

lhe 
que não e proteger-me dos raios do sol e da nevada que vem dos fardos funerários.

Depois, descemos à praia e demos conta de um prato de caranguejos, enquanto ele insistia

eni seus rituais, com certa ostentação, despojados de toda compaixão. E não recuou, até

a hora calma dos vaivéns que se antecipa às marés altas. Os mortos, no entanto, seguiam

em seu lugar, folgados, bem dispostos e harmoniosos. Minha pobre alma imortal, apesar

das salmodias e do alvoroço, permanecia intacta como o sol ou um cacto venenoso. Uma

moto veloz brilhou, de um instante para outro, por entre as alfarrobeiras negras da noite.



Para 
fazer 

amor

Para fazer amor

deve evitar-se um sol muito forte sobre os olhos da jovem

tampouco é boa a sombra se o dorso do amante se queima para fazer amor.

Os pastos úmidos são melhores que os pastos amarelos

porém a areia grossa é ainda melhor.

Nem ao pé das colinas porque o chão é rochoso nem próximo das águas.

Pouco reino é a cama para este bom amor.

Limpos os corpos serão como uma grande pradaria:

que nenhum vale ou montanha reste oculto e os amantes

poderão tomar fôlego em todos os seus caminhos.

A escuridão não guarda o bom amor.

0 céu deve ser azul e amável, limpo e redondo como um teto e então

a jovem não verá o Dedo de Deus.

Os corpos discretos porém nunca em repouso,

os pulmões abertos,

as frases curtas.

E difícil fazer amor, porém se aprende.



Um cão negro

Um cão. Um prado.

Um cão negro sobre um grande prado verde.

E 
possível que em um país como este ainda exista um cão

negro sobre um grande prado verde?

Um cão negro nem grande ou pequeno nem peludo ou pelado

nem manso ou feroz.

Um cão negro comum e corrente sobre um prado ordinário.

Um cão. Um prado.

Neste 
país um cão negro sobre um grande prado verde

e coisa de maravilha e rancor.



José Watanabe 
(1946-2007)

0 linguado

Sou

0 cinza contra o cinza. Minha vida

depende de copiar incansavelmente

a cor da areia,

porém este truque sutil

que me permite comer e burlar inimigos

tem me deformado. Perdi a simetria

dos belos animais, meus olhos

e minhas narinas

viraram para um mesmo lado do rosto. Sou

um pequeno monstro invisível

sempre estendido sobre o leito do mar.

As breves anchovas que passam ao meu lado

crêem que as devora

uma agitação de areia

e os grandes predadores roçam-me sem perceber

meu medo. O medo circulará sempre em meu corpo

como outro sangue. Meu corpo não é muito. Sou

uma pazada de órgãos enterrados na areia

e as bordas imperceptíveis de minha carne

não estão muito longe.

As vezes sonho que me expando

e ondulo como uma planície, sereno e sem medo, e maior

que os mais grandes. Eu sou então

toda a areia, todo o vasto fundo marinho.



O devoto

Neste 
profundo depósito

de catedral, hieráticos

como uma triste quadrilha de obreiros de gesso

°s santos aguardam pelo restaurador.

Em um altar e outro

foram se deteriorando, atacados pelas moscas,

os cupins e os abusos

da fé.

Aqui não são mais São Francisco, São Valentim, São Judas,

Qualquer um é qualquer um, vultos

humanos, desfigurados e sem nome, aguardando

Pelo velho restaurador

que morreu há tempo.

Estes anônimos

que foram rezados, celebrados, contemplados

com infinita devoção

sao agora meus santos. Aqui sou o único fiel e o prelado.

Diante deles me ajoelho

e rezo com mais solidariedade do que fé.



M

L90

Homem adentrado no bosque

Está sentado sobre um pinheiro caído.

Entre o balanço das árv ores observa o reluzir

da esfera de alumínio

que coroa a torre pontiaguda do Pavilhão do Câncer.

Símbolo difícil

a esfera.

O homem baixa o olhar. Sua vizinhança é mais amável:

as pétalas da 
"Cati 

em Chamas51 parecem crepitar no verdor da relva,

um inseto que seria vespa se não fosse tão azul

fura seu ninho em um larício. E também borboletas.

Não há pássaros, talvez o indício de uma possível tormenta.

É o tempo instável que entremeia estações.

Porém agora é o sol descendo em feixes que se perdem no húmus.

Um feixe não se perde,

incide em um pequeno charco de chuva.

0 charco refulge e a raiz próxima de um pinheiro se esfuma.

E deste modo

e completamente

desaparece um coelho branco que em fuga salta ao centro da água fulgurante.

E esperando-o e não o vendo mais, o homem indaga:

"E 
se a luz o levou a outro planeta

e o coelho, já animal de outra substância, corre contente

sem que tenha padecido o rigor de armadilha, faca, escopeta, raposa, doença ou outro

modo

da morte?"

("Oh Senhor, não é da morte que quero fugir, mas sim de seus terríveis modos.")

Já não é amável sua vizinhança.

0 vento do tempo instável desce violento.



Carmen Ollé 
(1947- )

As 
pessoas 

crêem na sabedoria

Aos 
quarenta estou com um palmo de nariz.

Entristece-me ter lido tanto e não haver consumado

0 prazer. Regente de meu corpo, desta pele sob

a qual flui o azeite.

Nada ao meu redor, apenas uma filha terna

- benignos outonos -

p* *
'"jo o que não sei, sou uma atriz, meu trabalho

e 
perverso. Amei menos do que soube amar,

nas tardes é o silêncio; de noite, o silêncio

e o sonho.



Cavalcanti

Se uma rosa não alcança a plenitude, de tua destreza

- Guido - não responderia.

A dama sempre de costas sorriu para uma paisagem

nostálgica.

Posto que essa mulher mais do que arrazoar sonha, ela

é em sua quietude mais velha que teu exílio,

e se outro beijasse seu corpo amado, teu regresso seria inútil?

Como qualquer loucura, vento ou blasfêmia que mova

a quem tanto ambiciona

posto que essa mulher não ambiciona apenas sonha

manteve-se jovem em sua pobreza.

E se alguém derramasse o vinho atento sobre ela,

e outro a beijasse em sua xota, o que seria, então,

se um viajante...



Subúrbio

àquela, a mais perversa nunca amou.

Enredou-se em meus braços entre lençóis. Sábia,

08 
pés até a porta...

Irascível, seu único defeito era sua única virtude,

arn°u ao prazer mais que ao dinheiro,

a uma cicatriz

que a um colar de pérolas.

Eu 
que freqüento as tavernas perto do mar

Sei 
que ela pensa em Lautréamont

~ nome desconhecido -

e na melancolia de um gracioso entardecer

como um olho esvaziado.



Enrique Verástegui 
(1950- )

Poema de Walicha

Todo corpo se aloja em sua noite,

e a paixão, se não a beleza, estremece minha vida,

uma flor pensativa, tua vulva onde se não a loucura,

o mar - uma flor em tuas mãos - brota

por trás da cortina onde não eu, meu ser, o desejo

as labaredas de lilás que saem do espelho

se apoderam de teu corpo, um mundo que geme, para sempre.

O céu - candelabro na noite — são não o céu,

teus gemidos que giram, dentadas violáceas, sobre minha pele

que, detrás do espelho, floresce - mar em chamas - em teus lábios,

morangos provados como a champanhe esta noite,

um prado em chamas como o crepúsculo de onde brotas,

esbelta, feliz, distante antes de ser desnudada,

bela como o violino na primavera, a flor solitária,

onde se condensa o universo, o mistério

de existir como esta música no silêncio

da noite, um entardecer com lilás nas mãos,

por trás dos olhos, te esperando, como quem se separou

de seu passado para encontrar-se com o mar,

uma façanha nas ruas, solitárias, fatigadas,

ali onde teu corpo é uma paisagem montanhosa,

o magma onde não eu, nem tu, essas florações

do ser, a solidão, a melancolia, esta nostalgia

nos arremessam sobre nós mesmos, a música,

o céu estampado em uma janela, árvores,

relva com flores, de onde contemplo a melancolia

de existir fora da noite, destroçando-nos,

beijando-nos como se não déssemos o adeus,

a orquestra de lilás, a última rosa,

o champanhe, os morangos, antes de sair à rua,

retornas a teu passado porém resta esta flor nas mãos,

quando saio do espelho, e já é noite,

a América do Sul delira em teus olhos, Walicha.



Máquinas

Unir a água com estes projetos que brotam

na visão 
que o artista desenha sobre um papel: um primeiro plano inclinado,

primeira máquina

como todas a tração para levar água

ate a tua caçarola que ferve com batatas sob a noite,

ou a fome, foi um ato supremo

de imaginação, sobrevivência e cultura: um jogo
de roldanas como um nó de gravatas, esta concepção do que ao ir descendo

s°be é o anjo do aprendido

e a maré 
que baixa é energia elevada

em turbinas que recolhem a luz

em espelhos convexos

e tudo se modificou

como um novo edifício: tu és mais tu, e mais generoso,
e humano.

(Porém em toda esta mudança apenas algo persiste,
0 homem 

que não muda senão quando tem desejos de mudança é a satisfação de

[ obra.)



Economia do traço

Talvez traçou um círculo em sua memória.

Necessitou inventar muito barbaramente o mito

para aperfeiçoar sua obra sem contradizer

o natural: um belo círculo preciso

girando o índice sem mover a ponta

do cotovelo em terra como o Giotto clássico

que agora se produz na oficina artesanal.

0 navegante o conheceu nas estrelas.

O montanhês no arco do sol.

0 pó do caminho foi a página onde

o caminhante se perdeu e encontrou sua rota

fincado no mapa de terra que não teve.

Ali onde cai o Arco-íris fica o saber.

Onde o sol se oculta um esplendor se mostra.

A mulher jorra sangue no ciclo lunar.

0 arco da vida se desdobra como um cerco

de pedra onde o destino se perdeu.

Aqui e acolá o mesmo arco resplandece.

Eterno princípio da intacta simetria.

A matemática vista na modesta oficina

encontra sua real luz manual do teorema.

Ubiqüidade do saber como um deus

livre eleva-se aqui em um Paraíso de letras.

0 círculo mais que loucura outra

forma foi do perfeito 
- rodava

na memória do campo e da urbe.

Não foi um acidente - obra pura e natural.

Era o círculo divino como o sol vital.

E mais que vital era como o sol divino.

0 belo círculo brotou sem história

sem arte e com geometria e custou sangue:

um princípio do trabalho artesão.



Pedro Granados 
(1955- )

[A noite não depende de ti]

A noite não depende de ti.

Esta noite, este pescoço de garrafa

compulsivamente atravessas,

Para nada depende de ti.

^eu sêmen, água furtiva

cl"e te assemelha a um arroio

011 a uma faísca inocente,

em realidade não te pertence.
Estás 

perdido na noite

~ como no jogo das crianças -

e nao voltaste nem voltarão a te encontrar.

•Apenas 
recordas o manso vento das pessoas.

Apenas recordas o brilho daqueles olhos:

Ur,la luz resvalando resignada

diante de tua porta.
Todas as anedotas a respeito

Se reduzem a isto.

Indo o que viveste também.

Ema rua modesta e muito mal iluminada

e compulsivamente atravessada. E a noite.



Maldita cidade

Às vezes tenho que dormir nos arredores da cidade

para não contemplar o genocídio das malditas almas.

Tétrico espetáculo, onde a noite se perde em preces inúteis,

como se quisesse envenenar estes lerdos sonhadores de mercado.

O pastel está dominado pelos membros eclesiásticos.

A memória é testemunha da obra do pássaro que canta bêbado no seminário.

O seminário é o cenário dos palhaços mais hábeis do universo;

qualquer mago barato é santo oficial da igreja.

Nasci nesta ilha, nesta ilha me criei, nesta ilha hei de morrer.

Meus antepassados foram índios, meus pais espanhóis, porém minha raça é negra.

Lamento que esta suja dama tenha pisado este belo chão com seus pés corruptos.

Eles me chamam feiticeiro por dar a suas mulheres

o prazer mais profundo de todos os prazeres.



O homem da dor

O homem compreendeu que a dor

'Iuc dormia em sua alma havia despertado.

Na solidão vestiu-se de anjo

e cambaleou 
pelos bosques da cidade.

Seu 
pranto se escutou no cimo das montanhas.

® homem caminhou e cortou seus pés nos mares de seus olhos.

Disse a seu pai que se esquecesse,

disse a sua mãe que o esquecesse.

Ao final da viagem reclamou sua alma benevolente.



Rossella cli Paolo 
(1960- )

O corpo 
que 

habito

i

Todo este bom objeto que é um corpo:

seus braços magros soltos por cima

suas pernas enlouquecidas cortadas até embaixo

e no meio um pedacinho de tronco

com seu coração pontual, seus rins limpos

e este pulmão que surge na janela

e conversa com o outro

a respeito do cérebro encabeçado, da boca armada

das altas fogueiras piscando em uníssono.

Ah este corpo alegre como um cãozinho

com seu sexo desperto saltando na porta.

Sem este corpo honroso, duro e claro,

sem sua lúcida arquitetura

de ossos quietos e couro erguido

onde habitaria e como

tão terno e aflito nada?

II

Nos braços de meu corpo estou

em seus pés me ergo e ando.

De meu corpo sou filha única

e em sua pele por inteira afundo.

Sem meu corpo não há voz

nem minha ou tua voz

sem as orelhas de meu corpo

nem teu corpo sem os olhos do meu

sem suas mãos.

Ama este corpo que eu habito

abre-me suas janelas e me tece

e destece a cada dia que surjo.

E meu corpo quem fabrica as palavras

a consciência de estar / de ser aqui

porque ele o quer

e se não o quer então nada

de nada.



s.o.s.

A lua 
pende sobre o mar

dura e redonda como o desejo.

A noite mal consegue cobrir-me um olho

0 outro obstinadamente aberto sobre o mar em calma,

P°rem outros ventos se encadeiam

Para passar pelo buraco de meu coração

Para tatuar na água signos que são teu nome,

formas 
que são teus braços ao redor desta queda

dói tanto o desejo

nao sei mais porém tampouco sei menos que isto,

Cruzo e descruzo minhas tíbias no poente
e em cada movimento algo parte até a escuridão

e em cada movimento algo retorna e és tu

e não és tu mas sim tua raiva de não estar

aqui e a descoberto

0 timão cai pela borda, as velas se encolhem como punhos
e depois o medo

de 
que não sejas mais que este oceano

de 
que não sejas mais que este coração que conta histórias a si mesmo

Porque ninguém te conhece e estou até o pescoço de ti

°u mais acima

Porque afundo em tuas águas

dura e redonda como o desejo, como a lua,

eotno 
tem 

que ser.



Não há retorno

Rio de pena sou teu mar de abrigo.

Porém os mapas desdobraram seu canto de sereia

e te levaram daqui com forte encantamento.

Muros brancos te esperam Portas

sem conhecer tranca alguma

A vereda se estendia esperando teus passos

para saltar sobre eles festejadora

Porém da névoa leve como um navio

não desceu tua cabeça solitária

nunca tuas mãos solitárias

Vou de um lado a outro das coisas

suavemente endereçando-as até o delírio

Rio de pena sou teu mar de distância.



Não somente

o minha verxlade,

mas a de cada um

Pietrina 
Checcacci

Em 

minhas pinturas e esculturas,

com seus simbolismos e

metáforas, não quero somente a

nunha verdade, mas a verdade subjetiva

de cada um. A projeção, a interação, a

resposta 
do outro à minha interpretação

mundo; aos noticiários que nos

falam das crises dos fracos, dos ricos,

das corrupções dos falsos; à televisão

lue nos mostra estrelas, novelas,

dramas e os mortos da última guerra
em curso, urbana ou internacional; aos

requintes 
da moda que ora nos deixam

luase nus e ora nos cobrem de burca; à

Propaganda 
que nos diz o que, como e

quanto devemos consumir e gastar; ao

mundo virtual globalizado sufocante de

informações úteis ou desnecessárias. Os

malabarismos diários da sobrevivência

que são a matéria prima de minha

obra. E ainda os que estão deitados e

calmos, enrolados em panos que não

precisam cobrir, atrás de cortinas que

não fecham, se refazendo da corrida

alucinante e inútil, do sonho ideal de

uma realidade de beleza e harmonia

onde todos somos belos, tranqüilos,

felizes e eternos.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2008.
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Tempo da Terra.
Vinil sobre tela.

Coleção particular.
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Amanhecer.

Vinil sobre tela.

Coleção particular.



e Terra.
Vinil sobre tela.
Coleção 

particular.
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Amazonas.

Escultura em bronze.
Coleção 

particular.

Rostos.
Relevo em papel marche.

Coleção particular.
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Empatiens Beaufumine.
Vinil sobre tela.
Coleção particular.
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Eva Terra.
Vinil sobre tela.

Coleção particular.
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Pirâmide.

Vinil sobre tela.
Coleção particular.
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Noturno.

Vinil sobre tela.
Coleção particular.



Caminho do céu.
Vinil sobre tela.

Coleção particular.
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Planeta Água.
Vinil sobre tela.

Coleção particular.
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Serigrafia.
Coleção particular.
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O scriptorium

de Antonio Cícero

12]

Poesia Sempre: A sua inserção na

P°s-modernidade se articula de modo

plural e habita muitas províncias. Quais
0s seus 

pontos cardeais dentro dessa

geografia?

Antonio Cícero: A pergunta me dá o

ensejo de explicar, em primeiro lugar,

a minha 
posição em relação à própria

n°Ção de 
"pós-modernidade". 

Na

verdade, 
não gosto dessa expressão

Porque não me parece corresponder a

nenhum conceito.

No meu livro O mundo desde o fim
analiso o conceito de modernidade.

Em última análise, tanto o emprego

efetivo 
quanto a etimologia da palavra

moderno" indicam que ela quer dizer

algo como "agoral", 
aquilo que se refere

ao agora. A modernidade é, portanto,
a "goralidade, isto é, a época que tem

P°r referência o agora. Mas o que é o

agora? Agora são 10:02:33. Não, agora

já não são 10:02:33, mas 10:02:34; e

de repente agora já não são 10:02:34,

mas 10:02:35... e assim por diante. Para

cada 
pessoa que ler esta entrevista, agora

Sera uma data diferente. Logo, o agora

'nesrno 
não é nenhuma dessas

datas em particular.

A própria palavra

agora" vem de 
"hac

h°ra", 
que quer dizer

esta hora". Mas

0 
que é esta hora,

Se não é nenhuma

hora 
particular? Esta

hora é sempre a hora em que eu me

encontro. Agora é, portanto, a hora

em que eu (não necessariamente eu,

Antonio Cicero, mas eu, seja lá quem eu

for) me encontro. Veja a que resultado

chegamos: o moderno se refere ao agora;

mas o agora se refere a mim, seja lá

quem eu for. Logo, o moderno é o que se

refere a mim, seja lá quem eu for. Aqui,

lembro que a filosofia moderna começa

com o cogito, de Descartes.

Entretanto, eu, seja lá quem eu for,

não sou nenhum sujeito particular, mas

um sujeito universal, 
pois qualquer

um pode se pôr no meu lugar. Aqui,

chegamos a Kant.
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Em termos de Kant, um tal sujeito

não é empírico, mas transcendental. O

moderno, portanto, é o que se refere

ao sujeito transcendental. Isso quer

dizer que o moderno não se refere a

coisa nenhuma em particular, mas à

mais pura universalidade concebível.

O moderno é, portanto, em princípio,

justamente aquilo que não tem nenhuma

característica, nenhum 
predicado,

nenhuma propriedade, nenhuma

qualidade particular. O homem

moderno é o homem sem qualidades,

como no titulo do magnífico livro de

Musil. Como tal homem não

está preso a nenhuma

particularidade, isto é,

como, em princípio,

ele se libertou de toda

particularidade, ele

é capaz de adotar



ou criar qualquer particularidade que

deseje.

Mas se a modernidade é essa

condição de não estar preso a nenhuma

particularidade, que sentido tem falar

de 
"pós-modernidade"? 

Ou bem ela

seria a mesma condição de não estar

preso a nenhuma particularidade 
—

mas, nesse caso, tratar-se-ia da própria

modernidade —, ou bem ela seria uma

recaída na particularidade, isto é, na

pré-modemidade. E, de fato, penso que

a ideologia da pós-modernidade é, ó son

insu, pré-inodernista.

Os mundos pré-modernos são

encarcerados em si mesmos. A

modernidade é a abertura. Ou aceitamos

e radicalizamos a abertura, sem medo,

ou, agorafóbicos, nos esfalfamos 
para

fechar novamente todas as portas e

janelas e voltar aos cárceres materiais e

espirituais dos mundos pré-modernos.

Naturalmente, estou aqui

descrevendo o processo desde o

fim, como diz o título do meu livro.

Descrevo-o como se dá para o filósofo.

Na sociedade em geral, esse processo se

dá através da generalização do ceticismo,

do relativismo e do individualismo.

Não creio que eles tivessem sido

possíveis sem o processo da dissolução

das comunidades e das concepções de

mundo tradicionais produzido pela

universalização do mercado, 
que não

tem religião nem pátria nem família,

e pela concomitante urbanização do

mundo.

Antes de serem levados às últimas

conseqüências pela filosofia (como

Descartes fez com o ceticismo, 
por

exemplo), esses modos de pensar

(principalmente o ceticismo e o

relativismo) são aporéticos. Do ponto

de vista das concepções tradicionais

de mundo, eles são catastróficos.

Entretanto, levados às últimas

conseqüências 
pelo pensamento

intransigentemente racional, eles nos

trazem ao fundamento transcendental-

subjetivo do mundo moderno: à ciência

moderna, à autonomia da arte, aos

direitos humanos, à democracia e à

sociedade aberta. Não se pode voltar

atrás dessas conquistas. O que é preciso

fazer é efetivamente universalizá-las.

PS: 0 que surge permanente em sua

reflexão é o fato de ela estar mergulhada

numa espécie de 
"pós-tudo", 

mas que

nem por causa disso as suas ocupações

afastam Platão deste cenário e nem

tampouco o seu diálogo com Kant.

Seriam essas as linhas-de-força de seu

percurso, inclusivo e aberto ao diálogo?

AC: Você escolheu bem. Platão foi o

primeiro filósofo que li, o meu primeiro

amor filosófico. Kant é o maior filósofo

da modernidade. Cada vez que lemos

ou relemos um pensador desse calibre,

somos obrigados a repensar as questões

que nos mobilizam, a pensar sobre elas

de modo mais complexo, profundo,

sutil, intenso do que antes de lê-lo

ou relê-lo. Não compartilho da ânsia

brasileira 
por absorver o dernier

cri europeu ou norte-americano. A

verdade é que os pensadores europeus

ou americanos em voga são versões

equivocadas e medíocres de Nietzsche

e/ou Heidegger e/ou Wíttgenstein

e/ou Adorno. Vale mais a pena ler

os originais. E, no fundo, uma boa

leitura de Aristóteles, 
por exemplo,

dá mais instrumentos 
para pensar

sobre o próprio mundo contemporâneo

do que a leitura dos epígonos que

estão na moda. Ao contrário do que

dizia Deleuze, a história da filosofia

não é repressora, mas libertadora,



Pois nos salva do provincianismo da

c°ntemporaneidade.

PS: Poesia e Filosofia. Você é um dos

raros 
poetas brasileiros que trafegam

Por esse universo, que alguns aprovam,

do 
ponto de vista do pensamento,

outros esconjuram e reclamam da

lmpossibilidade 
desses pontos, que

seriam inconciliáveis...

AC: De fato, dedico-me ora à poesia, ora

a filosofia. Entretanto, são coisas muito

diferentes 
para mim. Para escrever

Uni ensaio de filosofia, basta que eu

Ir|e aplique a desenvolver e explicar

determinadas 
idéias. Desde que eu

trabalhe, 
é uma questão de tempo para

fue o ensaio fique pronto. A poesia não:

a poesia é ciumenta e não aparece a

me,|os 
que eu lhe dedique todo o meu

espírito, 
todas as minhas faculdades, sem

garantia alguma de que, mesmo fazendo

tudo o que ela quer, eu consiga escrever

11111 
poema. Não me basta trabalhar para

que nasça um poema.

Talvez eu possa resumir o modo um

tanto esquizofrênico em que experimento

a relaçâo entre a minha atividade

Poética e a minha atividade filosófica

dizendo 
que, em mim. quando o filósofo

está 
presente, o poeta não aparece; e à

chegada 
do filósofo, o poeta se retira.

No fundo, 
porém, penso (pie isso

uao consiste apenas numa característica

Psicológica minha, mas que essa
•Característica 

apenas reflete uma

diferença 
real entre a poesia e a filosofia.

e fato, 
parece-me haver uma diferença

'rredutível 
entre a finalidade da poesia

e a da filosofia; ora, a finalidade de um
°kjeto 

artificial enquanto artificial é a
sua essência. Há, portanto, segundo

Peuso, uma diferença essencial entre

P°esia e filosofia. Um dos modos que

s-
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encontrei para exprimir essa diferença,

no meu livro Finalidades sem fim, foi

através dos conceitos de metadiscurso (o

discurso que fala sobre outros discursos)

e discurso-objeto (aquele sobre o qual

outro discurso fala).

A tese que lá sustento é que,

enquanto a filosofia é um metadiscurso

terminal, a poesia é um discurso-objeto

terminal. Normalmente, um discurso

proposicional 
fala sobre alguma coisa.

Por exemplo, a astronomia fala sobre os

corpos siderais. Já a epistemologia da

astronomia fala sobre a astronomia: ela

tem a astronomia como seu discurso-

objeto.

Pois bem, o metadiscurso terminal é

aquele que é capaz de falar sobre outros

discursos, mas sobre o qual nenhum

outro discurso, fora ele mesmo, é capaz

de falar. Assim é a filosofia. Mal se

fala sobre a filosofia e já se está a fazer

filosofia.

0 discurso-objeto terminal, por

outro lado, é aquele que não fala sobre

nenhum objeto particular. 
Assim é,

segundo penso, 
a poesia enquanto

poesia. Quando apreciamos um poema

Nietzsche em

retrato de 1882.



como poema, não é o que ele nos diz

sobre outras coisas que entra em jogo.

Ele pode ser um grande poema ainda

que não diga nada em particular, ainda

que diga o óbvio, ainda que minta. 0

que interessa é uma totalidade da qual

aquilo que é dito - 
quando alguma coisa

definida chega a ser dita - não passa de

um dos componentes.

Isso me lembra que, outro dia, Barak

Obama citou uma frase de Faulkner

que diz: 
"'Thepast 

is never dead. It's

not even past", que se traduz mal para

o português: 
"0 

passado nunca está

morto. Ele não está nem passado." (Em

compensação, curiosamente, ela fica

melhor ainda em francês do que em

inglês: 
"Le 

passé n 
'est 

jamais mort. II

n'est mêmepaspassé.") É uma frase

muito poética. Mas ela logo me lembrou

os versos de Shelley que dizem: 
"The

world is weary of the past, / Oh, might

it die or rest at lastr-, 
"0 

mundo

enfastiou-se do passado, / Ah, se ele

morresse e descansasse enfim!" Os

versos de Shelley contradizem a frase de

Faulkner; entretanto, aprecio tanto esta

quanto aqueles. Como é possível isso?

E que os aprecio enquanto poemas, não

enquanto pensamentos filosóficos.

PS: E dentro desses apriorismos tão

marcados em nosso país, como tem sido

a sua ligação entre a música e a poesia?

Conflito ou envolvimento?

AC: Não há propriamente conflito

mas, para mim, fazer letra de música é

diferente de fazer poesia. Em primeiro

lugar porque, como não faço música,

tenho que ter um parceiro. Em segundo

lugar, prefiro fazer letras para melodias

que me são dadas, em vez de fazer

poemas para serem musicados. Assim,

quando faço uma letra, levo em conta o

parceiro e a música que ele me enviou.

Por exemplo, não faço para João Bosco

o mesmo tipo de letra que faço para

Marina. Além disso, naturalmente, levo

em conta a música que o parceiro me

enviou. Ademais, se a canção tiver sido

encomendada 
por um cantor ou uma

cantora, faço a letra também pensando

nessa pessoa. Transformo o parceiro/a

parceira ou o cantor/a cantora numa

espécie de heterônimo meu.

A grande diferença entre a letra e o

poema é que a letra é heterotélica, isto é,

tem seu fim fora de si, na canção como

um todo, enquanto o poema é autotélico,

isto é, tem seu fim em si próprio.

Assim, para que a letra seja boa, não é

necessário 
que seja boa no papel, mas

que seja boa na canção, ao ser cantada.

De modo geral, porém, não é possível

decretar que nenhuma letra possa vir a

ser, no papel, um bom poema, ou que

nenhum poema possa vir a ser uma

boa letra. Para provar que uma letra

pode ser um grande poema e um poema

uma grande letra não é nem necessário

lembrar 
que a maravilhosa 

poesia lírica

grega era musicada: basta a evidência

de que várias letras do nosso Caetano

Veloso, 
por exemplo, são, no papel,

poemas extraordinários.
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Transitoriedade e

permanência 
em Álvaro

Alves de Faria
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Carlos Felipe Moisés

Auden 

parece ter sido dos

primeiros a observar que 
"o

estilo característico da poesia

moderna é o tom de voz intimista, a

fala de uma pessoa que se dirige a outra

Pessoa e não a um amplo auditório; toda

vez 
que alteia a voz, o poeta moderno

s°a como impostor".1 Boa razão para

que uma parte considerável da poesia do

século XX se empenhe, obcecadamente,

eni atingir o maior número possível

de leitores, na tentativa de romper

a muralha do ensimesinainento e do

hermetisino, e por vezes sem disfarçar

0 receio de que o alto brado soe como

unpostura. Por isso, também, a voz

que se quer coletiva não raro alterna

com a voz pessoal, orgulhosa de sua

solidão e do seu subjetivismo radical.

Se não valer para a maioria dos poetas,

a observação de Auden (com seu

uievitável e paradoxal desdobramento)

valerá 
para Álvaro Alves de Faria,

Poeta representativo da Geração 60,

que ostenta em seu currículo a marca

expressiva de vinte livros de poesia, em

44 anos de carreira.

1 AUDEN, W. H. The poet & the city. In:
kCULLY, James (org.). Modem poetics. New

York: McGraw-Hill, 1965. p. 178.

A memória do pai (2006), um

dos livros mais significativos da sua

fase recente, é uma espécie de súmula

abreviada de algumas das mais fundas

inquietações que o acompanham, desde

sempre, e que só nessa altura parecem

ter encontrado sua expressão plena.

A figura do pai, evocada no título, e

reiteradainente invocada nos poemas,

remete sem dúvida para a realidade

biográfica - o progenitor do poeta,

falecido em 1973 -, mas de certo

modo é só um motivo de circunstância,

metáfora do tema essencial da coletânea:

a origem primordial. A lembrança do

pai desencadeia a ingente perquirição

dos fundamentos onde se assenta (ou

poderia assentar-se) toda uma vida,

o sonho impossível da permanência

que se entremostra nos desvãos da

transitoriedade.

Essa perquirição põe a nu a

consciência lúcida e alucinada que

oscila entre a conquista definitiva e a

perda irreparável: 
"Meu 

pai / nunca

soube / que eu morri". Vida, morte e

consciência aí se cruzam e se enovelam

e o tempo cronológico é subvertido, na

tentativa inútil de apresar a fragilidade

do instante irrepetível, preservado da

voracidade dos acontecimentos, mas



que só ganhará algum sentido quando

e se projetado na tela do poema. Só

então será possível saber que nada se

passou ou nada se passa: tudo continua

a passar. Convertida em memória, a

imagem do pai remete à matéria de

vida plena que sempre aí esteve, e por

isso passou despercebida, vindo agora,

trocado o sinal, a povoar o espírito do

poeta, aturdido pela certeza da sua

própria extinção. Tanto tempo e tantos

livros depois de sua descoberta como

poeta, Álvaro de Faria se descobre,

heideggerianamente, como ser-para-

a-morte. Recuperada a partir da

reminiscência de uma ou outra cena

singela, ou da banal delicadeza de algum

retalho da vida cotidiana, a imagem do

pai se converte no espelho dúbio onde

se reflete a morte em si - não a morte

do que foi, mas, como diz o poeta dos

heterônimos, do que poderia ter sido e

já agora nunca chegará a ser. Por isso

a fala do poeta reveza a evocação, que

afasta, com a invocação, que aproxima,

e a vertigem da memória resulta em

viagem ao interior de si mesmo, no

encalço daquela miragem de vida plena,

convertida em simulação da morte:

Não sei dizer, pai, dessa alegria

com que me falas

nem sentir sei o desejo de viver

que tens em ti.

Sei apenas da melancolia

com que te calas

a sentir em mim

o que de mim nunca senti.2

Não por acaso, o cenário 
predileto

dessa evocação-invocação é o entardecer,

2 FARIA, Álvaro Alves de. A memória do pai.
Coimbra: Palimage, 2006. p. 27.

no campo, como no comovente devaneio

que começa 
"Na 

figura desse pastor

a olhar a tarde / vejo meu pai". É

indisfarçável, aí, a extração literária

do cenário bucólico, freqüente em toda

a coletânea,3 e é nesse cenário que o

poeta reúne seus numes tutelares, na

vertente portuguesa: Sá de Miranda,

Camões, Antônio Nobre, Pessoa e tantos

outros, expressamente referidos ou

enviesadamente revisitados. A lembrança

do pai começa 
por ser lição de vida mas

acaba por se transmudar em lição de

poesia. Os poetas portugueses talvez

sejam, na verdade, desdobramentos da

imagem soberana de um Pai tornado

sempre Outro, a partir da identificação

com esse pastor anônimo, ao pôr-do-sol
— metáfora multiplicada do Eu que parte

ao encontro de si mesmo:

O castigo de não me ser

a olhar-me no rosto mais velho

como se ainda estivesse a viver

minha imagem 
guardada no espelho.4

A predileção pelo entardecer vem

a simbolizar a obsessão do poeta pela

precariedade dos momentos de passagem,

quando tudo perde os contornos e a nitidez

e as coisas já não são o que foram, mas

ainda não chegam a ser o que finalmente

serão (poderiam ser?), no instante

seguinte, que mal se adivinha. Assim, entre

ser e não-ser, guiado pela memória do

Pai, o poeta apreende a plenitude do seu

eterno devir. E aí estão, mal disfarçadas, as

mesmas perplexidades vividas pelo poeta

no seu momento inicial, com Noturno

Até essa altura, Álvaro de Faria vinha

sendo um poeta entranhadamente urbano,

comprometido com a hostilidade do aço, do

asfalto e dos arranha-céus, mas também com a

imponderável magia da cidade de São Paulo.

FARIA, op. cit., p. 34.



maior 
(1963), Tempo final (1964) e

O sermão do viaduto (1965): não é o

passado que lança luzes sobre o presente,

mas, ao contrário, este é que induz a

compreensão adequada daquele. A cada

avanço, a transitoriedade do que foi pede

ser revista e reformulada à luz do que pôde

permanecer.

A parte isso, chama a atenção o fato

de 
que a fase recente5 é, de longe, a

mais 
produtiva da carreira do autor: nos

últimos dez anos, nada menos que onze

livros, contra os nove que o poeta havia

publicado nos 34 anos anteriores. E não

se trata de livros escritos há tempos e só

agora vindos à luz: o ritmo de publicação

tem correspondido ao ritmo efetivo da

criação. Há qualquer coisa de júbilo e

fervor 
genuínos neste ciclo recente, em

que o poeta parece ter encontrado sua

expressão 
plena.

2

0 livro de estréia, Noturno maior,

já abrigava, além da atração pelas

atmosferas sombrias, anunciada no

título, a obsessão pela morte, que

acompanhará o poeta daí por diante. Mas

tudo não passa de metáforas: não se trata

propriamente da procura da morte ou da

negação de si mesmo, mas da tentativa

desesperada de auto-afirmação, na esteira

de um vago sentimento de plenitude

idealizada, no entanto mais real ou mais

verdadeira 
que a miséria do cotidiano.

Subjetividade em crise, dir-se-ia, busca

da auto-identidade... E indisfarçável aí a

5 Cesto nulo (1998), 20poemas quase líricos

e algumas canções para Coimbra (1999),
Terminal 

(2000), f ugas lembranças (2001),
Poemas 

portugueses (2002), A palavra áspera

(2002), À noite, os cavalos (2003), Sete anos de

Pastor (2005), A memória do pai (2006), ínés

(2007) e Babel (2007).

inquietação adolescente (romântica?), o

extremismo próprio dos vinte anos: a vida

plena, ou nada.

No âmago da crise, avulta a imagem

do Eu incompatibilizado consigo mesmo e

com o mundo e que por isso se volta, pleno

de agressividade, contra os índices mais

caros da vida afetiva: assassinar flores; o

lírio morto; mastigar estrelas, engolir luas,

devorar constelações... A noite e à morte

soma-se o inevitável espectro da solidão,

que só faz agravar o impasse: 
"preciso 

de

mim / para não morrer sozinho". Assim

como a obsessão pela morte esconde a

afirmação da vida, a ênfase na solidão

vem a ser o reverso da procura ansiosa

de receptividade e comunicação: o

poeta oscila entre a acusação de ter sido

repudiado pelo mundo e o desespero

da autodeserção. Nesse compasso,

auto-imagem e imagem do mundo,

entrelaçadas, parecem ambas regidas pelo

signo da exasperação e da passionalidade,

que se traduz na exploração sistemática

dos símiles ousados, as associações

inusitadas, a imaginação desregrada, a

valorizar a expressão como tal. Assim,

nos livros seguintes, o que era 
"relato"

espontâneo de uma experiência de vida

começa a se apresentar como articulação

literária, conscientemente manipulada, em

função dos efeitos retóricos permitidos ou

requisitados pelo propósito deliberado da

criação:

Que a tumba de minha aparição

seja o último leito da vida que tenho,

mesmo banhado e sujo de lodo,

mesmo que minhas mãos

arranquem da terra a semente plantada,

mesmo que o grito

caia dentro do inundo.6

6 FARIA, Álvaro Alves de. Tempo final. In:

Trajetória poética : poesia reunida. São Paulo:

Escrituras, 2003. p. 579.



O tom agora vai pondo de lado o

130 coloquialisrno, para se fazer hiperbólico

e declamatório, e a palavra deixa de

ser simples veículo transmissor para se

tomar fonte geradora de experiência,

de modo que a angústia, o desespero e

as demais tonalidades, já conhecidas,

passam a ser também geradas ou ao

menos intensificadas no espaço da

página. Não se trata mais de um Eu que

simplesmente se expressa mas que, ao

se expressar, se contempla: 
"Que 

nada

se veja / quando meu corpo estiver

passando, / dentro de uma caixa preta,

/ embrulhado como um presente para o

inferno, / como relíquia perdida dentro

de um buraco".7

Permanece, como se vê, a obsessão

pela morte, que deixa, porém, de ser

apenas resposta emocional, mais ou

menos difusa, para ganhar contornos

de tema literário. Ao tom declamatório

soma-se certa teatralidade, índice de

desdobramento da personalidade 
- 

para

confirmar o adágio famoso de Wallace

Stevens 
"Autores 

são atores, livros são

encenações".8 A medida que o Eu se

desdobra, para se fazer espetáculo de

si mesmo ("quando meu corpo estiver

passando"), cresce a sensação de estar

sendo vigiado e escarnecido pelos

outros, uma sensação aliás obsessiva,

como quase tudo em Álvaro de Faria:

"E 
teremos mil olhos nos espiando..."'1

E esse pendor dramático atingirá seu

ponto máximo na veemência ainda mais

declamatória, de extração bíblica, de

0 sermão do viaduto, ensaio de poesia

engajada, numa atitude francamente

visionária de quem, talvez para aliviar

Ibid., p. 580.

STEVENS, W. Adagia. In: SCULLY, op. cit.,

p. 146.

FARIA, Trajetória poética, op. cit., p. 584.

a extrema tensão do conflito original,

fala 
"em 

nome de todos os tristes",

assumindo-se como porta-voz da

coletividade:

Todos ergam as mãos e chorem as

[ mães:

o sermão do viaduto vai começar: o

[ trig°

subirá à pedra para a espiga do

[ homem,

e existirá no rosto das estátuas. Eu

[ exigirei

o retorno dos fugitivos da vida.10

Trata-se de um largo e generoso apelo

afetivo, que insiste nas mesmas obsessões

temáticas dos livros anteriores: a morte,

a solidão, o abandono, o desespero. Tal

"sermão", 
antes de ser publicado em

livro, foi de fato proferido no Viaduto

do Chá, no centro de São Paulo, mas

o poeta poderia tê-lo sussurrado para

si mesmo, no recesso do quarto... Não

estamos diante de uma subjetividade

que se anule para captar as inquietações

alheias, mas que se expande, através da

eloqüência ou da veemência oratória, a

fim de ganhar a empatia dos demais:

Eu procurei amor no meio da

[ multidão,

e pretendi justiça,

e fiz um discurso de silêncio,

erguendo minhas mãos para as

[ rachaduras dos templos:

mas vi a escuridão do mundo bater

[ em meu rosto magro...11

Nesse caso, a sobreposição da voz

intimista, como diz Auden, e da voz que

se alteia, representa um momento de

10 Ibid., p. 550.

11 Ibid., p. 557.



crise, como se o engajamento humanitário

implicasse a negação da auto-identidade

lírica, ou vice-versa. Ao mesmo tempo, a

cnse faz também aflorar uma consciência

social 
que passará a constituir uma

dimensão inalienável do seu estar-no-

mundo. A especial conjuntura daquele

momento histórico (o golpe militar de

1964) de certo modo obrigou poeta

e cidadão a não se distinguirem um

do outro. A descoberta da realidade

cotidiana e o auto-reconhecimento do

Poeta como ser histórico (être-pour-les-

autres, diria Sartre) explicam quase uma

década de silêncio entre O sermão e o

livro seguinte, 4 cantos de pavor (1973),

um silêncio determinado pelas mordaças

do regime ditatorial, sem dúvida, mas

também 
pelas perplexidades do dilema

mterior, atrás delineado.

A partir dos anos 1970, a poesia

de Álvaro Alves de Faria ganha um

tratamento mais apurado: a linguagem,

agora tendente à concisão, consegue ser

antidiscursiva, em vários momentos, e se

enriquece de associações livres, por vezes

de sabor surrealista. Rompe-se, por fim,

a pesada couraça da gravidade e algum

humor, ainda que discreto, ingressa

no repertório expressivo do poeta, sob

a forma da ironia e do sarcasmo - as

armas de que ele dispõe contra o sem-

sentido da vida cotidiana, como neste

Poema, de sabor cabralino:

A sala estendida no seu estilo:

um 
quadro na paisagem morta,

da morta sala,

salta e some na paisagem viva

da casa.

Estendida entediada

no seu corpo,

seu ar sem sol,

a sala.

No pássaro embalsamado,

na viva calma

da paisagem morta do quadro,

a sala salta sôlta

e solta

a sombra do seu jazigo,

toda e completamente

estendida no seu estilo.

A sala no seu alicerce,

a sala e seu cliente.12

Brevidade, concisão, recorte

nítido dos versos, tendência à elipse,

consciência do valor estético dos

vocábulos, ritmos mais cadenciados e

demarcados: tais são as qualidades que o

poeta começa a apreciar e a desenvolver,

e que ganham destaque na seqüência de

coletâneas que compõem essa segunda

fase.13 Trata-se, em suma, da abdicação

da necessidade de se explicar, para

apenas registrar, com o máximo de

economia, uma emoção. Nessa vertente,

a carga emocional se torna ainda mais

densa, justamente porque expressa

de modo oblíquo, sem ênfase retórica

e sem a presença ostensiva do Eu. A

valorização dessa tendência, porém,

não impede que despontem, aqui e ali,

alguns poemas mais discursivos, que

parecem pertencer à fase anterior, e

assim será, ainda nos livros seguintes.

Mas o rumo da brevidade e da contenção

seguirá intermitente, por anos a fio,

atingindo seu ponto culminante - o

máximo de economia verbal que

um poeta expansivo como Álvaro de

Faria se poderia permitir 
- 

já na fase

seguinte, com A palavra áspera (2002),

livro em que, além disso, se concentra

12 Ibid., p. 520.

13 4 cantos de pavor (1973), Em legítima

defesa (1978). Motivos alheios (1983), Mulheres

do shopping (1988), Lindas mulheres mortas

(1990) e O azul irremediável (1992).



uma cerrada reflexão sobre a poesia,

não aquela Poesia da solene inicial

maiúscula, idealização tão propícia

às expansões declamatórias, mas a

poesia mais pedestre, modestamente

encarada como trabalho diuturno, ato

materializado, contra a folha em branco,

ali onde se trava a luta com as palavras 
-

se pudermos recorrer, aqui, a essa alusão

drummondiano-cabralina.

3

A autodescoberta do poeta

enquanto ser histórico será responsável

também por abrir espaço para

a banalidade do real cotidiano,

comum a todas as criaturas, longe

da teatralidade e da ênfase oratória.

0 poeta agora se volta para um

leque mais amplo de preocupações,

visível no interesse pelos objetos que

lhe povoam o cotidiano: a mesa,

a poltrona, a xícara, as solas dos

sapatos etc., propiciadores de uma

espécie de olhar deambulatório, de

extração baudelairiana, que, partindo

da casa, se espraia pela rua, os

jornais, os passageiros na estação,

a noiva na rua da Moóca e assim

por diante. Parece superada, com

isso, a crise da subjetividade, já que

o opressivo mundo interior tende

agora a se converter em afetividade

transfiguradora do mundo em

redor, fixando-se no que constitui a

qualidade mais marcante dessa poesia:

seu poder imaginativo, de extração

predominantemente pictórica. Muitos

dos poemas desse período parecem

brotar de certo olhar insólito, afim

da visada expressionista à Ensor ou

Munch, um olhar semi-alucinado,

devassador e o seu tanto perverso,

que não esconde sua preferência por

cenas e atmosferas degradadas ou em

decomposição - 
quadros delirantes,

pesadelos miniaturizados, em que a

realidade é virada do avesso:

Dormem os insetos nas solas dos

[ sapatos,

luas se derramam pelas paredes

e peixes nadam alucinados

contra as paredes de sal...

[...]

A mobília pintada de sangue

o teto manchado de estrelas

como se fosse o céu da boca

onde a aranha engole a mosca

e adormece no canto do quarto.14

Essa fase, que se estende pelos anos

1970-1980, reforça a constatação de que

estamos diante de um notável repertório

imaginativo, de intenso apelo visual e

forte impregnação simbólica, como se o

ato poético de fato correspondesse a um

sucedâneo da pintura 
— ato promovido

por uma visão substancialmente estética

da realidade, 
que só não chegara a se

desenvolver antes, em plenitude, porque

vinha sendo de certo modo contida por

obstáculos de natureza moral-religiosa

ou existencial. Isto só faz por confirmar

o lema básico, subjacente à obra toda:

a existência é absurda, viver não faz

sentido e a poesia é a única forma de

resgatar, pela imaginação, a vida plena

que poderia ter sido mas não tem como

chegar a ser.

Não causa surpresa, portanto, a

deliberada ausência do Eu confessional,

em alguns livros dessa fase: a

subjetividade se recolhe, como que

para não agravar o absurdo e o

sem-sentido da vida, e a poesia se volta

14 FARIA, Trajetória poética, op. cit.. p. 442

e 462.



objetivamente 
para as coisas em redor,

que, observadas à distância, ganham

proeminência:

Imperceptível, o gato

atravessa a sala,

mostra os olhos tristes

para a visita,

se encosta nas pernas formosas

de uma atriz de teatro,

finge carência afetiva,

recebe um beijo sentimental

e come o passarinho

no fundo do quintal.'1

Mas esse olhar lírico-sarcástico, que

observa o gato na sala, as pernas da atriz

e o passarinho, não é evidentemente o

olhar de um observador neutro: a cena,

longe de ser impessoal, é dirigida; a

"carência 
afetiva" e a ambigüidade do

remate 
(amor e morte) continuam a falar

de antigas obsessões pessoais, agora com

uiais sutileza e maior poder de comoção,

exatamente 
porque a intensidade

emocional se contém, assume o disfarce

da ironia e busca a expressão concisa.

A fuga do confessionalismo é índice de

Amadurecimento, existencial e literário,

e representa distância estratégica. Eliot é

quem o diz: 
"Poesia 

não é um derramar

de emoção, mas uma fuga à emoção; não

é expressão de personalidade, 
mas uma

fuga à personalidade. Mas, é claro, só

luem tem personalidade 
e emoções sabe

o 
que significa pretender fugir a elas. 

16

0 
poeta, afinal, se dá conta de que não é

Preciso escancarar a própria intimidade

Para se comunicar, para firmar, com

determinação, o seu sentimento do

Mundo: basta registrar o que olho capta,

Ibid., p. 419.

16 ELIOT, T. S. Tradition and the individual

^lent. In: SCULLY, op. cit., p. 68.

com ironia.

Temos aí um dos pontos altos na

carreira do poeta, que parece ir aos

poucos abandonando ou pelo menos

matizando sua concepção romântica,

de origem, para ingressar nessa outra

dimensão da modernidade, a que se

volta para o cotidiano e o coloquial, o

anticonfessionalismo e a ironia, gerando

uma poesia que é antes modo de ver do

que modo de se ver. Com isso podemos

abreviar o trajeto e retornar à fase atual,

de onde partimos, para deter a atenção

nos paradoxos com que a produção

recente do poeta nos desafia.

4

Destacam-se nesta fase os cinco livros

inspirados, concebidos e publicados

em Portugal: 20 poemas quase líricos e

algumas canções para Coimbra, Poemas

portugueses, Sete anos de pastor,

nosso já conhecido A memória do pai

e Inês,17 No curso de uma experiência

que se desenrola desde 1999, Álvaro

de Faria vem realizando a descoberta

das suas raízes portuguesas, na ordem

do pessoal e do biográfico, assim como

a descoberta paralela ou subsidiária

das raízes portuguesas da sua poesia,

à semelhança (no que diz respeito à

segunda descoberta) do que em outros

tempos ocorreu a um Gonçalves Dias,

um Guilherme de Almeida, um Bandeira,

um Jorge de Lima, um Vinícius, uma

Cecília e a tantos mais. A ninguém

jamais ocorreu que nenhum desses

poetas se fizesse menos brasileiro por

isso. Já Álvaro Alves de Faria pretende

que seu caso seja outro: 
"Sou 

um poeta

17 Só os dois primeiros foram incluídos

na Trajetória poética, de 2003; os demais

continuam inéditos no Brasil.



português", ele tem declarado,18 com

a comoção exacerbada de um auto-

expatriado, como se fosse possível, de

repente, abdicar da existência e da obra

pregressas. Nosso poeta nunca foi tão

ele mesmo e tão brasileiro como nesses

livros, e ninguém pensaria em atribuí-los

a algum 
"poeta 

português". 0 auto-

expatriamento vale como gesto teatral ou

como metáfora; tomá-lo ao pé da letra

seria acreditar nas declarações do poeta,

à margem dos livros, sem levar em conta

o teor intrínseco desses mesmos livros,

que mostram o contrário: é aí que Álvaro

de Faria assume a sua plena identidade

de poeta brasileiro.

Metafórica, também, é a declaração

ainda mais exacerbada ("Sou um ex-

poeta") que acompanha o seu último

livro: cinqüenta poemas, de extensão e

feitio variados, que tecem comentários

a determinada peça escultural formada

pela 
"sobreposição 

de cabeças de

diferentes personagens", numa espécie

de 
"colagem" 

tridimensional - como

informa uma das dobras de capa

da edição.19 0 poeta vê nas cabeças

empilhadas pelo escultor cabeças

decepadas... de poetas, centenas

deles, de todas as épocas, de todos os

quadrantes, de todas as tendências e

envergaduras, todos nominalmente

mencionados. A fogosidade da semi-

alucinação não poderia levar a outro

fecho: 
"Todos 

os poetas morreram".20

Na abertura da série, o poeta informa:

18 Veja-se a rumorosa entrevista concedida

pelo poeta a Floriano Martins (Álvaro Alves de

Faria a caminho de Portugal. Agulha: revista

de cultura, n. 45, maio 2005. Disponível em:

< http:/ / www. revista. agu lha. nom. b r / ag45 faria.

htm>).

19 FARIA. Álvaro Alves de. Babei. 50 poemas
inspirados na escultura Torre de Babel, de Valdir

Rocha. São Paulo: Escrituras, 2007.

20 Ibid., p. 73.

"Houve 
um tempo / em que eu escrevia

poemas";21 como esse tempo se prolonga,

pelo menos até o final da coletânea, mais

adiante a afirmação é atenuada: 
"Sou

um poeta em via de extinção / daqueles

que acreditavam no sonho / sobretudo

na poesia".22 E como entre os poetas

mortos incluem-se, em grande número,

os ainda vivos, ou os que se acreditam

vivos, a conclusão é uma só: a poesia é

que morreu.

Mas o leitor habituado à

passionalidade, por vezes irrefletida

e extremista, 
que caracteriza desde

sempre o nosso poeta, saberá que é

preciso trocar os sinais de quase todas

essas afirmações 
peremptórias, tão mais

peremptórias quando menos verídicas:

antes que o destino lhe roube os bens

mais preciosos (ser poeta, ser brasileiro,

o sonho, a poesia), ele próprio se

incumbe de dá-los por extintos. Por isso

já não surpreenderá o leitor a ressalva,

quase ao final da coletânea: 
"Quando

morreu a Poesia / fazia uma tarde de

Outono no Brasil / e Primavera em

Portugal' ,23 Ao que parece, Portugal

salvou-se da hecatombe. Mas qual

Portugal? Já sabemos: esse mesmo de

A memória do pai e dos outros quatro

livros havidos e publicados em Coimbra.

Voltemos então a eles.

O que vimos em A memória do

pai já seria suficiente 
para esclarecer

o aparente 
paradoxo de um Álvaro

Alves de Faria 
"poeta 

português".

Mas acrescentemos 
que nas demais

coletâneas "estrangeiras" 
é notável a

fidelidade do poeta às matrizes de que

proveio, desde que se entenda o seu

ensimesmamento atual, por via de regra

21 Ibid., p. 8.

22 Ibid., p. 86.

23 Ibid., p. 87.



pungente e grave, como a mais recente

das metamorfoses por que vem passando

a indignação de origem. São mais de

quatro décadas de insistência na revolta,

na 
passionalidade e na exacerbação

emocional, isto é, em determinado modo

de reagir, imposto pelas circunstâncias

e pelo temperamento, que acabou por

se transformar em modo de ser. Ora, o

móvel básico dessa transformação é o

permanente jogo pendular, que ora leva

o poeta a apegar-se aos acontecimentos,

em seu afã de participação, ora

leva -o a ensaiar fundos mergulhos

na subjetividade, em compasso de

auto-isolamento. Vasos comunicantes,

tais aspirações se cruzam e por vezes

se confundem, mas deixam claro o

sentimento da incompatibilidade entre

o estar-no-mundo e a plena posse de si

mesmo - falso sentimento, como vimos,

já na altura de O sermão do viaduto.

Jogo pendular, oposição de contrários,

tudo aí denuncia um inconfessado

desejo de síntese, desde sempre tomado

como utópico, mas paradoxalmente

concretizado, ou ao menos esboçado,

nestes 
poemas ditos 

"portugueses''.

Poemas estrangeiros, não há dúvida,

Poemas de uma consciência deslocada

dos cenários e circunstâncias que lhe

são mais familiares: a casa, a rua, as

pessoas, a cidade de São Paulo, onde

nasceu e sempre viveu. Mas (desabafos

e entrevistas rumorosas à parte) o poeta

propriamente dito, ali no recesso dos seus

versos, 
parece aceitar com naturalidade

esse inesperado despaisamento. Perdido

de si, Álvaro de Faria deixa-se docilmente

impregnar de outras circunstâncias e

cenários, isto é, o mundo alheio, o mundo

do Outro-outro e não do Outro como

alter-ego, mero prolongamento do Eu.

0 resultado é o involuntário e pleno

encontro de si mesmo.

A experiência da autodescoberta,

propiciada por esses poemas

estrangeiros, radica em dois einpenhos

obsessivos. Um deles é o olhar

deambulatório, já nosso conhecido.

Despaisado, vale dizer solto, livre e

desprevenido, o poeta passeia nos

arredores alheios a sua curiosidade

inquieta (ele o reconhece: 
"em 

busca

não sei de quê"), apto portanto

a achar, e a acliar-se, em sentido

pleno, já que não mais condenado a

tropeçar continuamente nos fantasmas

que, dentro e fora, desde sempre o

atormentam: 
"Nesta 

rua ando como

navegador / e não sei que caminho

tomar / quando o mar é tão' distante".24

0 segundo empenho é a insistência nas

repetições: palavras, frases, impressões

que vibram por um momento fugaz, mas

teimam em permanecer, desdobrando-se

em ecos que se alastram, na memória

ou na alma, enquanto o olhar voltado

para fora prossegue no mesmo esforço

deambulatório, pelas 
"ruas 

de histórias

que calam no fundo da boca".

Em terra alheia, enfim, o poeta

se depara com o que nunca sonhara

encontrar senão em terra própria:

alguma paz, alguma serenidade - 
que

não vêm de fora, como talvez pareça,

mas representam apenas a metamorfose

extrema e paradoxal da angústia e do

autodilaceramento que acompanham

toda a trajetória do poeta, agora

mais centrado nos veios profundos

de sua personalidade. O fato é que as

coletâneas recentes realizam, inais do

que as anteriores, uma das prerrogativas

essenciais da linguagem poética,

qual seja a mágica transfiguração da

realidade cotidiana. Para além dessas

características, destaca-se na fase atual

24 FARIA. Trajetória poética, op. cit., p. 85.



o surpreendente, embora parcial, apego

às formas fixas, o que inclui até mesmo a

mais tradicional dessas formas, o soneto

- como o que segue, nada ortodoxo,

mas de qualquer modo um soneto, não

por acaso camonianamente inspirado

naquela que 
"depois 

de morta foi

rainha":

Porque calais em mim tamanho

[ pranto,

deixo que morra aqui vosso destino,

marca-me o ferimento em vosso

[ espanto,

o que me aguarda em vós, por

[ desatino.

Já saberei, Inês, em vosso encanto,

o que da vida a fúria que previno

ao vos guardar em mim, mas sei, no

[ entanto,

que esta dor vai além do que

[ imagino.

Morta em silêncio, Inês, assim

[ perdida,

vós rainha que sois no encantamento

que sempre tive em mim por vossa

[ vida.

Em vossa morte, Inês, em

[ desencanto,

a voz que some e grita meu lamento

na dor que guardo agora como um

[ manto.25

Formas fixas? Versos metrificados

e rimados? Quadras, dísticos e até

sonetos? O fato surpreende, no caso, pois

contraria a crença máxima, até então

assumida pelo poeta: o direito à plena

liberdade de criação, vale dizer a recusa

em adotar qualquer espécie de regra ou

25 Id., Inês. Coimbra: Palimage, 2007. p. 14.

norma que limite ou condicione o ato

criador, quer se trate de temas, motivos

ou intenções; quer se trate do recorte

dos versos, do formato das estrofes ou

do esquema de rimas. Digamos que o

verso livre, até essa altura praticado

por Álvaro de Faria, vinha carregado

de forte marca simbólica: de um lado, a

expressão de um temperamento rebelde;

de outro, a representação metafórica

da desordem do mundo - ambos

incompatíveis com o espartilho de versos

rimados e metrificados, e de estrofes bem

medidas. Tal simbologia radica numa

concepção primariamente realista de

poesia, isto é, uma concepção segundo

a qual a constituição do temperamento

do poeta e a estrutura intrínseca da

desordem do mundo, condicionariam

a estrutura do poema 
- 

que assim

apenas reproduziria, realisticamente,

aquela constituição e aquela estrutura,

somadas. Ao longo da trajetória, porém,

o poeta vai-se aproximando (ao que

tudo indica, despremeditadamente) de

uma concepção cada vez menos realista

de poesia, não obstante impregnada

do forte 
"realismo" 

da vida concreta,

da banahdade do cotidiano, como

vimos. Vale dizer uma concepção

segundo a qual a estrutura do poema

já não se limita a reproduzir estruturas

preexistentes, mas se realiza como

forma única e exclusiva, na medida do

engenho consciente, e não dos instintos,

do poeta. No caso, então, as formas fixas

sugerem o secreto desejo de pelo menos

atenuar, ao mesmo tempo, a impetuosa

tirania do temperamento rebelde e

a desoladora irrisão do mundo em

desordem, impondo-lhes, discretamente,

algum senso de ordem e disciphna. Neste

terceiro ciclo de sua trajetória, o poeta

parece encontrar-se a meio caminho

entre o sentimento romântico, que até



então se julgara exclusivo, e o espírito

clássico, recém-cortejado; ou entre a

opacidade do realismo visionário e a

transparência do símbolo.

O crítico e historiador francês Mareei

Raymond assegura que na genealogia

da 
poesia moderna não há senão duas

grandes linhagens, ambas entroncadas

em Baudelaire: a dos voyanls - os

videntes ou visionários, cuja matriz

seria Rimbaud; e a dos artistes - os

artesãos ou artífices, cujo modelo seria

Mallariné.26 Mas não nos deixemos iludir

pelo esquematismo da classificação, já

que nenhum poeta, nem sequer o da

26 RAYMOND, Mareei. De Baudelaire au

surréalisme. Paris: J. Corti, 1966. p. 11-46 et

passim.

matriz ou o do modelo mencionados,

poderia ser enquadrado exclusivamente

em uma só dessas linhagens. Trata-se

de tendências, que constituem vasos

comunicantes e não compartimentos

fechados. No caso presente, no entanto,

parece que o poeta de Motivos alheios

se filia, com naturalidade, e de bom

grado, à família dos 
"visionários" 

e não
'

à dos 
"artífices", 

embora esta última,

sobretudo no ciclo atual, não lhe seja

totalmente estranha. Mas é uma obra

em curso, no auge de seu fervor criativo:

não há como adivinhar o que nos reserva

daqui por diante, nem como delimitar

quanto de transitório e quanto de

permanente restará da etapa' até agora

cumprida.



Ivan 
Junqueira:

o outro lado das coisas

Frederico Gomes

Dizíamos, 

numa ocasião anterior

em que escrevíamos sobre esse

mesmo livro de Ivan Junqueira, 0

outro lado (Record, 2007), que se tratava

de uma obra fundamental, tanto no nível

da produção poética do autor, quanto no

nível da produção da poesia brasileira

contemporânea 
(Revista Brasileira,

n. 52, jul./ago./set. 2007, publicada

pela Academia brasileira de Letras). E

dizíamos mais: que se tratava de mn livro

(no sentido de uma das faces, a mais

recente, de sua trajetória poética) que o

situava, definitivamente, entre os maiores

poetas brasileiros de todos os tempos (sem

nenhuma extravagância retórica, pois o

demonstrávamos, com excertos de seus

poemas, isto é, borgianamente, sem diluí-

los em sua inteireza emocional e estética):

Estes poemas dão o testemunho

do sangue que de mim se vai embora.

Não são apenas o banal rascunho

de um texto escrito a esmo ou que se

arvora

em ser o que não é, pois o que o anima

se opõe ao que depressa se evapora

com a música inútil de uma rima.

[...]

("O testemunho")

Dizíamos, ainda, que o espaço

temporal de sua ação poética é bem mais

distendido do que o dos 
"modismos"

literários, ao apreendermos em seus

poemas o eco greco-latino de Heráclito,

Parmênides, Ovídio e Virgílio, entre

outros. Mas esta revirada para a tradição

cultural do Ocidente é, simultaneamente,

um confrontar-se com a modernidade,

pois se o verso de Empédocles — "Eu

fui donzela, eu fui um ramo, eu fui um

cervo e fui um mudo peixe que surge

no mar" - ecoava nas transfigurações

imagéticas de 
"Prólogo", 

poema que

abre o volume de O outro lado-,

Eu sou apenas um poeta

a quem Deus deu voz e verso.

Na infância, quando fui relva,

[••¦]

Depois, quando fui cipreste,

[...]

Quando fui córrego,

[...]

E assim fui sendo esse leque

de coisas fluidas e inquietas,

também ressoam neles os versos

modernos de Rilke que, em 
"A 

morte

do poeta", dizem: 
"... 

e que tudo, essas

sombras, esses prados, / essa água

mesma eram o seu rosto." (Tradução de



Augusto de Campos em Coisas e anjos

de Rilke, Perspectiva, 2001).

Falávamos, também, que a morte

é a sua Montagne de Sainte-Victoire,

sua obsessão mais notável, numa

alusão ao tema que mais obcecou

Cézanne, chegando ao ponto de se

dizer, anedoticamente, que foi a única

coisa que ele realmente pintou durante

toda a vida, pintasse um rosto ou um

corpo feminino. Mas, por outro lado,

asseverávamos que, apesar de sua

obstinada referência à morte, o poeta a

vê de forma afirmativa, ora afirmando os

sentidos da vida no sentido da morte (a

infância, o amor, a arte), ora afirmando

o sentido da morte nos sentidos da

vida (a vanidade, o absurdo, o sem-

sentido) - dupla afirmação que, em

última análise, só a poesia de alta fatura

consegue realizar. Ou, como dizíamos,

conforme as sábias palavras de Eduardo

Portella ao finalizar as orelhas do

livro: 
"O 

poeta Ivan Junqueira parece

mobilizar, com um sentido e todos os

sentidos, a sua elegia à vida e o seu

hino à morte. Superiormente." Enfim,

um entendimento da morte, como nos

diz Heidegger, como a possibilidade

contínua do que se chama vida.

Já quase no final, então, do nosso

comentário, trazíamos à tona excertos

do longo e esplêndido poema 
"O 

rio"

(um dos mais belos do livro, juntamente

com 
"A 

história", 
"O 

testemunho", 
"O

assassino", etc., do mesmo volume), que

se alia, em sua permanência estética,

ao 
"Hino 

à noite", de O grifo (Nova

fronteira, 1987) e às 
"Terzinas 

para

Dante Milano" e 
"A 

sagração dos ossos",

de A sagração dos ossos (Civilização

Brasileira, 1994), entre muitos outros

que compõem a pouco volumosa, mas

densa e significativa obra do poeta
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Na obra de Cézanne, a morte aparece como uma das principais personagens.



Ivan Junqueira. Neste sentido, não nos

furtaremos a citar duas breves passagens

deste longo e fundamental poema que

rende tributo, entre vários outros artistas

ocidentais, a dois poetas fundadores da

nossa modernidade, Baudelaire e T. S.

Eliot, 
por ele genialmente traduzidos:

[...]

E não vi, no Middle £ast,

o irascível Mississipi

de que T.S. Eliot disse

ser um deus castanho e altivo,

cuja cadência se ouvia

nos verdes quintais de abril,

no aroma das uvas híbridas,

no berçário dos meninos

e no óleo das lamparinas

que o duro inverno aqueciam.

[...]

E o que dizer desse rio

que em dois hemisférios cinde

a rendilhada Paris?

0 que dizer desse cisne

que Baudelaire viu um dia,

tão ridículo e sublime,

a sujar as plumas limpidas

nas lajes do Sena esguio,

onde, entre náuseos detritos,

ia, aos tombos, se ferindo?

[...]

Todo ele, como o leitor pode perceber,

em redondilha, com rimas toantes e com

acentuação tônica caindo em cada letra

por nós grifada, da última palavra de

cada verso. E o que dizer, leitor, desse rio

junqueriano, em cujo fluir transparece

toda a história da poesia e da memória

humana, senão que se trata de uma

obra-prima?

Prosseguindo em nossa

retrospectiva, lembramos que,

naquela oportunidade, finalizávamos

a abordagem de O outro lado com o

poema 
"O 

mesmo: o terceiro", quando

o definíamos como uma magistral

"autodefinição" 
do eu poético do autor,

num sentido que, a princípio, poderia

ser entendido como uma interpretação

psicanalítica do fazer poético, mas,

na verdade, estávamos pensando no

alcance filosófico do poema, isto é,

numa visão menos limitadora, não-

substancialista, desse mesmo fazer

(embora os versos do poema estejam

impregnados de termos que remetem

a uma leitura psicanalítica, como

"eu", "duplo"r "espelho", "o 
mesmo",

"perda", 
etc.). Vejamo-lo por inteiro:

0 que escrevi foi sempre o mesmo

poema, e os mesmos são os dedos

que nele enrolam o novelo

dos muitos eus em destempero

que ali convivem e se odeiam

à sombra de um só parentesco.

E há mais: um duplo que me espreita

do fundo ambíguo de um espelho,

e que a tal ponto me é avesso

que não sei mais se me conheço

nele ou em mim, que sou a perda

dos dois e de ambos o arremedo.

Mas afinal somos um mesmo,

tal como o fogo e a labareda

ou um do outro igual modelo,

rebentos de uma única cepa,

que dá um vinho quase azedo,

impróprio à goela até dos bêbados.

Só que com ele não me ajeito

nem o convido para a mesa,

onde, alheio a todo esse enredo

e olhando-o apenas de esguelha,

me esqueço dele e de mim mesmo

na sóbria embriaguez de um terceiro.



Este último verso - "na 
sóbria

embriaguez de um terceiro" -

ultrapassa a subjetividade do eu poético

para remeter todo o poema para sua

dimensão pensamental, existencial e

originária, a relação entre o artista

e a obra (e aqui, insistimos, estamos

pensando o poema como uma reflexão,

não sobre o eu poético, mas sobre o

sentido da arte), ou seja, na direção

indicada por Heidegger de que a

relação entre artista, obra e arte é

uma relação recíproca: 
"Artista 

e obra

são, em si mesmos, e na sua relação

recíproca, graças a um terceiro, que é

o primeiro, a saber, graças àquilo a que

o artista e a obra de arte vão buscar

o seu nome, graças à arte." [grifos

nossos] Ao pensarmos, portanto, que

o poema remete a essas três dimensões

originárias em sua 
"relação 

recíproca",

podemos ler seu verso final como um

ultrapassamento dos 
"muitos 

eus em

destempero" da moderna crise da

subjetividade - 
que, a rigor, vigora

desde o final do século XIX até os dias

de hoje - 
para se lançar, segundo as

palavras de José Guilherme Merquior

em um ensaio sobre Drummond, em

uma prospecção do Ser sempre inédito,

sempre maior que o seu registro

humano.

E claro que a inesgotabilidade dos

versos de um verdadeiro poeta não

cabem na pretensão do dizer sobre

ele - seja uma obra, um poema ou

mesmo um verso -, até porque, ao se

dizer, a poesia não se explica, se diz

enigmaticamente, pois 
"a 

explicação

pensa 
'mecanicamente' 

e não no

horizonte da linguagem" (Heidegger).

E o que nos dizia o próprio poeta

em 
"Limbo", 

poema pertencente ao seu

livro, por nós já referido, 0 grifo, de

1987:

Ali está. Alheio às minhas mãos,

informe e pequenino, tão

indeciso, iluminado apenas

de sua pouca e solitária luz.

[...]

Ali está. Heráldico emblema

- o signo incógnito do poema.

Observe agora o leitor como este

signo incógnito, informe, pequenino,

iluminado com sua pouca luz solitária,

ao se tornar presente no poema

mesmo que o nomeia, transforma-se,

subitamente, magicamente, na fonte

iluminadora de si próprio e do próprio

poema ao produzir este último. Ocorre

a mesma coisa em 
"A 

ilha" do atual

volume, que o poeta nos diz não se tratar

de Itaca, nem o mar em que ela repousa

ser o de Ulisses, pois

[...]

É uma ilha sem o habite-se

ou um único inquilino.

[...]

É dura, áspera e hostil

como costumam, 
por íngremes,

ser as vertentes marinhas.

Só conta porque a diviso

a qualquer hora do dia

e porque, não sendo minha,

é como se fosse, ao fim,

algo de mim que se abisma

para além de meus confins.

Acontece 
que, ao transformar-se

em obra, como ítaca e Ogígia, esta ilha

também adquiriu autonomia estética,

presença real, trazida que foi ao aberto

como o que em si se fecha, já agora e

sempre habitada 
por seus inquilinos:

nós, leitores.

Alguns parágrafos mais acima, nos

referimos à 
"prospecção 

do Ser" levada

a cabo, não só naquele poema específico



a que nos referíamos, mas em toda a

obra 
poética, pelo poeta do pensamento

que é Ivan Junqueira. E é precisamente

!sto o que ele nos diz, com todas as

palavras, e não sem certa ironia, nessas

duas estrofes do belo poema intitulado
"Testamento" 

(p. 87):

[...]

Se algum dia alguém, solene,

excomungar-me a demência,

é porque 
- 

quanta blasfêmia! -

não consagrou minha crença,

que era a de ir aos extremos

do ser e de suas brenhas,

pois só movia-me o empenho

de conhecê-lo na essência.

[...]

Essa procura ontológica, todavia,

está 
perpassada por um sentimento

de fracasso, na medida em que o Ser é

sempre inédito e está sempre além do

registro humano — o que o poeta nos

salienta ao nos dizer que:

A mão que escreve é aquela

que não pôde, inepta,

agarrar o que lhe era

devido nesta gleba:

[...]

Às quais ninguém deu crédito

Nem ouvidos. Aquela

que ergueu um brinde aos féretros

de uma insepulta Grécia.

Não se trata, como se poderia

suspeitar, de uma impossibilidade, 
já

que a mão, aparentemente inepta, é

a mesma que ergue um brinde a uma

insepulta Grécia, da qual herdamos todo

o éthos e páthos. Trata-se, antes, de um

recolhimento prudente, em sua reflexão

ontológica, frente ao Ser, que também

se recolhe em sua presentificação, nunca

significando um surgimento integral.

Daí, essa não-oposição entre surgimento

e declínio, vida e morte, ganho e perda 
-

e, sobretudo, entre thecné e poiésis. que

é o que mais diretamente diz respeito à

nossa abordagem de 0 outro lado.

E aí o poeta se indaga, nos

indagando também:

Na manhã fria e nevoenta,

inesperada dádiva neste verão que

calcina

até mesmo a áspera pele das pedras,

pergunto-me afinal se valeu a pena

a aposta que fiz no infinito e na beleza...

0 que responder, leitor, a uma obra

aberta para a livre vigência do essencial?



Guimarães Rosa

e a imagem 

poética

*45

Cláudio Willer

Gaudalosa, 

a bibliografia sobre

Guimarães Rosa. Talvez seja o

mais estudado dentre os grandes

prosadores brasileiros do século XX.

Por isso, é impossível a pretensão da

originalidade ao examiná-lo.

Mas, se o que vem a seguir

provavelmente não tem o mérito da

originalidade, 
pelo menos tem aquele

da espontaneidade. Incorpora alguns

resultados de uma oficina de leitura

realizada em 2007 no Clube Athlético

Paulistano, em São Paulo. Consistiu na

discussão, conto por conto, de Sagarana;

em seguida, de Primeiras estórias - com

incursões, ainda, em outras de suas

obras, especialmente os esotéricos 
"O

recado do morro" e 
"Cara-de-Bronze",

de No Urubuquaquá, no Pinhém,

e as observações sobre a palavra, a

linguagem, em Tutaméia, corroborando

tudo o que há de metalinguagem,

reflexões sobre a palavra, em Sagarana

e Primeiras estórias. Foram oito sessões,

que acabaram prorrogadas para dez

(ir mais longe, entrar, por exemplo,

em Grande sertão: veredas, seria

programação para um ano inteiro; para

uma vida toda, talvez).

Como se aprende, coordenando

oficinas literárias. Deveria creditar

estes resultados, um recorte do que

examinamos, a seus participantes.1

Minha recomendação: evitarem, em um

primeiro momento, a vasta ensaística

rosiana, deixando-a para depois - em

caso contrário, enxergariam no texto o

que estava no ensaio já lido, deixando

passar chances de descobertas. Deveriam

expor todas as dúvidas, apresentar todas

as perguntas suscitadas pelo texto, todos

os aparentes obstáculos à compreensão,

por mais ingênuos que parecessem.

Assim procedendo, acabavam por

enriquecer minha própria leitura dessas

narrativas.

Nossa principal fonte, quadro de

referências: o próprio Guimarães Rosa,

o que ele tinha a dizer sobre sua poética

e visão de mundo, tal como exposto na

correspondência com Edoardo Bizarri2

e Curt Meyer-Clason,3 na entrevista a

Rodas de leitura sobre Guimarães Rosa,

também as fiz em outras ocasiões - na Escola

Livre de Literatura em Santo André, SP, em

Barueri, SP, e em encontros com professores -,

mas esta do Clube Paulistano foi a mais extensa

e produtiva.

ROSA, Joáo Guimarães. João Guimarães

Rosa: correspondência com seu tradutor italiano

Edoardo Bizzarri. Belo Horizonte: Ed. UFMG;

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003.

ROSA, João Guimarães. João Guimarães

Rosa: correspondência com seu tradutor

alemão Curt Meyer-Clason (1958-1967). Belo

Horizonte: Ed. UFMG; Rio de Janeiro: Nova

Fronteira, 2003.
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Günther Lorenz e em outras de suas

declarações, transcritas na edição de

Cadernos de Literatura Brasileira

dedicada a ele;4 e nos 
"prefácios"

interpolados em Tutaméia. E ainda,

por inevitáveis e por merecimento, os

prefácios de Paulo Rónai, esse intelectual

exemplar, para as edições da Nova

Fronteira que utilizávamos. Inclusive,

para resolver de tuna vez por todas,

deixando-as para trás, questões de

estilística e retórica. E para não deixar

dúvidas de que Guimarães Rosa também

inventava vocábulos. Meu predileto,

de seus criptogramas, é o personagem

Moimeichego de 
"Cara-de-Bronze"

— delicio-me com a perplexidade dos

participantes de oficinas, ao verem

o Moi+me+ich+ego. Contribui para

perceberem 
- 

já que meu propósito não

era 
"ensinar" 

Guimarães Rosa (tarefa

infinita), mas ampliar a capacidade de

leitura - 
que compreender um texto

não é, necessariamente, saber o sentido

lexical de todos os seus vocábulos. E,

ainda, para afugentar, afastar de vez do

cenário da leitura pérolas como estas,

dos Parâmetros Curriculares do Ensino

Médio (em boa hora retirados do portal

do MEC, substituídos por indicações

4 INSTITUTO MOREIRA SALLES. Cadernos

de Literatura Brasileira: João Guimarães Rosa.

São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2006.

curriculares agora preparadas por quetn

entende do assunto):

A literatura é um bom exemplo do

simbólico verbalizado. Guimarães

Rosa procurou no interior de Minas

Gerais a matéria-prima de sua obra:

cenários, modos de pensar, sentir,

agir, de ver o mundo, de falar sobre

o mundo, uma bagagem brasileira

que resgata a brasilidade. Indo às

raízes, devastando imagens pré-

conceituosas, legitimou acordos e

condutas sociais, por meio da criação

estética.

Que beleza... Vejam só: Guimarães

Rosa legitimou "acordos 
e condutas

sociais" (anti-sociais também,

presumo). Nesse caso, um conto como

Fatalidade", de. Primeiras estórias,

passaria a justificar ("legitimar")

execuções sumárias de bandidos

por delegados de polícia. Lendo-o

desse modo tão pobremente literal,

concluiríamos 
que a honra deve

ser lavada com sangue, questões de

propriedade fundiária são legitimamente

resolvidas 
por enfrentamentos de

jagunços, promover um massacre é

ascese, caminho 
para a santidade. E,

ainda, que casamentos bons são aqueles

arranjados, como em 
"Minha 

gente",
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As crianças estão sempre presentes como personagens importantes nas estórias de João Guimarães Rosa.

e 
que negros são o grau mais baixo da

escala social, como em 
"A 

hora e vez de

Augusto Matraga", e têm que receber

bastantes corretivos físicos, além de

serem insultados, a exemplo da punição

ao feiticeiro de 
"São 

Marcos"...

E preciso estar atento às recaídas

nesses exageros da literalidade:

acabam 
por desaguar em manuais para

Professores, 
"literatura 

para vestibular"

e similares. 
Quantas vezes 

"0 
burrinho

pedrês", um desses textos 
"indicados",

já foi reduzido a um pobre apólogo,

deixando no ar a dúvida sobre a razão

Qe tantos rodeios, tanto investimento

em palavras, até chegar ao final heróico

graças ao burrinho humilde, abnegado e

tão persistente...

*

Algo que chama a atenção, ao

se comparar Sagarana e Primeiras

estórias - além, é claro, da diferença na

extensão das narrativas —, é a presença

das crianças. Ausentes, ou então

discretas coadjuvantes, em Sagarana,

são protagonistas ou personagens

importantes em sete dos vinte e um

contos de Primeiras estórias.

Em um deles, 
"Partida 

do audaz



navegante",5 o mundo é das crianças.

A lógica também é aquela das crianças:

uma delas, Brejeirinha, 
"vivia 

em

álgebra''. Não quer contar um segredo:

"£m 
sei por que é que o ovo se parece

com um espeto/" Ao final, reitera:

"Mamãe, 
agora eu sei, mais: que ovo só

se parece, mesmo, é com um espeto!"6

Naquele dia chuvoso, em que 
"a

manhã é uma esponja", o bando de

crianças sai. Vão em busca do 
"aldaz

navegante". Passam pela 
"Ilhazinha 

dos

Jacarés". Um trecho das conversas de

Brejeirinha, a menininha-poeta:

Falou que aquela, ali, no rio, em

frente, era a Ilhazinha dos Jacarés.

- "Você 
já viu jacaré lá?" - caçoava

Pele. - "'Não. 
Mas você também

nunca viu o jacaré-não-estar-lá. Você

vê a ilha, só. Então, o jacaré pode

estar ou não estar...""

Nesse caminho, encontram o

aldaz navegante: é 
"a 

coisa vacum,

atamanhada, embatumada, semi-

ressequida, obra pastoril no chão de

limugem, e às pontas dos capins - chato,

deixado". Em suma, um pedaço de

esterco bovino. Brejeirinha lhe espeta

flores, 
"josés-moleques, 

douradinhas e

margaridinhas" e 
"mais 

coisas - folhas

de bambu, raminhos, gravetos. Já aquela

matéria, o 
'bovino', 

se transformava".

E ainda 
"aumenta-lhe 

os adornos": o

pedaço de esterco leva uma moeda, um

grampo, um chicle, um 
"cuspinho" -

assim, pronto o 
"aldaz 

navegante", em

condições de navegar, poderá 
"levar 

um

recado".

Esta e as próximas citações: ROSA, João

Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro:

Nova Fronteira, 2001. p. 160-175.

Nas duas citações, os itálicos estão no original.

Queriam acrescentar a esse

improvisado navegante uma 
"flor 

azul",

mas não a encontraram. Que flor azul

seria essa? Aquela sonhada pelo Heinrich

von Ofterdingen de Novahs, antes

de empreender sua viagem? Um dos

ensinamentos da convivência com a obra

de Guimarães Rosa: nada é gratuito; tudo

tem segundas intenções, valor simbólico,

sentidos ocidtos, latentes.

Para corroborar, sua reclamação a

Meyer-Clason, 
por 

"A 
terceira margem

do rio" ter sido traduzido como 
uDas

Dritte Flussufer" e não como 
"Uas 

Dritte

Ufer des Flusses". A palavra composta,

Flussufer como margem do rio, embora

correta em alemão, neutralizava o

sentido simbólico: 
"Porque 

o 
'rio', 

ali,

é individuado como símbolo, e deve

ser destacado fortemente", observou.7

E o São Francisco; e também o rio

de Heráclito, a vida, o devir cósmico.

Procurem símbolos em Guimarães Rosa,

e os acharão. Das três modalidades

clássicas de leitura ou interpretação,

literal, alegórica e anagógica, Guimarães

Rosa pede, preferencialmente, a terceira.

Por isso, cobrava de seus tradutores

que levassem em conta, em primeira

instância, sua visão de mundo. Insistia

um bocado sobre sua 
"polissemia

complexa, cheia de fortes sugestões";

e que uma frase 
"contém, 

em resumo,

toda uma Wiltanschauuns. se não uma

concepção metafísica. 
(Cada palavra,

nela, tem valor rigoroso, insubstituível) 
8

- esta observação a Meyer-Clason sobre
' 
Buriti vale, obviamente, para toda a

sua obra.

Em 
"Partida 

do audaz navegante",

um ovo pode ser um espeto; e o audaz

1 ROSA, João...-, correspondência com seu

tradutor alemão..., op. cit., p. 406.

8 Ibid., p. 343 e 245.



navegante é o esterco de vaca ao qual

foram acrescentadas flores, capins,

um 
grampo, uma moeda, um cliiclete.

E uma colagem. Lembra a definição

de imagem poética de Pierre Reverdy,

citada 
por Breton em mais de uma

ocasião:

A imagem é uma criação pura do

espírito.

Ela não pode nascer de uma

comparação, mas da aproximação

de duas realidades mais ou menos

afastadas.

Quanto mais as relações das duas

realidades aproximadas forem

longínquas e justas, mais a imagem

será forte, mais força emotiva e

realidade poética ela terá (etc.).9

0 próprio Guimarães Rosa se

incumbiu de parafrasear a definição

de Reverdy, 
justamente a propósito de

'Partida 
do audaz navegante", e do ovo

juntado ao espeto:

Há, em português, a expressão:

"Tão 
parecidos como um ovo e um

espeto", 
para dizer que duas coisas,

ou duas pessoas, são muito diferentes

uma da outra. Aqui, Brejeirinha

descobre uma profunda verdade

metafísica, desmoralizadora da

nossa concepção idiota da 
"realidade

estática": as coisas aparentemente

mais diferentes são, em verdade,

às vezes, as mais próximas uma da

outra. Veja, a propósito, o próprio

titulo, e o próprio tema da estória.10

L

^ BRETON, André. Manifestos do Surrealismo.
radução 

de Sérgio Pachá. Rio de Janeiro: Nau
Editora, 

2001. p. 35.

"osA, João...: correspondência com seu
lradutor 

alemão..., op. cit., p. 316.
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Uma aula sobre pensamento

analógico, essa passagem.

A propósito 
de analogia e dessas

junções 
de termos distintos, foi trazida

àquela oficina, por um dos participantes,

com propriedade, 
uma citação de

Octavio Paz que eu já havia feito em

outra ocasião e outro contexto:11

11 Citei também, entre outros lugares, no meu

prefácio para GATTAZ, Lflian. Mar de dentro-,

poesias. São Paulo: Limiar, 2007. Por sua vez,

essa poeta participava desta oficina.



O pensamento oriental não sofreu

desse horror ao 
"outro", 

ao que é e

não é ao mesmo tempo. O mundo

ocidental é o do 
"isto 

ou aquilo".

Já no mais antigo upanixade se

afirma sem reticências o princípio

da identidade dos contrários: 
"Tu

és mulher. Tu és homem. És o rapaz

e também a donzela. Tu, como

um velho, te apoias num cajado...

Tu és o pássaro azul-escuro e o

verde de olhos vermelhos... Tu és

as estações e os mares." E essas

afirmações o upanixade Chandogya

condensa-as na célebre fórmula:

"Tu 
és aquilo." Toda a história do

pensamento oriental parte dessa

antiqüíssima afirmação, do mesmo

modo que a do Ocidente se origina

da de Parmênides. Esse é o tema

constante da especulação dos

grandes filósofos budistas e dos

exegetas do hinduísmo. 0 taoísmo

revela as mesmas tendências.

Todas essas doutrinas reiteram

que a oposição entre isto e aquilo

é, simultaneamente, relativa

e necessária, mas que há um

momento em que cessa a inimizade

entre os termos que nos pareciam

excludentes.12

Um exemplo perfeito, acabado,

de transgressão do 
"isto 

ou aquilo"

em Guimarães Rosa: a ilhazinha de

"Partida 
do audaz navegante", que,

na ótica infantil, poética, tem e não

tem jacarés... E as colagens e imagens

tão espontaneamente criadas pelas

crianças-poetas, para configurar um

12 PAZ, Octavio. O arco e a lira. Tradução de

Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,

1982; ou, PAZ, Octavio. Signos em rotação.

Tradução de Sebastião Uchoa Leite. São Paulo:

Perspectiva, 1972. p. 77.

audaz navegante. E em outros lugares

de Primeiras estórias. Entre outras, esta,

de 
"Darandina", 

podia figurar entre os

trechos de Reverdy citados por Breton no

Manifesto do Surrealismo: 
"Era 

meio-dia

em mármore."13

Oximoros, antinomias, a expressão

através de paradoxos são algo

presente no misticismo ocidental. 0

Ser perfeito se expressa ou é descrito

através da antinomia por estar além

da compreensão humana. Só pode ser

objeto do conhecimento não-discursivo.

Vale como regra geral o entmciado do

pseudo-Dionísio Aeropagita, o misterioso

místico, de enorme influência, da alta

Idade Média: 
"A 

Causa perfeita e

unitária de todas as coisas está acima de

toda afirmação, e a excelência dAquele

que está absolutamente separado de tudo

e acima de tudo supera toda negação."14

Por isso, antinomias, 
paradoxos e

oximoros irão reaparecer através da voz

dos que tiveram a experiência ou visão

da plenitude: Eckhardt, Nicolau de

Cusa, São João da Cruz, Santa Tereza

d'Ávila.

Já no âmbito de doutrinas orientais,

como se vê através do trecho aqui citado

de Octavio I)az, a conciliação dos opostos

é propriedade do mundo, da realidade

toda, imediata inclusive, e não só da

transcendência, do mundo sobrenatural

ou supra-celestial. Um entre tantos

exemplos expressivos: a roda do Tao,

princípio que rege o mundo, com seus

dois pólos indissociáveis, eternamente

unidos.

O Chandogya-Upanishad, o mais

antigo dos upanixades, mencionado por

Octavio Paz no trecho aqui transcrito

13 ROSA, 2001, op. cit„ p. 199.

14 LUCCHES1, Marco. A paixão do infinito.

Niterói: Clube de Literatura Cromos, 1994.

p. 166.



sobre o Oriente, não partilha do
"'horror 

ao outro" ocidental e admite

a identidade dos contrários - esse

mesmo upanixade também é citado por

Guimarães Rosa, nos rodapés de 
"Cara-

de-Bronze".'5

Assim se estabelece, através dessa

sincronia, um forte elo, uma relação

especular, entre os dois autores. E isso

serve 
(serviu, nas oficinas de leitura a

que me referi) para caracterizar a prosa

de ( Juimarães Rosa como hipertexto.

Esse 
percurso, das crianças-poetas de

"Partida 
do audaz navegante", passando

pelo trecho de Octavio Paz, até chegar

às notas de 
"Cara-de-Bronze", 

faz

parte de seu sentido, entre tantas outras

possibilidades de leitura e interpretação.

Crianças-poetas? 
"Partida 

do

audaz navegante", metáfora da criação

poética? Repito que tudo, em Guimarães

Rosa, tem segundas intenções, sentido

simbólico. Lembro, a propósito, o

anagrama de poesia de 
"Cara-de-

Bronze", comentado por Guimarães Rosa

em sua correspondência corn Bizarri16 e

Meyer-Clason17: Aí, Zé, opa! - 
que, lido

de trás para diante, é A poesia.

Em 
"Partida 

do audaz navegante",

há outro desses anagramas de poesia:

Ah! Pois é, é mesmo.

*

Pôr lado a lado André Breton

e Guimarães Rosa requer algumas

explicações.

Guimarães Rosa, surrealista? Claro

1 5 ROSA, João Guimarães. No Urubuquaquá,

no Pinhém. Rio <le Janeiro: Nova Fronteira.

2001. 
p. 171.

16 ROSA, João...-, correspondência corn seu

tradutor italiano..., op. cit., p. 93.

17 ROSA, João...: correspondência com seu

tradutor alemão..., op. cit., p. 207.

que não. Seria abuso de interpretação.

Breton é Breton, Guimarães Rosa é

Guimarães Rosa. Um, monista, ateu

e antiteísta, além de tão militante

politicamente, por um bom período; o

outro, evidentemente dualista, religioso

a ponto de ser devoto. Expressão

permanente da revolta, a condição de O

grande indesejável (o título da biografia

de Breton por Henri Béhar) não era com

ele.

Mas não há dúvida quanto a pontos

de contato entre ambos. Um hipotético

encontro de Breton com Guimarães

Rosa talvez fosse tão amistoso quanto o

do surrealista com Murilo Mendes: este

ser católico visionário não foi obstáculo

ao diálogo amistoso, a Breton querer

saber sobre tamanduás, seu animal

totem, e outros temas brasileiros que o

interessavam.18

Além disso, Breton e Guimarães

Rosa teriam muito que conversar sobre

a tradição hermética; sobre alquimia

e astrologia, as 
"ciências 

proibidas",

os campos do saber que fascinavam a

ambos, tão brilhantemente 
projetados

por um em poemas como 
"Les 

états

géneraux"" e relatos em prosa poética

como Arcano 17; e por outro em 
"O

recado do morro" e tantas de suas

narrativas.

Sem chegar aos extremos de Breton,

que propôs uma interpretação freudiana

da realidade, do mundo todo, em Les

rases communicants, Guimarães Rosa

também reconhecia "a 
importância

monstruosa, espantosa de Freud".19

18 0 depoimento de Murilo Mendes sobre

Breton é parcialmente transcrito nesta nova

edição BREION, André. Nadja. Tradução de

Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Cosac Naify, 2007,

p. 160-162.

19 INSTITUTO MOREIRA SALLES. Op. cit.,

p. 87.
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Guimarães Rosa reconhecia a importância do

pensamento freudiano para a interpretação da realidade

refletida em suas obras.

Haveria mais para aproximá-los.

O apreço pela criação visionária,

resultado da iluminação ou revelação. O

correlato desprezo pela criação cerebral,

puramente intelectual: compare-se as

objeções de Breton a Ulisses de James

Joyce em Do surrealismo em suas

obras vivas, seu derradeiro manifesto,

e a opinião, a meu ver algo injusta,

de Guimarães Rosa: 
"Ele 

era um

homem cerebral, não um alquimista."20

Partilhariam interesses, e também

idiossincrasias.

E perfeitamente lícito, por isso, o

paralelo entre a diatribe anti-realista

com que Breton abriu o primeiro

Manifesto do Surrealismo, e declarações

de princípios como estas, de Guimarães

Rosa:

Naturalmente, nela [na tradução

de Corpo de baile por Edoardo

20 Ibid., p. 85.

Bizzarri] há trechos e passagens
"obscuros". 

Mas o Corpo de Baile

tem que ter passagens obscuras!

Isso é indispensável. A excessiva

iluminação, 
geral, só no nível do

raso, da vulgaridade. Todos os meus

livros são simples tentativas de

rodear e devassar um pouquinho o

mistério cósmico, esta coisa movente,

impossível, 
perturbante, rebelde a

qualquer lógica, que é a chamada

"realidade", 
que é a gente mesmo,

o mundo, a vida. Antes o obscuro

que o óbvio, que o frouxo. Toda

lógica contém inevitável dose de

mistificação. Toda mistificação contém

boa dose da inevitável verdade.

Precisamos também do obscuro.21

Observo, também, que quase

sempre as dúvidas decorrem do
"vício'' 

sintático, da servidão à

sintaxe vulgar e rígida, doença de

que todos sofremos. Duas coisas

convém ter sempre presente: tudo

vai para a poesia, o lugar-comum

deve ter proibida a entrada, estamos

é descobrindo novos territórios de

sentir, do pensar, e da expressividade;

as palavras valem 
"sozinhas". 

Cada

uma por si, com sua carga própria,

independentes, e às combinações

delas permitem-se todas as variantes

e variedades.22

Breton subscreveria. Assim como não

tenho dúvidas de que Guimarães Rosa

assinaria embaixo disto:

A atitude realista, inspirada no

positivismo, de São Tomás a Anatole

21 ROSA, João...: correspondência com seu

tradutor alemão..., op. cit., p. 238.

22 Ibid., p. 237.



France, parece-me hostil a todo

impulso de liberação intelectual e

moral. Tenho-lhe horror, por ser feita

de mediocridade, ódio e presunção

rasteira.23

As afirmações de Guimarães Rosa

sobre a poesia e o poético são, é claro, um

eco daquelas, conhecidíssimas, de Novalis:

"Poesia 
é o real verdadeiramente absoluto.

Este é o cerne da minha filosofia. Quanto

mais poético, tanto mais verdadeiro."24

Assim como esta: 
"Reporto-me 

ao

transcendente. Tudo, aliás, é a ponta

de um mistério. Inclusive

os fatos. Ou a ausência

deles. Duvida? Quando

nada acontece, há um

milagre 
que não estamos

vendo."25 Poderia ser um

resumo desta passagem,

também de Novalis:

Diversos são os caminhos

do homem. Quando são

seguidos e comparados, vê-se

formarem estranhas figuras, que

parecem fazer parte deste grande

criptograma que se entreve em todo

lugar: sobre as asas dos pássaros,

sobre as cascas do ovo, nas nuvens,

nos cristais e nas petrificações, 
à

superfície das águas que se congelam,

no interior e no exterior das

montanhas, das plantas e dos animais,

nas constelações do céu, sobre as

placas de vidro ou de piche que se faz

/ 

#

23 BRETON. 2001, op. cit., p. 19.

24 NOVALIS. Philosophical wrítings. Translated

and edited by Margaret Mahony Stoljar. Albany,

NY: State University of New York Press, 1997.

P- 117.

25 INSTITUTO MOREIRA SALLES. Op. cit.,

P- 93; ROSA, João Guimarães. O espelho. In:

Primeiras estórias. Op. cit.

vibrar batendo nelas ou acariciando-

as com um arco, na limalha que

se ordena ao redor do ímã e nas

estranhas conjunturas do acaso.26

E que por sua vez pode ser

comparada ao Breton de Nadja:

É possível que a vida peça para ser

decifrada como um criptograma.

Escadas secretas, molduras de onde

os quadros deslizam rapidamente e

desaparecem para dar lugar a um

arcanjo de espada em riste ou para

dar passagem aos que devem

avançar para sempre,

botões que sãò premidos

muito indiretamente

e provocam o

deslocamento em

altura e comprimento

de toda uma sala com a

mais rápida mudança de

ambiente: pode-se conceber a

grande aventura do espírito como

uma viagem desse gênero ao paraíso

dos ardis.27

Um exercício de leitura para os que

participam de oficinas comigo: dizerem

qual, dentre um conjunto de textos, é o

meu predileto. Não é auto-referência,

porém modo de fazer que enxerguem um

texto através do olhar do outro, somando

leituras. Meu conto predileto dentre os

de Primeiras estórias (descontado, é

claro, o mais que antológico e perfeito
"A 

terceira margem do rio")? Sim, logo

26 Citado em BESSET, Maurice. Novalis et

la pensée mystique. Paris: Aubier-Montaigne,

1947. p. 86.

27 BRETON, André. 2007, op. cit., p. 107.



acertaram: 
"O 

espelho" (adivinhação?

inclinaram-se 
para o mais estranho e

enigmático deles?).

"0 
espelho" está situado bem no

meio do volume de Primeiras estórias:

é o décimo primeiro de vinte e um

contos. Está no centro por ser central,

fundamental. Uma das narrativas

rosianas sem sombra de regionalismo, é

a história abissal, na primeira pessoa, de

alguém que procura seu verdadeiro 
"eu",

sua identidade, e se olha no espelho

até obliterar sua própria imagem, para

defrontar-se com um vazio do qual,

ao fim, se constitui uma nova imagem:

aquela de uma criança. Conto iniciático,

evidentemente. Xamanismo. 0 
"eu"

verdadeiro, a centelha divina, um tema

forte em todas as doutrinas iniciáticas e

modalidades do misticismo. Guimarães

Rosa diz que a verdade é uma criança.

Primeiras estórias começa com um

relato protagonizado sob o ponto de

vista de uma criança, 
"As 

margens da

alegria", todo em prosa poética. Termina

com outro, também sob o ponto de vista

de uma criança, 
"Os 

cimos", com mais

pontos altos de prosa poética: amanhece

quando um pássaro se põe a 
"soletrar 

o

dia". Dois relatos sobre o novo, o futuro,

a construção de Brasília. A utopia. A

Cidade do Sol, de Cainpanella.

Repare-se nessa estruturação de

capítulos em Primeiras estórias: a

criança é o começo e o fim; é o centro e a

verdade; é a poesia. A criadora do aldaz

navegante.

Há, em Primeiras estórias, além

de crianças, também loucos, idosos,

marginais e outsiders de várias

espécies.28

Quanto aos loucos, a exemplo

28 Conforme bem observado e examinado em

ensaio de Walnice Nogueira Galvão, publicado
no já citado Cadernos de Literatura Brasileira.

0 símbolo caligráfico
doTao: princípio que
rege o mundo.

daquele de 
"Darandina", 

cabe mais uma

citação de Novalis:

A loucura comunal deixa de ser

loucura e torna-se mágica. Loucura

governada por leis e em plena

consciência.

Todas as artes e ciências repousam

em harmonias 
parciais.

Poetas, loucos, santos, profetas.29

Quanto às crianças e aos idosos,

sob o ponto de vista do esoterismo,

do hermetismo, do misticismo neo-

platônico, têm especial valor: por razões

opostas, mas complementares, estão

mais próximos da origem, do centro, da

perfeição.

Ah! Pois é, é mesmo

A poesia

Aí, Zé, opa!

29 NOVALIS. Op. cit., p. 61.
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Ana Miranda

Formatura

Mamãe, desculpe

mas não vou vestir a roupa

que você fez para mim

não gosto destas rendas exageradas

e da sutil transparência do cetim

mamãe, avise ao papai

eu mesma farei o vestido

para a minha formatura.

(1979)



Tempo

tictactictac

cada segundo que passa

tic tac tic

está perdido

(10/01/1980)



Mãe

Como entender a mãe que se debruça

E soluçando esquece o que queria?
"Mamãe, 

não corte teus pulsos

Amanhã tenho aula cedo."
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Carlos Dimuro

Choro de 
peixe

Houve um tempo

que achei a vida apertada

Mudei para o mar

e aprendi com os peixes

a desaguar a dor

sem ocupar espaço

Hoje voando com barbatanas

nado confortavelmente a vida.



Naufrágil

Atravessam minhas noites

navios carregados de oceanos

Singram e sangram a noite

sentenciando sustos e sereias

Nestes mares sem métrica

afogar e afagar são tão íntimos

que dos naufrágios

perdi o medo

Ainda cedo descobri:

não me assustam as águas

antes as mágoas

que nos afogam em terra



In tradução

Traduzir a alma

para o corpo

é encontrar nos dicionários

a correspondência entre

Deus e derme;

é trazer à superfície da palavra

o silêncio do cerne

Neste silêncio

que permanece silencioso

converte-se o Homem

em Babel

e tenta com todas as letras

refletir-se

num espelho de papel



Daniel Mazza

A Morte

A Morte é um jardineiro sem podão

Que não cultiva ou água em sua lida.

Tem o tempo afiado em sua mão:

De corte a ferramenta preferida.

Caminha em seu jardim com a intenção

De 
junto ao caule achar folhas caídas,

Ou na pele do galho a sequidão

Que denuncia a planta envelhecida.

Quando arranca as raízes deste chão,

Enraíza o homem peco e engravida

A terra com um morto em gestação.

Sendo o homem uma planta inaudita,

Extirpado da terra é quando então

Germina, imarcescível, para a vida?



Os ossos

I

Do fundo do sepulcro os ossos falam,

Com seu silêncio de osso, eles falam,

O verbo é a imagem das suas tibiezas:

Eis o pó a que tudo se resume,

0 pó, a essência última das coisas,

A substância alquímica dos deuses,

O segredo visível mas não visto.

E falam mais da vida que da morte:

Eis os ossos de reis e de rainhas,

Os ossos de grão-duques e de servos,

Os ossos dos primeiros e dos últimos...

São ossos iguais a ossos, ossos são

Não mais que ossos-irmãos: foram cozidos

De um mesmo barro e pelas mesmas mãos.

II

A eloqüência dos ossos, silenciosa,

Traz muito mais verdades que provérbios

E salmos. Sábia é a voz dos ossos mudos.

0 verbo é a imagem das suas tibiezas,

E a imagem pronuncia o branco ósseo.

Com seu silêncio de osso, eles falam,

E contam-nos segredos em parábolas:
"Quando 

ossos fecundam outros ossos,

Quando ossos enterram outros ossos

E não vêem o seu sangue em outros ossos.

Quando ossos comem carne e deixam ossos

A outros ossos. Quando ossos matam ossos,

E tempo de cegar a carne, e ouvir

0 silêncio dos vossos próprios ossos."



A última culpa

Ainda é a primeira e multiplicou-se,

Ainda é a primeira, nascida do ovo-útero primevo, e multiplicou-se,

Ainda 
põe a mesma mão pesada sobre os ombros,

Ainda reclama e cobra e exige e nunca está satisfeita,

Ainda quer a pomba branca para engoli-la por inteiro,

Ainda ora uma prece ensalivada aos leões de Daniel, mas não a Daniel,

Ainda come o pão, bebe o vinho, e depois cospe na mesa,

Ainda beija a face e depois sorri mostrando os dentes de prata,

Ainda diz sim sob o sol e não sob a lua,

Ainda lava as mãos em sangue e assegura que estão limpas,

Ainda lança apupos quando sabe que não deveria,

Ainda espera o que já veio, e já se foi,

Ainda faz do homem achas para um fogo sujo onde se afogam as almas,

Ainda se justifica e argumenta, mas suas palavras são de gás cianídrico,

Ainda lança bombas incendiárias e venenos voláteis sobre gentes,

Ainda ajuda a tratar as feridas e sepultar os corpos, mas é demagoga,

Ainda finge procurar a cura, mas produz a doença em série,

Ainda transforma mentiras em verdades porque grita com imagens,

Ainda abraça a Deus e lhe fala ao ouvido, mas pelas costas sorri ao Príncip

Ainda reitera várias vezes que é inocente... Mas não somos inocentes.

Ainda ergue uma forca em cada árvore.

Ainda derruba cruzes, uma a uma, em cada gólgota.



Elida Escaciota

0 
poema

Da palavra ainda crua

tirar o sal e o açúcar

0 verso ferver lentamente

talvez anos

Abafar no vapor de canção

há que seguir o cheiro pela casa

Ele grita quando apronta

a barriga ronca a fome passa

Mesa posta tua carne em postas

à prova



Torrente

Invejo a lágrima 
que não pensa

que se atira pelos olhos

e vira pranto

Invejo o soluço o ranho

a baba feliz no canto da boca

o manto branco sobre a íris

o intervalo

o descanso

o recomeço

Invejo os aguaceiros

Invejo 
porque só sei chorar

a seco



Bem-vindo

Exterminamos o mundo.

Crescerás numa incubadora de ar envenenado.

Entre brincadeiras de espanto e horror

buscarás sorrisos sob um céu enlutado.

O sol incendiará as tardes,

tatuando estrias na terra estrangulada.

As estações em desespero rasgarão calendários.

Não responderás ao grito da flor.

De nada valerá bater à porta do vizinho.

É noite escura no pesadelo dos dias.

A esquizofrenia dos impérios celebrará o planeta terminal.

Ciência, religião e poetas no esforço de reinventar a vida.

Resistirás, confiante em todas as alquimias e

no resto de esperança a pulsar sob os escombros.

Ainda é cedo. Descansa.

Teu momento agora é de berço.

2007
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Esio Macedo Ribeiro

Macaco na cabeça

para Joelson Ramos

Ousam.

Causam ausências.

Nos becos recordam,

em círculos,

a fera que afugenta a mancha

do outro.

A que analisa o asfalto.

Quanto de nós é o que não somos?

Que coisa é esta que

assoma o animal em nós?

Seremos o quê nestes corredores em transe,

errando letras,

soletrando ritmos ferrenhos

e hediondos?

Quem corrigirá a mão que nos aponta a morte?

Que bala é esta?

Que corpo merece estas moscas?

Diante dos olhares serenos,

entre aluviões,

a flor.



Premonição

Quando

ter saudade

de coisa

que já não

se olha há muito

eis o momento.



Sozinho 
junto

Nos 
primeiros tempos

eram guardados na memória

e nos braços

o sabor dos ventos

que os tocavam.

Depois, os ventos foram

se tornando chuva,

molhando as roupas -

seus trapos.

E de ventos e chuvas,

temporais.

Com 
pedras de gelo

e pó de labareda.

Não surgiram mais os risos.

Os rostos se amarrotaram.



Ester Abreu Vieira de Oliveira

Mar e céu: louvor silencioso

Ao longe se vêem

Barcos que levam a riqueza da terra

- Inquietos náuticos -!...

A brisa acaricia minha face

Fecho os olhos para sentir

O quadro divino.

Ampara as vagas inquietas

A placidez do azul.

Sob um céu de um límpido azul

Recortado de forte fortaleza

Desencadeiam as ondas do pélago profundo

Para cingir as pedras sisudas

De brilhantes colares.



O branco não 
paz

In transparentes

caminham os cristais de gelo

sob o sol poente.

- Acumulados cumulus,

para onde vão?

Alvas figuras se agrupam,

movidas pelo vento,

encobrindo a vida

o verde, os rios, os montes,

as cachoeiras e

os homens que se agitam

e os que dormem...

Alvas, aos meus pés, cumulus

se movem unidos

reluzidos de luz

ocultando de meus olhos

as cidades e as ondulosas serras.

Gordas alvuras, aos meus pés,

não são gigantes, princesas,

nem... fantasiosos castelos de minha infância...

Receptáculos de água

que em manancial cairão

sob os sofridos pastos

ou sobre os dormidos rios,

que sobressaltados

estenderão suas vertentes

para as ruas, os quintais e as casas

para desespero do pobre homem,

que fazem nesse céu de Deus?



Eterno

Eterno - o PADRE - JEOVÁ,

o criador da vida eterna.

Eterno - o nascer e o renascer da vida.

Eterno - o mito que se renova.

Eterno — o (des)viver da primavera.

Eterno - o (des)recobrir

das caprichosas nuvens, em ritmo sereno,

as empinadas rochas.

Eterno - o brilho que resplandece

no estrelado céu.

Eterno - o segundo vivido intensamente.

Eterno — o tempo que se repete

nas horas e no dormir e acordar do sol.

Eterno - o pensamento, o sentimento, o sonho

que move a humanidade.

Mas até quando?...



Fabrício Carpinejar

Na minha infância, a árvore

era o caminho aos telhados.

Uma passagem secreta.

Fui desistindo de subir.

Os galhos não mais pareciam

escadas, mas veias,

vitrolas, cata-ventos.

A árvore é hoje

todo o caminho que encontro.

Deixo 
que os filhos subam

em mim para visitar

seus vizinhos.

Arvore
genealogica



Espelho 
florido

Não honro meu passado,

tampouco rogo pragas,

há uma hora ainda era ele,

o fogo orando, a porcelana

corada de altura.

Não esperei o pavio estremecer

seu último fósforo,

fui sozinho sem fulgor.

Ainda que o deixe intacto,

ele me trai. Azar!

As velas que deixei atrás

distorcem cada vez mais

minha sombra

quando avanço.



Eletricidade

Temia o velho-do-saco, o ogro,

a bruxa, os fantasmas, os mortos.

Sofria com o que não existia.

Meu filho tem medo do que é real.

0 violino, por exemplo.

Tentei mostrar o som bonito que saía dele.

Ele insistiu que não fizesse.

Apontou para as cordas.

— É igual ao nosso prédio.

Tem cerca elétrica para ninguém tocar.



Francisco Marcelo Cabral

Singrar o rio nos barcos de areia

abrindo a veia

do seu fluxo barrento

Sangrar o Pomba para deter seu vôo

de palavra quimera

confinado às margens

Despojar o rio das roupas de vapor

para que vaze o visgo de seu clima

Esgotar o rio Pomba até que revele

o ouro fino do leito, os saibros dos poemas.

Agua serpente



Romance em

Ao todo são sete portas

E ao todo sete sacadas

Sete navalhas e aortas

Sete mortes despejadas

- às sete - em sete calçadas

Sete paixões funerárias

E sete os amores findos

E sete fundos abismos

Ou sete camas de terra

Sete saias de ouro e couro

Sete rosas-rosa a pino

Sete repiques de sino

E sete luas de luto

Sete coroas de cardos

Sete tardes de domingo

Sete jornais matutinos

Sete ais sete suspiros

Sete noites mal dormidas

Sete viúvas baldias.



Cada dia

Pedro, meu pai artesão padeiro,

forneava manhã cedo

belos pães de puro trigo

fermentados 
"au 

levain".

Confeiteiro também, fazia,

com sutilezas de açúcar

e sápidos toques de essências,

biscoitos, doces, suspiros.

Mestre de ofício, bom homem,

saciava alheia fome

com alimento concreto.

Padeiro artesão, meu pai, Pedro,

nas artes duras da vida

com as mãos que espantavam medos

cozia sossego e sono

Sonhos, não.



Glauco Mattoso
181

Soneto do orgulho revoltado

Brasil lembra floresta, e esta a bandeira.

Bandeira lembra clube, e clube a bola,

que lembra pé, que lembra o que ele cheira,

que lembra queijo, e queijo o gorgonzola...

0 queijo lembra um doce, e este a doceira,

que lembra açúcar, e este o que o controla:

dieta lembra a gorda e a terça-feira,

que lembra feriadão, que lembra escola...

Escola lembra livro; o livro, a capa,

que lembra quem nos rouba e quem escapa,

que lembra um muro e um tiro de fuzil...

Fuzil lembra uma bala, e esta uma agulha...

Pontinha lembra um pobre que se orgulha...

E orgulho é o que mais falta no Brasil.



182

Soneto dos radicados não-radicais

Alguns pernambucanos, quando cá

residem, mais apoio dão à gente

daqui que um paulistano ao outro dá!

Barbosa, pai e filho, estão à frente...

Saudades deixa o JAB: aqui não há

ninguém mais humanista e humano! Mente

quem disse que seu nome não está

no rol dos grandes críticos presente...

O JAB, o Frederico, o Marcelino

nos tratam como iguais nesse destino

comum a quem escreva e quem persista...

Abertos, generosos, ao contrário

de autores mais locais, cjue não são páreo

sequer para um ceguinho sonetista...



Soneto do repente 
permanente

Perguntam-me: "Mas 
Glauco, quanto dura

fazer cada soneto?" Eu lhes diria

que é coisa de minutos: a fatura

sai logo, 
quando a idéia não esfria...

Não tenho 
"inspiração", 

a mera, pura

verdade" revelada: a poesia

sera sincera apenas quando cura

feridas, ou, ao menos, alivia...

A dor é o principal e urgente prazo

lue mede este processo, e não o acaso,

0 cérebro, o cronômetro, uma musa...

Passou mais que um minuto da pergunta,

®as, desde 
que a memória disso assunta,

talvez a toda a vida se reduza...



Heitor Araújo

No ser

Há um mar no ar que existe

Que não se vê

Mas persiste

Corrente entre dois mundos

Acasalando em caminhos

Seminando o que vivendo

Esse mar que sim existe

É nele que somos, sendo

Aquele mar que cruzei

Cruzando-me em contramão

Passava-me dentro dele

E ele em meu próprio vão

Corpos íntimos que se passam

Ocupando o mesmo chão

Passando passam passados

Presentes em sucessão

Passos passados passando

Passados dizem que não

Há um mar em meu próprio sim

Há um sim que as águas são



Buraco no tempo

No gesto ocasional de abrir a janela

Súbito impacto radiante, de verde, azul e luz

Toma de assalto a mente, ocupando os seus canais

Tormenta e calma, equilibrados, o céu e a alma

A mente amena e plena aviva

O nanquim que tracejam urubus

No ar de percursos antigos, alares

Pacientes com o homem cá de baixo

Mirando o feitio que tem dado às coisas

Aos bichos vivos e mortos, aos rios, mares e hortos

Complacentes não se alarmam e pairam

No vastíssimo horizonte divisando

Indícios nítidos de finitos dias destes sete anos



Esta casa

Esta nau à beira de um rio

Encalhada à margem da terra

Sem esquadra, sem porto, sem rumo

Nenhum mar, nem timão nem vela

Resiste em girar com o mundo

Ilhada por suas ruelas

Este poço invertido e profundo

Este sonho sem botija em panela

Este rumo recuo do espelho

Esta busca ao contrário da era



Luiz Nazario

Angústia do excesso

Estou cheio de idéias, de coisas, de vida.

Estou cheio de imagens, de dados, de sons.

Estou cheio dos outros, de mim, de todos!

Jogarei tudo fora! Quero ficar vazio, oco!

Viverei na ausência, no vácuo, na carência.

Até me encher do nada. E começar de novo...



Rotas destroncadas

Rotas destroncadas,

viajo dentro de viagens,

com malas desdobradas

e hotéis em suspensão.

Projeto meu único corpo,

quase simultaneamente,

em diversas direções,

nesta Europa que exige,

para ser toda desfrutada,

beldade cruel e perversa,

mil vidas de cada amante.



Poema trágico

Oscilo entre a lástima e a irritação,

experimentando estranha sensação,

como se do rubro círculo estrelado,

ao qual fomos lentamente obrigados,

nunca mais conseguiremos escapar,

pois de manso perdemos, ao afundar,

entregando-nos a esse estado de coma,

a força de querer, um dia, voltar à tona.
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Paulo Franchetti

Três 
poemas 

sobre a luz

1. Na estrada cheia,

O barulho dos pneus

Contra o asfalto.

Em breve, cada um de nós acenderá as luzes -

Centenas de estrelas em fila,

Retas constelações moventes,

Cercando a nebulosa da cidade

Sob um céu de chuva.
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2. Sobre a neblina, o sol

Espalha seu calor inútil.

Uma lata de leite, virada com o pé,

Mostra a parte de dentro.

Ela quase brilha,

Atingida pela luz difusa.



Pela janela,

As colinas cobertas de casas.

Na casa do avô,

A noite descia como uma tampa,

Apagando as frutas e os cães que vagavam

No meio do pomar.

A luz aqui vem do chão, quando anoitece,

E lança a sombra dos prédios

Para dentro do céu cinza.



Renato Augusto Farias de Carvalho

Janelas,

agudas guardas

do verbo de traçados

onde meu olho

desencontra os tempos.

Dança: erótica pestana

sem equilíbrio me

reclama os sustos,

e é veloz...

e é cidade.

Sexo da tarde,

sábado que o homem nem reparou.

Automóvel

preto, de vergonha,

amassou a surpresa

da mulher,

impedindo o azul da liberdade

e o ar.
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V

A margem

Nit. 09.01.2008
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Manaus

Palhas que entreabro

Musgo, sedimento entranhado

Pra me balbuciar

A gramática de lições

Cansadas

No inchaço abdominal

Do quarto

Revolto espaço indultado

Quarto de obscenas vezes

Onde escondi

A casa plantada

E eu por lá

- Descalço -

Batente de cimento quente

Predizendo

No bairro árabe

Sons...

Parecendo risos, ou acenos de separação.

Nit. 14.01.2008



Gravura

Olha lá a rosa (ambiciosa)

Bom para o biógrafo.

Chamou o fotógrafo e o cenógrafo:

Inventaram-lhe um nome

Crisógrafo!

A rosa,

Pianíssimo,

Morreu de excesso.

Salismo de ourivesaria.

Nit. 14.01.2008



Renato Rezende

[RE-NATO]

O poder da respiração—entrando e saindo do corpo

e tive a sensação de que um nó havia se desatado

em algum 
ponto profundo do meu corpo

Depois de completamente esvaziado, sinto-me 
pouco a pouco sendo

preenchido, desde os pés.

(As vezes me sinto sem pé, submerso).

Saia para uma caminhada 
pelo bairro

(Como entendo essa língua em que me falam?)

Observe bem

As casas dos homens, as ruas da cidade:

Esta é tua casa.

0 teu espaço, o teu

É a medida do teu braço.

A tua boca come,

0 teu intestino digere,

Agora você é um homem-

Ah, a dádiva de ser uma pessoa normal entre outras

Deus veio tocar Rachmaninoff

e tocou pior que Rachmaninoff

(era eu)

A perfeição não é fazer tudo perfeito

A perfeição é outro conceito



Tudo acontece para o melhor

estuprada e jogada num poço. Agonizei

E por isso que vivo meio morto.

Eu era uma menina de 7 anos quando fui

durante 3 dias e 3 noites antes de morrer.

o caminho de volta.

Quando o mundo acaba, a casa se ilumina

0 amor está na respiração profunda.

Esse ato de violência inaugurou nova vida,

Hoje amo o assassino sinceramente.

Acabei de voltar do supermercado.

Comprei um maço de coentro e um

de basílico. A mão direita ficou

cheirando a coentro, e a esquerda

a basílico. Ambos tão vegetais e

tão diferentes. E como nos é difícil

descrevê-los!

Uma vida humana é muita coisa—e uma eternidade.

Não há por que sentir vergonha ou culpa, tudo que desabrocha é a própria alegria, é

i própria limpeza.

No instante sereno

Em que todas as derrotas se tornam vitórias

A vida humana é longa

Se cada instante é doce

aqui tem um poço novo

poço dos desejos

lanço uma moeda de ouro

nesse poço

(viver cada momento como se rememorasse

em seu leito de doente, diante da morte)
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eu fui Flora

198 eu fui Carlos

eu fui Jonas e Sebastião e Caius

e Raimundo e Stefania

Sou todo mundo,

agora você sou eu

(Urna mente sem fantasias)

Abra-te Coração



Ronaldo Cagiano

Exílios

para Arrniri Mobarak

A cidade se perde em seus próprios labirintos:

pelas serpentes de pedra e asfalto

corre fatigado um rio de animais metálicos.

Não há mais lugar para os homens,

perdidos na noite súbita.

Anônimos, como areia na ampulheta,

vamos em busca da utópica Pasargada,

enquanto a história nos atravessa como um raio.

Como um ventre,

a metrópole oriental guarda o desconhecido

e na sua intangível solidão geométrica

exilo-me nos labirintos dos bazares

onde florescem catedrais de ausências

e escorre um fluxo divergente de homens e mulheres

sem notícias do outro lado do mundo.

0 tempo, enxame de bactéria a nos roer,

me levou a mundos que sonhei um dia:

De Cataguases a Isfahan

de Brasília a Teerã,

quanto de mim vai ficando nesses caminhos

com sua orfandade de margens.

Quando contemplo

os picos nevados das montanhas Alborz

ou reivindico os longes caminhos de Persépolis, Shiraz e Burujerd

os barcos da infância,

que lancei no rio Pomba rumo ao insondável,

ressuscitam nas águas do Zuvandé,

prisioneiros do vento, cativos da geografia.



O ritmo das coisas

Quanto de nós é o que não somos?

Esio Macedo Ribeiro

O sol aceso em meus olhos

fere a estrangeira gestação dos vazios.

Há tempo demais nos relógios da cidade:

eternidade com seus cupins de aço

varando nossas entranhas

para o triunfo do imponderável.

Estamos purgando a existência

com esses ponteiros insolentes

condenando-nos a um destino de fadigas

ou a nenhum registro nos obituários.

Pedra dentro do tempo,

a morte, como a mó,

impõe o ritmo das coisas:

pacientemente nos esfarinha,

grãos de nada num pomar de bactérias.
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Insularidade

para Donizete Galvão

Esta noite é um jazigo de estrelas

- 
pele esculpida de segredos -

a me ferirem com suas distâncias

e a fugacidade do brilho.

As tatuagens na lua

apenas convulsionam minha imaginação:

cupins de aço carunchando

a consciência

à procura da razão de viver.

Nenhuma palavra cabe

nesta hora inflada de especulações,

quando nem mesmo a dialética

nos blinda contra a morte.

Um homem contempla o absoluto

sob o irresistível manto

da alvenaria noturna:

enquanto esbanja suas dúvidas,

um galo espanta a antemanhã

e as áfricas em agonia

ensinam mais que todas as religiões.



Roseana Murray

A casa sobre o 
poema

Como um retalho de luz,

a casa oscila no varal da memória.

Para encontrá-la há que andar

feito os cegos,

na penumbra,

seguir os cheiros, o rastro

da lua numa noite azul,

na porta da rua me vejo,

espreitando o céu,

tão pequena e já íntima

de estrelas e mistérios.

Abro a porta e entro,

o tempo me estende um espelho,

em meus olhos vejo a chama antiga

que me alimenta.

Reconheço um por um

os adereços da casa,

o vento que fazia cantar o telhado,

os candelabros de prata

que a avó trouxe da Polônia.

Em volta da mesa estão todos

para a fotografia imaginária

que irei revelar no futuro:

hoje, nesta outra mesa,

deixo que se derramem

sobre o poema.



Céu ou inferno

No jogo da amarelinha

queimo meus desejos

e pecados,

um dia sentei no colo

do moço bonito

e tive que tomar purgante,

ficar de castigo,

no meio da praça

se aprende depressa

o jogo da vida,

entre pássaros, loucos

e mendigos,

como é que se abre

a porta do céu?



O tio

O tio chegava,

não se sabe de onde,

e a casa,

pequena e escura

atrás da loja,

se transformava

na mais bela estação

de trem.

Ele trazia o mundo.

Falava com gestos amplos,

a casa tinha que se alargar

para recebê-lo.

Para mim trazia livros,

ilhas para onde eu fugiria

por séculos a lio.

Então ele partia

e a casa era outra vez

um embrulho perdido,

sem destinatário.



Sânzio de Azevedo

Trem noturno

A luz na cabeça,

a cobra ligeira corre

pela noite espessa.
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Haicai 
plagiado 

de um

soneto de Guilherme de Almeida

No salão feudal

os guizos mudam em risos

a dor do jogral.



Paisagem

Soluça uma fonte.

A lua, pálida e nua,

surge sobre um monte.
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Silvia Chueire

Anoitecer

Anoitece de todas as maneiras,

a escuridão imiscuída entre as ruas

é um silêncio de ausências e omissões.

Caem as casas na cidade desolada,

caem os pensamentos

feito espinhos,

e os homens recolhem-se à melancolia,

à consciência áspera das coisas.

Não há redenção no amor

quando a pele a descolar dos ossos

é um vento a invadir cada minuto.



erma

É erma a noite

sangrada pela tua ausência.

Incisão oblíqua

desfiando dor e desejo.

A um só tempo

réquiem e blues.
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no escuro

a noite é uma sucessão de horas no escuro.

não importa, nada importa.

mais uma vodka,

uma garrafa de bom vinho,

uma carreira branca,

mais uma canção a ser cantada

com a garganta trêmula

do sentimento 
que acossa.

o blues magistral fatia a noite.

é tarde,

esgotam-se as horas,

a mão se inquieta,

crônicas, as palavras se deitam

sobre o bloco

apanhado ao acaso.

o corpo se ressente de ausências

e cai

nos velhos braços jovens da noite,

risos e mais uma dança

antes do amanhecer

sobre lençóis suspeitos.

é a vida, diria depois,

condescendamos.



Wanderlino Teixeira Leite

Bicho-da-seda

Às vezes postulo

trocar a solidez do teto

pela liberdade do relento.

Traço planos para meu intento,

mas não vou avante.

Não alço vôo nem armo pulo.

Permaneço quieto,

no bojo aconchegante do casulo.



Ave de mau agouro

Novamente vi a máscara da morte.

Estava ali, esculpida no rosto inerte do amigo.

Mais um pouco ficará abandonado à própria sorte,

no vazio do jazigo escuro e triste.

Ela, zombeteira, a tudo assiste,

enquanto tece na brisa da tarde

o prenuncio de novo trote.

Sem alarde ou mote,

ave de mau agouro,

pousa no ombro do próximo calouro.



O 
pouso 

do 
pássaro 

ardente

Plena de magia, sem alarde,

arde a Poesia.

E repousa sua inquietude

na beatitude e no pecado,

no distante e naquilo que reside ao lado,

num raio de Sol rompendo nuvem,

num grito de gol calado na garganta,

na frigidez da imagem santa,

no planejamento da viagem,

no sim e no talvez,

na chuva, na estiagem,

no momento da partida,

na lida e no descanso,

no manso olhar que habita o pasto,

no punho gasto da jaqueta usada,

no que existe além da curva da estrada.

A Poesia ousa, urde.

Em tudo pousa, a tudo alude.
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Weydson Barros Leal

A 
ponte 

da Boa Vista, Recife

Esta ponte não se curva

ante o império do rio:

seus braços de ferro

se erguem como trilhos

na partida de um trem subindo aos céus.

De longe,

a ausência do arco

une um lado a outro lado -

trança de espelhos

que no espaço se inscreve.

Grade que guarda o passeio 
-

gaiola aberta

peneirando a paisagem 
-

da Rua Nova à Imperatriz,

a menor distância é a sua passagem.

Ponte das gentes, dos carros,

da visão de imensas flores:

gare de um céu que nos invade.



Meu 
filho 

sou eu

Meu filho sou eu.

Hoje ele nasce, amanhã é sua infância,

logo olhará para trás e verá o futuro.

Cada dia é sua vida me puxando pela mão

para o abismo do sono. É lá que ele dorme

abraçado ao meu corpo, e à noite

celebra o invento de sermos um só.

Meu filho sou eu no vulcão cuja boca

é o medo que ronda os relógios.

Longe das janelas, no quarto seguro

onde cria maneiras de inundar o incêndio,

reconta seu tempo - o tempo e seus túmulos

no oceano dos dias, no aquário vazio

de todos os mortos.

Ele conhece ás cidades em que a imortalidade

é um orgulho, mas no futuro

já não haverá bustos ou cemitérios

para tantos sepulcros. O tempo

é sua asa e sua queda.

Meu filho sou eu.

Meu filho é a minha sobrevivência.



Suicídio

O suicídio é a notícia de uma última tristeza.

E a morte traída

em seus descuidos de coisa viva.

Para os outros,

o suicida nasce com o morto,

mas nele a criança cresce e reflete o seu autor a cada dia.

0 suicídio é a morte mais lenta,

pois é um plano 
- às vezes adiado —,

e tem a morte roubada de sua autoria.

0 suicídio também é a morte

dos que choram o morto:

os que sobrevivem perdem a vida que se foi, a conta

do elo, seu brilho, sua dúvida, sua urgência.

O suicida também mata o outro:

mata o que ama e o ser - ele - amado,

mata o direito de ser triste e não nos dizer.

0 suicídio é uma prova de poder. É o limite

entre a impotência do homem e a impotência de Deus;

é o silêncio como resposta; e o silêncio

é a pergunta que o suicida nos faz.

Para o suicida,

o seu gesto também é amor, renúncia,

reconhecimento, contrição. O suicida julga o mundo

e condena a si mesmo,

e como em toda queda,

todos bebem de sua tristeza.

0 suicida é o mais humano dos mortos.

A sua tristeza é a tristeza de todos, mas ali

ele traduz a mais triste de nossas vontades.



Ensaios

Signo absoluto
o



O 

que 

espantou Paul Celan
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Yves Bonnefoy

Tradução de Catarina Costa d Amaral

Eu me sinto muito sozinho, eu estou muito sozinho - comigo mesmo e meus poemas

(o que eu considero como uma só e mesma coisa).

Paul Celan, carta de 17 de março de 1961 a Theodor W. Adorno.

Os poetas vêem a injustiça nunca onde ela não existe, mas com muita freqüência onde

olhos não poéticos absolutamente não a vêem. Assim, a famosa irritahilidade poética

não está relacionada ao temperamento, entendido no sentido vulgar, mas a uma

clarividência além do comum com relação ao falso e à injustiça.

Edgar Allan Poe, Marginalia, CXXXIX, citado e traduzido

por Charles Baudelaire em 
"Notes 

nouvelles sur Edgar Poe'".

Um 

dos momentos mais dolorosos

da vida de Paul Celan foi quando

ele se viu difamado por Claire

Goll, da forma como todos sabemos. Mas

o pior da sua provação não foi, em agosto

de 1953, o início dessa agressão, apesar

de inesperada e imprevisível, mas o ano

de 1960, quando a caluniadora voltou

vergonhosamente à carga.

Por que Paul foi mais afetado pelo

segundo ataque do que pelo primeiro?

Terá sido porque, a sua notoriedade

sendo maior, ele foi objeto de um

debate público? Sim, foi de fato essa

disseminação que agravou o seu

sofrimento. Mas de forma alguma pelas

razões que se poderia imaginar, aquelas

que teriam afetado poetas menores.

Note-se, em primeiro lugar, que essa

nova campanha de difamação poderia

ter sido vivida por Paul Celan menos

como razão de sofrimento do que, pelo

contrário, como a prova da admiração e

da confiança de que ele gozava nos países

de língua alemã. Não apenas os melhores

espíritos se mobilizaram para demonstrar

a inanidade das acusações feitas contra ele

e o seu caráter deliberadamente mentiroso;

não apenas alguns críticos, que se haviam

deixado enganar, deliberadamente

talvez, foram obrigados a se retratar,

publicamente, como a Academia Alemã de

Língua e Literatura assumiu ela mesma

a defesa do escritor difamado e decidiu

conferir-lhe o seu prêmio Bücliner, uma

das mais altas distinções concebíveis na

Alemanha contemporânea. Os acusadores

haviam se dispersado sob as vaias. Claire

Goll não tinha provado nada além da sua

extrema vilania.

Ao final dessa provação, Paul Celan

deveria ter se sentido tranqüilizado, ele



teria podido esquecer o que não havia

sido mais do que uma ocasião para que a

verdade surgisse.

E, no entanto, nós sabemos que ele

não esqueceu; e que seu sofrimento e sua

inquietação aumentaram com o passar

do tempo. O ano de 1961 o vê ocupado

em preparar réplicas que ele deveria

julgar inúteis, ele sonha deixar Paris, no

outono quer consultar um psiquiatra;

depois, em 1962, o tormento cresce a

ponto de ditar cartas, que ele não envia

mas que conhecemos hoje, a pessoas que

respeita e das quais espera 
"uma 

hora ou

duas 
' 

de conversa - como diz a Marthe

Robert - sobre o assunto que o obceca.

Além de Marthe Robert os destinatários

eram Jean-Paul Sartre, com quem ele

sonhou falar sobre o caso - um novo

affaire Dreyfus, diz ele - em Les temps

modernes, e René Char, com quem ele

quer particularmente que se estabeleça

uma solidariedade em nível profundo.

Em dezembro de 1962, a obsessão se

transforma em delírio. Paul tem agora

diante de si anos de problemas psíquicos,

com períodos de hospitalização, e o

caso Goll terá sempre aí um papel

fundamental.

Em junho de 1966, por exemplo,

se ele rompe com a editora Fischer, é

porque este editor não o teria apoiado

contra os ataques de Claire Goll. E

eis ainda uma manifestação dessa

obsessão que não termina nunca, um

fato certamente minúsculo mas todavia

revelador, e do qual fui testemunha,

a sua visita a Boris de Schloezer, que

deveria ter sido exatamente o oposto de

uma causa para espanto ou sofrimento.

Já evoquei essa noite, mas volto a

ela porque acho que tem bastante

significado. Boris era o homem mais

generoso no mundo, o mais acolhedor.

Ele era feito para perceber, instintiva

e profundamente, ao mesmo tempo a

qualidade de um poeta e o quanto eram

infames os ataques sofridos por este em

par ticular, o que eu tinha dito a Paul,

com quem fui à casa de Boris naquela

noite por querer que ele o conhecesse

e mesmo 
que se tornasse seu amigo. E

de fato tudo correu como eu esperava

durante todas aquelas belas horas: a

jovialidade calorosa de um, e no outro

um rosto que se iluminava com aquele

sorriso tímido 
que deixava perceber a

capacidade de confiança que os duros

anos tinham maltratado sem jamais

destruir.

Iudo correu bem, mas

imediatamente depois, na calçada da rue

de 1 Assomption, a noite, as lágrimas,

o corpo sacudido 
por soluços, e todo

o caso de novo presente, acusações,

incrirninações, com um espanto e

um desespero tão intensos 
quanto no

primeiro dia. A acolhida confiante tinha

apenas tornado mais dolorosa a ferida

deixada aberta.

//

Por 
que Paul Celan não conseguiu

nunca se desfazer da lembrança da

calúnia? Certamente ele sabia o elo que,

além do aparente, unia essas difamações

a um anti-semitismo cujas inúmeras

manifestações dissimuladas, e em Paris

até no seu bairro, 
preocupavam-no

muito e naturalmente. Ele me mostrou

panfletos como eu não imaginava que

circulassem então pela cidade, talvez

porque eu não morasse na época como

ele, por um acidente da existência, no

que se chaina de beaux quartiers. 0 que

estranhos 
passantes lhe colocavam entre

as mãos 
queria expulsá-lo da França, se

não fazê-lo 
perecer. A Marthe Robert, a

Jean-Paul Sartre, ele se apresentava, nos



rascunhos das suas cartas, como 
"um

poeta de língua alemã, e que é judeu".

E ele tinha inclusive constatado,

algumas vezes, que esse anti-semitismo

era acompanhado por uma leitura da sua

poesia tão errada quanto simplificadora,

mas perfeitamente explicável por

interesses inconfessos. Críticos, se é essa

a palavra que convém, divertiam-se a

encontrar na sua poesia arte demais

e mesmo estetismo, e é evidente que é

porque eles esperavam desviar assim

o leitor em direção ao aspecto literário

desses poemas, certamente complexos,

em detrimento da sua contribuição

essencial que era sofrimento, memória e

testemunho. Eles odiavam a lucidez de

que Paul Celan dava mostras, sobretudo

porque através das suas palavras alemãs

novamente questionadas, 
destroçadas,

mas igualmente preservadas, 
ela foi a

prova dessa fé na palavra que o nazismo

havia perseguido. A acusação que vinha

de Claire Goll valia para eles como uma

arma: 110 plano de urna hostilidade que

eles certamente sabiam tão desprovida

de meios, frente a esses poemas, quanto

ávida por prejudicar.

Paul, em suma, podia com todo

direito sentir-se, na presença de Claire

Goll, objeto de uma agressão que

ultrapassava os lugares habituais das

discussões literárias. Mesmo que tal

projeto não estivesse na mente da

acusadora, interessada apenas em

prejudicar uma pessoa que, no primeiro

dia em Paris, ela muito provavelmente

havia achado, ao contrário,

demasiadamente atraente, Paul

poderia reconhecer em ação também

dessa vez, mesmo que mezzo você., o

empreendimento do extermínio, e algum

espanto poderia nascer, pois, do fato

de que sendo assim, nessa ocasião, nas

primeiras linhas, ele tinha, frente a todos

os outros judeus, e em seu nome, uma

responsabilidade que não sabia como

poderia assumir, dado que seus inimigos

sabiam se desfazer dos textos onde se

elevava a sua palavra denunciadora.

Não deveria ele ser 
"o 

guerreiro judeu"?

Pergunta a si mesmo em 1965. Essas

não são palavras vãs.

Mas a mais íntima razão da sua

inquietação, do seu sofrimento, na

verdade não está aí, na constatação

dessas manobras, e do anti-semitismo

de que elas eram às vezes ou

freqüentemente a conseqüência.

Tal razão, aparentemente paradoxal,

é o que em princípio parecia feito para

que Paul não levasse a sério o caso,

em outras palavras, a superficialidade

mesma das acusações feitas por Claire

Goll contra ele. Sabe-se que esta havia

afirmado, em uma carta aberta de agosto

de 1953, que em Mohn und Gedàchtnis

[ópio e memória], seu mais recente

livro, Paul Celan plagiava poemas

de Yvan Goll, de 1951; e que, para

sustentar o que dizia, ela tinha colocado

em paralelo várias passagens dos dois

autores. Manobra torpe, já que, se tinha

havido empréstimo, teria sido por parte

de Goll, a quem Paul lia seus próprios

poemas quando o visitava no hospital

onde o velho morria, mas ao mesmo

tempo se punha a escrever novamente

em alemão, sob a influência de seu novo

amigo. Claire Goll, para prejudicar este

último, tinha simplesmente invertido a

cronologia.

E essas palavras que eram talvez

mais ou menos as mesmas nos poemas

dos dois autores não eram nada além

de algumas imagens ou símbolos

dentre muitos outros aspectos de

textos bem diferentes; mas, a meu

ver, é precisamente porque se tratava

apenas de detalhes que os efeitos dessas



asserções, 
que os isolavam dos seus

contextos, foram devastadores para

Celan, mesmo sendo essa uma razão

que poucas pessoas na época mostraram

perceber, o que serviu apenas para

espantá-lo ainda mais. Essa razão é que

os ruídos de empréstimos deliberados,

de plágios, referiam-se à obra de um

autêntico poeta, deliberadamente

envolvido em uma experiência

especificamente 
poética, sob uma

perspectiva na qual o mais interior e

fundamental dessa experiência poderia

apenas ser grosseiramente distorcido ou

passar despercebido, a poesia enquanto

tal não tendo absolutamente nada a ver

com tais atribuições.

Digamo-lo de uma maneira mais

precisa: em poesia a questão do plágio

não se coloca, essa noção não tem aí

nenhum sentido. Pois a poesia não é

feita de significações que se tentaria

comunicar, agradavelmente, eficazmente,

admitindo-se que um autor tome

emprestado de algum outro tal metáfora

ou imagem que o ajudaria a ser bem-

sucedido. E ela é ainda menos uma

montagem de figuras, ou de outros

tipos de evocações no interior de um

objeto verbal do qual essas significações

seriam o material sem que tivesse

sido aprofundada a sua ancoragem na

consciência de si ou no inconsciente.

A poesia é constatar que muito do

que é significação na palavra comum

está hipotecado pela sua formulação

conceituai, 
que implica o esquecimento

do tempo vivido e do caráter absoluto

das situações casuais que toda pessoa

tem a viver. E logo de saída ela

tenta então transgredir esse tipo de

significância, abrindo-se 
para isso a

notações 
que sobem das profundezas

da pessoa: o que quer dizer viver a

escrita como um impulso interior tão

contínuo 
quanto irresistível, e garante

ao movimento 
que adquire no poema

algo de irredutivelmente singular, e,

sendo assim, ela será ainda mais rica

se universal. Ainda que quisesse tomar

de um outro que não ele mesmo, um

poeta 
- um verdadeiro 

poeta no seu

ato de poesia 
- não poderia fazê-

lo, seu empréstimo se transformaria

imediatamente em um significante dele

mesmo. Quem ousaria falar de plágio no

caso de 
"empréstimos" 

de Shakespeare

ou de Baudelaire?

///

Não há plágio possível, na poesia. E

dessa evidência decorrem conseqüências

que esclarecem as reações de Paul Celan,

primeiro em 1953, mas sobretudo

em 1960 e depois, 
quando ele havia

se tornado um poeta quase célebre

e inclusive 
já reverenciado. Uma

testemunha também, condição sob a

cjual ele tinha o direito de esperar que

seria ouvido e serviria de exemplo.

Conseqüências na leitura da obra, e

mesmo muito 
graves e perigosas: que se

encontre sentido, com efeito, em falar de

plágio 
— de plágio deliberado — acerca dos

seus poemas, e então não serão apenas

alguns aspectos deles que serão colocados

em dúvida, a sua autenticidade 
poética

é que será negada, 
por insinuação de

que seu autor não é nada além de um

agenciador de palavras, tomando de

outros 
para se enriquecer sem colocar

em jogo nada do seu próprio ser. A

menos 
que nem sequer se suspeite o que

é a poesia, e se considere natural que os

autores de poemas possam traficar dessa

forma. Essa segunda forma de ler Celan

era provavelmente a mais comum. Mas

ver uma obra de poesia como simples

retórica é obviamente 
privá-la mais uma



vez do que faz a sua especificidade e

possivelmente a sua grandeza. Nos dois

casos a acusação de plágio não levava

apenas a desconsiderar Paul Celan,

ela tinha o efeito, proposital ou não,

consciente ou não, de destituí-lo frente

aos seus leitores de uma relação consigo

mesmo, que era, no entanto, a sua

própria vida.

Esse era um perigo que Paul poderia

ter estimado, ao menos à primeira vista,

ser de pouca importância, é verdade,

pois ele sabia que era reconhecido como

poeta, no sentido pleno da palavra,

por pelo menos alguns daqueles que o

haviam apoiado de corpo e alma, nos

dois momentos da calúnia. E diante

de si mesmo Paul evidentemente não

tinha por que duvidar da natureza e

da exigência da sua experiência com as

palavras, uma luta literalmente corpo

a corpo, com os grandes e pequenos

vocábulos do alemão, um enfrentamento

onde manifestamente não havia lugar

para as pequenas preocupações e os

pequenos benefícios... Na verdade,

exceção feita às dúvidas inerentes

à criação poética, dúvidas às vezes

devastadoras no nível em que os poetas

se inscrevem, esse grande poeta nunca

teve uma preocupação particular quanto

ao seu direito de falar em nome da

poesia, em igualdade serena com os

maiores: do que eu, entre outros, sou

testemunha. Poucos espíritos deram-

me, tanto quanto o seu, a impressão

de firmeza nas certezas fundamentais.

No mesmo momento em que ele pedia

quase humildemente um encontro com

Jean-Paul Sartre ou Marthe Robert, seu

olhar teria cruzado com segurança o de

Hõlderlin.

Então, por que se preocupar com

alguns críticos, sejam maldosos, sejam

inadvertidos? A verdade não era

manifesta, ou não seria em um dia

próximo, da sua forma habitual em

matéria de poesia?

IV

Mas reflitamos um pouco mais sobre

o que aconteceu. E compreendamos

que o que deveria ter reconfortado

Paul Celan foi em larga medida o que

aumentou o seu desamparo. Qual foi

a reação mais difundida entre os que

seguiram o 
"caso"? 

Eu não sou daqueles

que conhecem bem os seus meandros.

Mas creio compreender - estou errado?

- 
que muito do debate centrou-se na

questão de um plágio, e. se a maioria dos

críticos e dos leitores apoiou sem hesitar

a causa de Paul Celan, foi decidindo

que não, ele não tinha plagiado, não, ele

não tinha tomado palavras ou figuras

de Yvan Goll: quer dizer, infelizmente

sem colocar em dúvida a pertinência

dessa categoria de pensamento 
- o

empréstimo, o plágio 
- na reflexão sobre

a poesia. Quando eles deveriam ter dito,

em alto e bom som, que não era este o

critério que deveria ser considerado.

E o que isso demonstrava era que

muitos dos defensores de Celan não

sabiam eles mesmos, ou não sabiam

suficientemente, o que era a poesia: tanto

que a aprovação que eles lhe denotavam

não lhe permitia sentir-se reconhecido,

mas lhe revelava, ao contrário, de quão

pouca substância, do ponto de vista do

que importa, eram os cumprimentos

que aqui ou lá ele recebia havia já vários

anos. Que paradoxo! Essas palavras para

defendê-lo revelavam a Paul Celan que,

mesmo entre seus partidários, numerosos

eram, muito numerosos, os que não

compreendiam o que, para ele e para

todo verdadeiro poeta, era uma evidência,

instintiva: isto é, eles não podiam



perceber o que ele era, ele mesmo, no seu

trabalho de poeta, no seu pensamento da

poesia, na sua compreensão do mundo

e da história. Uma constatação que o

convenceu do tamanho da sua solidão,

e também da solidão da poesia; e da

vaidade da esperança que ele era tentado

a depositar nela.

Razão para se preocupar, de fato,

e sobretudo em 1960, quando a sua

notoriedade crescente contribuía para

colocá-lo na presença de leitores que

queriam o seu bem, mas deixava

perceber, de uma forma ou de outra, que

eles não tinham acesso ao que ele era.

O que explicará suas cartas a Sartre, a

Marthe Robert - esta uma compreensão

tão real e profunda do poético 
- e,

sobretudo, a esperança, rapidamente

desfeita, que ele colocou na suposta

amizade com René Char. Não era este

um verdadeiro poeta? Capaz, ele, de

reconhecer Paul no que ele era e de

dizer, nesses momentos raros de palavras

verdadeiras, como e por que ele era

precisamente isto, um poeta.

De fato, que Paul tenha escolhido

morar na França não

facilitava em nada o

seu reconhecimento

senão por alguns

poucos. E essa vida

que ele passou até seu

fim trágico em uma

sociedade ignorante da

língua dos seus poemas

mereceria com certeza

uma reflexão que não

se fez. Ela choca em

primeiro lugar por uma

curiosa abstenção. Paul

vivia em Paris mas

também com bastante

freqüência no campo,

lugar de encontro
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Em Paris, Celan era o "poeta 
por ouvir dizer1

de coisas da natureza oferecidas em

palavras e nomes franceses aos quais

ele era atento — ele me contou mais

de uma vez - e que alimentavam sua

relação com a intimidade da língua.

Ele falava perfeitamente bem o francês

da sociedade intelectual e teria podido

certamente não considerar escrever na

nossa língua — a poesia não permite

romper com a língua natal -, mas se

arriscar em alguns ensaios, conceder

entrevistas a críticos, participar de

discussões onde seriam expressos sua

preocupação com a poesia e seu modo

de vivê-la. Não tinha ele um saber da

história recente, e do efeito desse drama

sobre a palavra, que teria podido levar

tão bem senão melhor do que muitos

outros aos que não o tinham como ele

adquirido diretamente? E amigos, na

França, ele bem os tinha, ele fez parte,

por exemplo, do comitê de redação

de L Éphémère, onde a amizade, fosse

ela por vezes tempestuosa, era o que

decidia sobre tudo. Paul se absteve,

no entanto, de participar dos debates

franceses e, inclusive, 
por algum

tempo, não quis

absolutamente 
que

seus poemas fossem

traduzidos. E verdade

que as dificuldades

desses eram grandes,

do ponto de vista da

tradução, e ele estava

em boa posição para

percebê-lo. Resulta que

na França não se tinha

nada da sua obra.

Paul Celan foi

portanto em Paris, na

França, durante toda a

sua vida, poeta apenas

por ouvir dizer. Aquilo

que ele sabia ser, ele
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não podia vivê-lo a não ser com muito

poucas pessoas, sabendo aliás que lhe

seria bastante difícil fazer entender,

mesmo aos que mais o desejavam, o

luto que o judeu que ele era tinha que

viver. Momentos, também, em que

ele se calava, com um sorriso, mesmo

quando aqueles a quem falava eram seus

próximos pelo sentimento da poesia.

Mas é verdade, o que sabiam eles,

mesmo esses, do que ele era realmente?

Eles não conheciam os lugares da sua

infância. Tivessem eles lido seus poemas,

não teriam decifrado as riquezas

metonímicas. Quem sabe, ele pode ter

por vezes temido, se eles não poderiam

se deixar abalar pelos rumores vindos da

Alemanha?

E de toda forma esses poucos

amigos eram como ele marginais, do

ponto de vista que lhe interessava, o

da inteligência, da recepção, da poesia.

Não viviam eles em uma sociedade cujo

interesse se voltava muito mais, nesses

anos de especulações estruturalistas

ou textualistas, para o funcionamento

da linguagem do que para os poderes

da palavra? A França não é o país

no mundo onde a poesia é mais

instintivamente compreendida, de toda

forma em alguns momentos, que podem

durar; e ela não ajudou Paul Celan a

lutar contra o pensamento de que o

poético é algo quase universalmente

incompreendido, mesmo aí, onde parece

que se fala dele com interesse, invoca-se

ou mesmo vangloria-se dele.

V

Parece-me portanto, em suma,

bastante natural que ele, exilado um

pouco de toda parte, tenha experimentado

essa inquietação duradoura. E eu estou

mesmo disposto a pensar que tendo esse

tipo de causa, bem diferente do que no

primeiro momento poderíamos crer, era

quase necessário que seu espanto tomasse

essa forma, aparentemente excessiva,

de uma perturbação na sua relação com

outras pessoas, às vezes seus melhores

amigos, e ainda de um afastamento

em momentos dos anos 1960. Essa

desmedida certamente era aumentada

pelas provações do tempo de guerra e

pelas lembranças cruéis, mas por alguns

dos seus aspectos e pela sua violência, que

era também um chamado, ela significava

igualmente o impacto sobre ele de uma

preocupação impossível de ser reduzida

às formas explicitáveis e domináveis

da troca — mesmo que ela devesse, ele

poderia pensar, ter sido a preocupação de

todos.

A cosmopolita Paris: residência do poeta Paul Celan durante boa parte de sua vida.



Preciso explicar-me, e para isso

226 retornarei aos acontecimentos de 1960,
^ y

mas os descreverei dando preferência

ao que era claro cpie Paul tinha

na memória, o poder dos sistemas

totalitários na Europa, toda uma época

recente que teria podido vê-los triunfar,

e o massacre dos judeus.

Esses acontecimentos, esse 
"caso

Goll", seu sentido me parece bastante

claro, lembro-o em duas palavras: o

medo que Paul Celan experimentava

desde então era, sim, claro, o de deixar

de ser reconhecido pelo que ele era,

um poeta com preocupações de poeta,

bastante diferentes das práticas e dos

pensamentos da literatura comum. Mas

era também e sobretudo o de que a

poesia, a poesia como tal, a poesia como

ela existiu através dos séculos, não fosse

mais percebida ou vivida na sociedade

atual a não ser por muito poucas

pessoas.

E não havia aí razão para preocupar

muito profundamente esse sobrevivente

de um desastre, e que sabia o que

este tinha quase destruído? Pois essa

dificuldade na apreensão da poesia

era talvez o indício de que o combate

que no momento bloqueava as forças

devastadoras estava prestes a ser perdido.

O que está em jogo, nesse combate,

não é nada menos do que o sentido

que se pode conferir à vida para que

ela valha ser vivida; e esse sentido não

é evidente, ou antes, ele é dissimulado

constantemente por projetos quase

tão originais quanto ele na relação do

ser falante com o mundo. O que leva

ao sentido é saber que se é mortal:

mortal, quer dizer, único. E é, por esse

sentimento da finitude - 
que se agencia

com os seus acasos, sabendo que eles

é que são o real -, 
poder encontrar no

mesmo nível outros seres, considerá-

los como um absoluto eles também:

um absoluto, aquilo que não se pode

reger. O sentido é fundar a troca social

11a adesão à liberdade do Outro. Mas

o pensamento que deve seguir essa

intuição para que a comunidade se

organize é de natureza conceituai, ele

não guarda da realidade empírica senão

aspectos, abstrações que substituem

seu atemporal pelo sentimento da

finitude. Eis porque o sentido está

constantemente em perigo.

E é verdade que se pode lutar,

fazer do conceito um simples meio,

mas assim que o conceituai apresenta

suas articulações significantes, que

querem essa abstração, a finitude

dessa forma recalcada faz-se para

o espírito um enigma, ela assusta,

queremos esquecê-la, e que tentação,

então, desfazer-se de tanta angústia

reunindo algumas formulações

suficientemente simples em uma

estrutura fechada sobre si, que se

considerará o verdadeiro real! Nesse

interior de um sistema, por mais frio

que seja, procura-se refúgio contra o

pensamento da morte.

Mas então seria preciso não ouvir

mais as vozes que de fora anunciam

que essa construção é apenas um sonho,

e a ideologia, chamemos assim essa

perversão, pode apenas considerar como

o mal os que assim a criticam, e dar-

se a função de destruí-los, de forma

simbólica ou mesmo real. A ideologia

gera o assassinato. Assassinato das

pessoas, assassinato através dela, ao

menos desejada, disso de que eu acabo

de indicar o sentido. Como sobejamente

mostrou o nazismo, no século de Paul

Celan: essa ideologia que ele teve de

suportar de maneira direta, e de que

ele tirou - acredito e sobre isso me

demorarei agora — conclusões radicais.



VI

O assassinato, no caso, havia sido em

primeiro lugar o massacre dos judeus,

que os nazistas consideravam muito

corretamente como espíritos livres,

aptos a combater qualquer preconceito

e qualquer dogma. E apoiar a causa do

sentido após o fim da guerra, mas com a

lembrança desse genocídio, era portanto

saber notar as novas formas que tomaria

o anti-semitismo, ainda um perigo real.

Disso, Paul Celan sabia muito bem,

donde a interpretação que fez, em 1953

e mais tarde, de algumas proposições

dos seus adversários, mas donde

também, e já, a sua poesia, cujo caráter

de testemunho e de reflexão histórica é

evidente. Vários dos seus poemas são

de fato os do 
"guerreiro 

judeu" que ele

se diz. Um guerreiro que combate aliás,

nesse testemunho mesmo, por muitos

outros além dos judeus.

Mas Paul Celan não teve apenas esse

pensamento depois desse fim de guerra,

quando ele pôde sonhar novamente com

o seu destino pessoal. E isso porque a

reflexão sobre a ideologia, quer esta

assuma ou não a forma de uma violência

efetiva, conduz necessariamente aqueles

que compreendem o que é a poesia à

conclusão de que é o engajamento poético

que no combate a ser sempre retomado

pode ter o papel essencial, supondo, claro,

que ele seja tão radical quanto claramente

consciente da sua especificidade.

O que é a ideologia? A absolutização de

uma rede de conceitos, privada de qualquer

contato com as realidades exteriores,

fechada exclusivamente sobre a sua forma.

E o que é a poesia, em compensação, a

poesia no seu mais profundo, se não a

percepção do som da palavra no verso, ou a

do imediato no espetáculo do mundo, com o

efeito de que a autoridade dos conceitos no

discurso é nela relativizada, enfraquecida,

donde se segue que algo da realidade para

além do que eles dizem dela pode aparecer,

ao menos por um instante? Ora, essa

realidade que se redescobre assim é o tempo

vivido, é um lugar, é a finitude: e é então,

em potência, esse sentido do qual eu dizia

que resulta do pensamento da finitude. A

poesia é pelo seu próprio nascimento na

palavra o transbordamento dos sistemas

conceituais, e mais ainda da absolutização

que se pode fazer deles. Ela é o que

destrói o ideológico, ao menos enquanto

algo de sonho, sua doença infantil, não se

estabelecer nas suas palavras.

Foi isso o que Paul Celan pensou?

Terá ele compreendido que nos seus

poemas não era apenas a reação, mesmo

muito intimamente pessoal, à infelicidade

do espírito no momento histórico

que seria a arma cuja necessidade

ele percebia? E que ele não seria

verdadeiramente o 
"guerreiro 

judeu"

a não ser que antes ele fosse poeta,

simplesmente ainda que plenamente

poeta? Não tenho dúvidas, sua vida

prova-o. A poesia assim reconhecida e

vivida no mais ordinário dos dias é o

que, ao fim de anos de dissociação de si

sob o peso dos acontecimentos, permitia-

lixe realizar a síntese de todo o seu ser, o

dever judaico confundindo-se então com

um trabalho da pessoa sobre ela mesma

em todos os planos da vida, inclusive

os que podem parecer mais humildes,

o interesse pelas flores dos campos,

digamos, ou o devaneio por nada, às

vezes: tudo o que Paul, do íntimo da sua

experiência de vítima e de combatente,

tinha podido experimentar como

privilégio dos outros. E é certo que ele

tentou operar em si mesmo essa reunião

das suas partes esparsas. E evidente que

ele sabia que na sua relação com o lírio

ou com a campânula, humildes flores das



montanhas ou dos prados, punha-se em

jogo não apenas o seu destino de homem

e de poeta, mas um pouco da salvação da

humanidade.

E essa virtude da poesia era

também o que podia aproximar o poeta

judeu daqueles que não o são, já que,

poeticamente, sua experiência mais

profunda e sua ambição são as mesmas,

com a mesma eficácia. Ora, toda a

existência de Paul Celan parece-me

sustentada também pelo seu desejo de

dar efetiva realidade a essa conseqüência

particular da universalidade da poesia;

e de aceder assim a uma mais simples

presença de si entre os outros, no coração

mesmo, no entanto, da sua especificidade

de 
"guerreiroInterpreto 

assim, em

todo caso, sua vinda para a França, seu

casamento, sua reflexão sobre a religião

e sobre a crença - 
que certamente seria

preciso investigar mais, ela esclareceria

a essência do poético 
- e mesmo seu

trabalho sobre a língua alemã, posto que

ele questionou as palavras para reconciliá-

Ias com o universal. Paul - seu sorriso

mostrava bem, e esse algo de nonchalant,

apto aos instantes de puro prazer, que eu

via nele, com razão, acho -, Paul queria

reforçar com uma relação aberta e plena

a todos os seres, e portanto a si, sua

denúncia dessas ideologias anti-semitas ou

outras que são apenas, da mesma forma,

sob os seus exteriores teóricos, um ódio da

vida confiante. Ele queria e podia sonhar o

poder, pois que havia a poesia, esse acesso

a si que se faz um acesso aos outros.

E que a poesia, bruscamente,

pareça ela também, já ela, em perigo;

que em ocasiões, infelizmente bastante

probatórias, ela se revele uma capacidade

de muito poucos seres, talvez mesmo os

últimos da sua espécie; que acima da

onda de vazio lançada sobre o século pelo

nazismo, uma outra onda se levante, cuja

causa dessa vez estaria tão dispersa na

existência moderna que ela não seria mais

nem identificável nem consertável; que

o anti-semitismo não seja, em resumo,

mais do que um sinal de um mal maior,

o medo da finitude, que vai esmagar de

modo menos patente do que nos campos,

mas igualmente eficaz, a liberdade do

espírito, eis aí razão para preocupar

ou mesmo desesperar quem sabia, no

profundo de si, o que é a poesia, o que ela

poderia oferecer à sociedade infeliz.

E eis também o que explica que seja

em atos do existir cotidiano e na sua

relação com os seres próximos que tenha

se manifestado tão freqüentemente em

Paul Celan, após o 
"caso 

Goll", esse

espanto; atingindo o que ele mais amava.

Não era isso mesmo, a vida confiante,

que corria o risco de não ser nada além,

amanhã, e em todo o mundo, do que tun

modo de ser perseguido, na defensiva

como os judeus haviam sido nesse século?

Ele só podia agora temer por essa grande

reserva de verdade, de salvação, tão

intensamente 
quanto tinha desejado

mergulhar nela, era nas suas formas mais

inocentes 
que ele não parava de pensar: e

como viver uma relação tão angustiante

senão rasgando nela o que constitui o

seu preço e detém a sua possibilidade,

com a esperança de que esses momentos

desastrosos transmutar-se-ão, far-se-ão

o seu contrário, despertarão o espírito do

seu sonho ruim, revelarão que, apesar

de todas as evidências, havia sentido em

acreditar no milagre?

Ce qui alarma Paul Celan, Yves

Bonnefoy, © Editions Galilée, 2007.



Paul Celan:

o dizer 
poético 

exilado

George Popescu

Tradução de Andreia Guerini

0 

destino póstumo da poesia de

Paul Celan conserva os dados

e, em grande parte, a estrutura

e a fisionomia da obra da estirpe de

poetas para os quais o escrever - o

indizível fazer poético 
- se apresenta,

desde o início, como a prova absoluta do

destino. A sua biografia externa carece

de eventos sensacionais, apesar dos anos

da adolescência e, depois, da primeira

maturidade: nascido em Czernovitz, uma

bela cidade cultural apenas devolvida,

após a Primeira Guerra Mundial,

à Romênia, vive e se forma em um

ambiente em que a interculturalidade

era difusa, natural. Aprende o alemão,

por insistência da mãe, o ídiche, como

idioma paterno e, ao mesmo tempo,

o romeno, já como língua oficial. Não

quero insistir sobre os dados biográficos,

bem conhecidos de seus leitores em todo

o mundo. Cabe lembrar, ao contrário,

alguns detalhes sobre o lugar e o período

(topos e tempus, como matriz e destino)

no qual nasce e cresce o futuro poeta.

Czernovitz era ainda uma cidade

com uma rica tradição cultural e

também acadêmica, impregnada

de espiritualidade alemã, com um

substrato da antiga civilização romena,

conservada, até hoje, principalmente

por uma maravilhosa cultura oral. Neste

pequeno centro das margens do Império

dos Habsburgos, tinha estudado, nos

anos sessenta do século XIX o maior

poeta romeno, Mihai Eminescu, também

ele, por sua vez, determinado a escolher

a língua e a cultura alemãs para a

formação da própria personalidade.

Nesta mistura idiomática, dada a

presença de uma numerosa etnia

hebréia, nota-se uma grande tradição

cultural e religiosa hebraica, na linha

ortodoxa marcada, entre outros, no início

do século XX, por Martin Buber. Uma

escolha - de língua, costume, cultura -

não era nada fácil para um jovem que

desde criança tinha uma inclinação

natural pelas línguas, chegando a

aprender (e, posteriormente, a traduzir),

além do romeno e do alemão, o inglês,

o russo e também o italiano, visto que

traduzirá Ungaretti para o alemão.

Dois acontecimentos com uma forte

carga trágica são importantes para o

destino de Celan: a tragédia dos anos da

Segunda Guerra, quando foi condenado

a trabalhos forçados e à vida no gueto, e

depois, novamente, a trabalhos forçados,

desta vez, no norte da Moldávia, em um

Lager sob o comando romeno, portanto,

não tão duro, e destinado à morte, como

os nazistas; no inverno de 1943, em

Tãrtãreçti, próximo de lasi, na Romênia,



chega a ele a terrível notícia da morte,

230 primeiro, do pai e, algumas semanas

depois, da mãe, no Lager alemão 
"além

do rio'1, na Transnistria; a neve invasora,

com o seu 
"branco" 

sobre o preto como

símbolo do luto que cai abatido, terá a

função mais modelizante do conjunto de

sua obra poética.

Ao voltar a Czemovitz, no final

da guerra, tenta acabar os estudos

universitários, cursando Inglês, mas não

consegue encontrar nenhuma ligação

com o lugar de seu nascimento. Vai para

Bucareste, a única parada mais próxima

e mais tentadora para o jovem poeta,

que, sem dúvida, conhecia as grandes e

inovadoras linhas da literatura romena

de entre guerras (Celan traduz para

o alemão Tudor Arghezi, considerado

o maior poeta romeno depois de

Eminescu); então, abandona para

sempre Bucovina com o sentimento de

uma (outra) ferida-perda da sua vida: a

raiz, aquele foco doloroso, que inflama

em todos nós o forte sentimento da

saudade. 
"Sem 

pátria", então, como

acontecerá, se na Bucovina, coin as suas

paisagens divinas que se conservam até

hoje, o jovem deixa para trás uma parte

da própria vida, com uma temporada

feliz interrompida tragicamente por

culpa do Outro; um Outro que, com as

graves turbulências da Memória vai levar

na sua sensibilidade, transforma-se em

um Nós. um plural que tenta manter

viva a esperança exatamente quando

parece não existir nenhuma esperança.

Além da sua existência privada,

isso que se produz 
- e se consuma -

A tragedia dos anos da Segunda Guerra Mundial: trabalhos for^ados e a vida no
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dentro da aventura poética de Celan

solicita outras aberturas, outras leis,

as de criação que, até certo ponto, não

têm nada a ver com as atribulações

cotidianas. Serão vertigens, aluviões

escritos nas entranhas do seu

inconsciente, na relação dual/trágica

Mohn-Gedàchtnis, que o autor assume

como uma função coordenadora: Mohri

und Gedachtnis (Papoula e Memória),

logo... E como mostram alguns de seus

exegetas (Giuseppe Bevilacqua, para

dar apenas um exemplo), Mohn pode

ser tomado no seu significado figurado

de esquecimento, ou melhor, em uma

tradição leopardiana, 
"desmemória

com um acréscimo que se trata de uma

desmemória/rememoração, destinada,

isto é, auto-imposta, fatal, uma espécie

de 
"tratamento" 

de sobrevivência.

Tomemos, como chave de leitura

da poética de Celan, a do tríptico

Eros - Nostos - Tânatos, que resume o

filão dramático de uma mensagem que

incumbe no destino com a provocação de

um enigma.

...wier lieben einander wie Mohn

unde Gedachtnis (nos amamos como

Papoula e Memória). Mas antes de tentar

entender esta enigmática enunciação-

anúncio, voltemos ao título-emblema

da antologia preparada 
na temporada

vienense: der Sarid aus den Urneri :

der Sand (a areia) é um símbolo

cristão, mas contemporaneamente

esotérico, por um lado, o sinal do

passar irreparabile tempus, Leitmotiv

de uma bem conhecida sabedoria

antiga, a da sorte labilis; a Memória,

ao contrário, parece, pelo menos em

Celan, como uma espécie de condenação,

pois é impossível esquecer o que o

sofrimento te obriga a esquecer; e,

depois, die Urnen, igualmente rico de

significados simbólicos, e não apenas

na perspectiva funeral-fúnebre, mas,

invertendo a semântica, segundo a

tradição hermético-esotérica, abre-se a

possibilidade de aprender um sentido

de tipo vitalista, ainda que dissimulado,

como uma esperança de liberdade como

um prazo ad quem.

0 amor, intrincado hermeticamente

no corpus da poesia, consegue ser

acolhido organicamente na relação

dialética com a morte. Aqui resiste

- e desiste — o verdadeiro tópos da

poesia de Celan: como, por um lado,

um datum, como algo que envolve o

destino do judeu errante, a condição

de uma peregrinação ditada por um

"Deus" 
traído, mas também por novos

e falsos profetas, os 
"mestres 

da morte".

Assim, Eros é um nisus, aspiração, neste

ambiente, absurda, pois é uma prova

do destino total da humanidade, um

pivô da aspiração do ser em relação a

um Absoluto esquecido, mas não menos

pouco vivo. Por outro lado, a ameaça

do sofrimento, um luto feito cifra de

um acontecimento que, sem a escuta do

mundo, arrisca atingir uma dimensão

perene.

E é exatamente nesta 
"dobra-prega"

que o poeta sente a necessidade de

procurar a essência da sua arte: assim, a

poesia se torna a cifra de um pesadelo.

*

Desse modo, o poema 
" 

Todesfuge"

se torna o verdadeiro centro de toda

a sua poesia: tuna espécie de pars per

toto. um experimentar da verdadeira

ninfa lírica, no qual o autor procura

verificar o seu poetar. E encontra o

ponto radical em um confrontar-se com

o indizível, um paradoxo existencial,

o limite do dizer que fatalmente está

destinado a conservar algo que não se



pode dizer; e não se trata, na minha

opinião, apenas do clássico néscio quid,

mas de um 
"dizer" 

com todos os riscos,

incluído também o de morrer. Trata-

se, de fato, de um segredo descoberto

dentro de uma verdade terrível e para a

qual não existe uma palavra adequada.

Refuta-se qualquer transparência, a

verdade se apresenta como algo que vai

além do logos, uma espécie de aletheia

que se oferece e se esconde ao mesmo

tempo. A temporada - bucarestino - dos

calernbours é já passada, acabada por

trás da pouca, mas intensa felicidade do

tempo no qual o poeta tinha encontrado

um mínimo sentido de gozar da própria

vida, pré-destinada a um destino de uma

contínua e reiterada interrogação sobre

um 
"ofício 

de viver" iri liminis.

Em nível expressivo, Celan parece

assumir não uma linguagem hermética,

mas submeter-se a uma cifra, por isso

o inexprimível permanece um datum,

não uma escolha. Nesta perspectiva,

a palavra, das erschwigene IVort. não

vai em direção a uma periferia, mesmo

se marcada, se se pensa na relação

centro-margem do decaído Império

austríaco (uma alusão ao ponto de

origem do poeta, exatamente a distante

Czernovitz), mas em direção ao centro

doído, onde a capacidade humana deve

concentrar-se 
para acolher o significado

profundo da tragédia. A palavra hesita

entre o dizer e o calar; a palavra-calada

e tanto mais densa nos seus significados

essenciais quando remete à figura

da mãe, como no poema 
LÍZáhle 

die

Mandelrí\ em que aparece a figura da

mãe contando as amêndoas, em um

alternar de tempos que apaga toda a

distância entre passado e presente; neste

caso, o contar quer dizer estar atento, ter

a precaução em relação àquilo que está

por vir e a procura do olho materno e o

gesto materno de escondê-lo, para evitar

visões terríveis (niemand dich arisah)

e o orvalho que se lança - 
grande tema

do choro — todo em uma recusa quase

cósmica de se deixar dizer, ou seja, de

conseguir manter o dizer para além das

potências humanas verbais.



Para ouvir Celan

Rosana Kohl Bines

Paul 

Celan sempre recusou o

hermetismo atribuído a sua

poesia: 
"Acreditem - cada

palavra foi escrita em relação direta com

a realidade."1 A força dessa afirmativa

pode ser mais bem avaliada se fecharmos

o livro e abrirmos o ouvido, para escutar

o próprio poeta, ler, em voz alta, os

seus poemas. Na internet, há várias

gravações disponíveis, com destaque

para a seleta poética apresentada no site

www.nortonpoets.com. Uma amostra

mais expressiva da obra de Celan pode

ser ouvida no CD duplo Ich hõrte sagen

[Ouvi dizer).

Propor ao leitor a condição de

ouvinte é um convite ao abandono

do modo interpretativo em favor de

uma experiência sensorial em que a

atenção se volta para os aspectos mais

elementares da língua oral: sons, ruídos,

pausas, silêncios, ritmos, tons, timbres e

intensidades. Para ouvir Celan e sentir

impacto direto da realidade que a

língua toca e reverbera, não é sequer

imprescindível compreender o idioma

alemão. Nesse caso, experimentar o

alemão como língua estrangeira cria, no

ouvinte, uma disposição muito afinada

ao estranhamento do próprio poeta com

relação a sua 
"língua 

materna". As aspas

pretendem dar conta das intricadas

raízes lingüísticas de Celan.

Apud FELISTINGER, John. Paul Celan: poet.

survivor, jew. New Haven: Yale University Press,

1995. p. 261-262. [Minha tradução.]

Nascido em 1920, na Romênia, no

interior do conglomerado poliglota da

Europa, e filho de pais judeus, Celan

tinha como língua familiar o ídiche;

como língua nacional, o romeno; como

línguas religiosas, o hebraico e o latim;

estando exposto ainda ao húngaro e

às várias línguas eslavas que então

circulavam na região. A língua alemã

ocupava um lugar de destaque na babel

européia do antigo Império Austro-

Húngaro. Era o idioma da cultura e da

escolarização, uma espécie de língua

franca, que abria aos judeus as portas

da modernidade e da emancipação,

favorecendo a sua assimilação no

contexto sociocultural europeu.2

Assimilação que se mostrará ilusória no

cenário devastador da Segunda Guerra

Mundial, onde se destrói, de forma

definitiva, a promessa de uma simbiose

cultural entre judeus e alemães.

Com o Terceiro Reich, instala-se, no

campo lingüístico, um projeto fascista

de purificação do idioma alemão,

emblema maior da identidade ariana,

cuja integridade estaria supostamente

ameaçada pela contaminação de

elementos exógenos. A partir de 1933,

palavras estrangeiras são banidas

2 Para uma leitura detalhada do lugar que

o alemão ocupa no cenário multicultural e

plurilingüístico de Celan, ver GILMAN, Sander

L. The language of silence. In: . Jewish self-

hatred: anti-semitism and the language of the

jews. Baltimore: The John Hopkins University

Press, 1992. p. 309-325.



sistematicamente dos livros didáticos

234 e da própria literatura alemã, como

estratégia pedagógica de fortalecimento

do mito da Ur-Sprache - a idealização

de uma língua superior que estivesse à

altura da superior nação alemã. Dessa

forma, consolidava-se um pacto perverso

de nacionalismo lingüístico, que acusava

os judeus de deturparem o idioma

alemão pelo uso de uma gesticulação

excessiva e de um sotaque característico

(Mauscheln).3 A idéia de que os judeus

pronunciavam o alemão de forma

diferenciada, alterando os vocábulos,

a musicalidade e o ritmo da língua e

gerando, por conseguinte, uma prosódia

degradada, serviu de justificativa

para expropriá-los da língua alemã,

aniquilando, em fogueiras literais,

pessoas e livros. Sobre esse contexto,

Adorno registra em Mínima Moralia: 
"As

palavras estrangeiras são os judeus da

linguagem."4

Para Celan, escrever poesia em

alemão no pós-guerra é reentrar na

língua materna de um lugar duplamente

recuado. Primeiro, porque a língua

materna é, desde a infância, uma língua

adquirida e afetada pela mediação

das outras línguas que compunham o

universo lingüístico multifacetado das

comunidades judaicas da Europa. Em

segunda instância, de maneira radical,

a Shoah impõe um fosso entre o poeta

e a língua materna, pois como escrever

poesia na língua dos perpetradores?

0 crítico George Steiner sintetiza com

Sander Gilman realiza um estudo minucioso

sobre o mito da degradação da língua alemã

pelos judeus no capítulo 4 de seu livro Jewish

self-hatred (op. cit., p. 139-148).

ADORNO, Theodor. Mínima Moralia-.

gesammelte Schriften. Frankfurt Am Main:

Suhrkamp Verlag, 1980. p. 123. [Minha
tradução.]

acuidade o sentimento compartilhado

por muitos escritores judeus de língua

alemã no pós-holocausto:

A língua possui grandes reservas de

vida... Até chegar a uma situação

limite. Use a língua para conceber,

organizar e justificar Belsen; use-a

para detalhar as câmaras de gás;

use-a para desumanizar o homem

durante doze anos de bestialidade

calculada. Algo acontecerá com ela.

Algo das mentiras e do sadismo

penetrará na medula da linguagem.5

Steiner aponta para uma dificuldade

bastante palpável com a língua

alemã - como voltar a usar palavras

corriqueiras como spritzen ou Rampe,

por exemplo, sem escutar o jorro do

sangue humano ou sem imaginar as

rampas de deportação em massa para

os campos de morte? Ou como voltar a

escrever uma sentença curta em alemão,

sem carregar para dentro dela o ritmo

e a intensidade dos gritos de ordem

fascistas?6

O sentimento brutal de que as

palavras em alemão perderam a

capacidade de veicular um sentido

independente, 
permanecendo fatalmente

atreladas ao universo da barbárie,

evocando cenários, memórias, ritmos e

afetos, através de processos associativos

automáticos, tem um impacto decisivo

STEINER, George. The hollow miracle. [n:

. Language and silence: essays on language,

literature and the inhuman. New York:

Atheneum, 1971. p. 101. [Minha tradução.]

O escritor em língua alemã Elias Canetti

registra em seu diário: 
"Desde 

que a guerra
começou, pensamentos e sentenças tornaram-

se duros, adquirindo o tom dos comandos."

(CANETTI, Elias. Die Provinz des Menschen:

Aufzeichnungen 1942-1972. München: Hanser,

1964. p. 34. [Minha tradução.])



no fazer poético de Celan, que

cruamente assume a pulsação da morte

na língua:

Es was Erde in ihnen, und

sie gruben.

Sie gruben und gruben, so ging

ihr Tag dahin, ihre Nacht. Und sie

lobten nicht Gott,

der, so hôrten sie, alies die tVollte,

der, so hôrten sie, alies dies fVujàte.

*

Havia terra neles, e

escavavam.

Escavavam, escavavam, e assim

o dia todo, a noite toda. E não

louvavam a Deus

que, como ouviram, queria isso tudo,

que, como ouviram, sabia isso tudo.7

Celan recita este poema em voz

baixa, porém firme, articulando

pausadamente sílaba por sílaba,

ao modo de alguém que houvesse

perdido a fala e usasse os versos como

exercício mecânico de foniatria, para

recuperar de novo os sons de uma língua

estranhamente familiar. A emissão é

distanciada, como se tivessem ligado

um piloto automático, e as palavras se

pronunciassem 
sozinhas, na ausência de

uma boca real:

Ich grabe, du grábst, 
und es gràbt

auch der Wurm

und das Singende dort sagt: Sie

graben.
*

7 CELAN, Paul. Es war Erde in ihnen. In: .

Cristal. Edição bilíngüe. Tradução de Claudia

Cavalcanti. São Paulo: Iluminuras, 1999. p.

88-89. Todos os poemas de Celan apresentados

neste trabalho foram retirados deste livro.

Eu escavo, tu escavas, e o verme

também escava,

e quem canta ali diz: eles escavam.8

Na cantilena impessoal, ouve-se

a marcha implacável da língua, na

sucessão de pronomes e declinações

verbais. Parece que o alemão escava a si

próprio, triturando os sons e os sentidos,

a ponto de gerar uma gramática

esvaziada, lida em tom monocórdio, sem

pressa nem alarde. Há uma crueldade na

expressão, embutida no ritmo autômato

e na regularidade escandalosamente

entediada, em que se conjuga o verbo

"escavar". 
Independentemente do

conteúdo atroz, é a língua alemã que

instaura a violência no poema. A língua

que foi usada para obrigar o trabalho

forçado nos campos comparece à

confecção dos versos, informando a

sua palheta de cores sombrias, o seu

andamento arrastado, a sua respiração

ofegante, que desaba no quase-silêncio.

Os últimos versos são lidos como um

sussurro, minimamente audível:

O du grábst und ich grab, und ich

grab mich dir zu,

und am Firiger erwacht uns der Ring.

*

Oh, tu escavas e eu cavo, e eu me

escavo rumo a ti,

E no dedo desperta-nos o anel."

Um ouvinte mais desatento precisará

voltar atrás e reiniciar a audição,

chegando o ouvido bem perto da caixa

de som. Só assim será possível ouvir a

palavra 
final - Ring (anel). O poema

abre caminhos para a construção de uma

aliança com o ouvinte, firmada através

Ibid.

Ibid.



O rio Sena, local do suicídio de Paul Celan em abril de 1970

de um pacto de escuta atenta -

"...caminhos 
nos quais a língua se torna

sonora, são encontros, encontros de uma

voz com um Tu perceptível..."10

Pensar o poema como encontro entre

uma voz sonora e um Tu auricular,

que se torna perceptível na medida em

que responde com a escuta atenta ao

chamado, é um tema central na tradição

judaica, em que a experiência auditiva é

preponderante. Deus é uma experiência

muito mais ouvida do que vista e se faz

presente como tuna voz que clama -

"0«í>e, 
ó Israel" -, e é posteriormente

ratificada pelo narrador: 
"Assim 

falou

Jeová." Os judeus conferem à voz a

autoridade de uma presença irrefutável.

Ouvir, neste contexto, significa ouvir o

que deve ser ouvido. A palavra sonora

tem a força de um mandamento que

deve ser escutado atentamente, para

que a aliança entre deus e o povo

hebreu seja firmada. A permanência da

aliança, através dos tempos, depende

da manutenção deste diálogo, entoado

diariamente sob a forma de oração,

através da leitura em voz alta das

escrituras sagradas.

Muitos dos poemas e textos em

prosa de Celan podem ser escutados

como orações a um Tu, que só se

tornará 
presente se emprestar o ouvido

para a escuta da voz que, em tom

menor, fabrica o anel. Assim, o poema

torna-se 
"o 

poema de alguém", como

escreve Celan em 
"Meridiano", 

torna-

se 
"diálogo - muitas vezes um diálogo

desesperado"."

Em 
"Conversa 

na montanha", texto

em prosa de 1959, um personagem
"Judeu 

e filho de um Judeu" sai de sua

casa em direção à montanha para uma

conversa desesperada não se sabe bem

com quem. Boca, língua, lábios são

10 CELAN, Paul. Meridiano. In: . Op. cit.

p. 182. 11 Ibid. p. 179.



palavras que se repetem no texto, como

forma de insistência e súplica, assim

como os onipresentes verbos dizer e ouvir.

Diz ele, diz ele: Você está ouvindo,

diz ele... E estámeouvindo, pois sim,

Estámeouvindo, não diz nada, não

responde, pois estámeouvindo, é ele, lá

com as geleiras, aquele que se dobrou

três vezes e não para os homens...12

Os fragmentos de frase são

reapresentados continuamente, num vai-

e-vem rítmico que mimetiza o balançar

característico do corpo no momento

da oração. Os judeus tradicionalistas

costumam rezar de pé ao recitar em

voz alta os textos sagrados, pendendo o

corpo para frente e para trás, tornando

a prece uma experiência orgânica, em

que a palavra e o corpo se unem em

uma atualidade única. Uma das fontes

bíblicas que explicam o engajamento

corporal no momento da prece está na

passagem em que o rei David diz: 
"Deixe

que todos os meus ossos exclamem D's,

que é como Tu!" (Salmos 35:10). Outra

explicação compara a alma que reza a

uma flama, que nunca pode estar parada

e cujo movimento tremulante é uma

forma de aproximação a Deus. Ambas

as imagens, os ossos e a flama, falam

da prece como uma espécie de transe

corporal, que exige de quem reza uma

mobilização integral de si. O trabalho

poético, para Celan, faz uma convocação

semelhante:

12 0 texto em prosa 
""Conversa na montanha

de Paul Celan foi traduzido por Vera Lins e

publicado em seu livro Poesia critica: uns e

outros. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005. p. 35-39.

Neste livro, Vera Lins faz também um estudo

seminal sobre a poesia de Celan, intitulado

"Paul 
Celan, na quebra do som e da palavra:

poesia como lugar de pensamento1, p. 23-34.

A atenção que o poema tenta dedicar

a todos que encontra, seu sentido

mais aguçado para o detalhe, para

o esboço, para estrutura, cor, mas

também para as 
"comoções" 

e

"alusões", 
tudo isto não é, creio,

uma conquista do olho que rivaliza

(ou co-rivaliza) diariamente com o

aparato cada vez mais perfeito, mas

uma forma de concentração que sabe

todos os nossos dados.

"A 
atenção" - 

permitam-me aqui, a

partir do ensaio 
"Kafka' 

de W aller

Benjamin, citar Malebranche -,

"a 
atenção é a oração natural da

a/ma."13

O poema é resultado de uma atenção

concentrada, que descarta o olho como

fonte de observação. Não se trata da

poesia de um esteta, ocupado com as

belas imagens, para agradar a visão.

Celan é muito mais um poeta do ouvido

do que do olho, remetendo à distinção

de Susan Sontag sobre outro escritor

em língua alemã no pós-guerra, 
Elias

Canetti.14 Os poemas de Celan são como

"envelopes 
sonoros",15 ou caixas de

reverberação de uma língua que busca

tocar o não-verbal, em direção a um

horizonte de sentidos sensíveis, que não

se alcança por uma leitura extensiva

13 CELAN, Paul. Meridiano. In: . Op. cit. p.

179. [Grifo meu.]

14 Susan Sontag faz esta mesma distinção entre

cultura da audição e cultura da visão em seu

magistral ensaio sobre Elias Canetti, 
"A 

mente

como paixão1, publicado em Sob o signo de

Saturno (Trad. Ana Capovilla e Albino Poli Jr.

São Paulo: L&PM, 1986. p. 135-152).

15 A expressão 
"envelope sonoro" é de José

Miguel Wisnik, cujo livro O som e o sentido

abriu o meu ouvido para uma percepção maior

da música na poesia. Cf. WISNIK, José Miguel.

O som e o sentido-, uma outra história das

músicas. São Paulo: Companhia das Letras,

2001. p. 30.
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de sigilos seqüenciais, mas que se intui

através da 
"oração 

da alma", de uma

atenção intensiva por parte de quem

escuta.

A imagem-sonora da oração está

presente em vários poemas de Celan,

cujos versos repetitivos avançam e

recuam, avançam e recuam, como uma

prece gaga e tateante, abrindo caminhos

para se fazer audível por alguém atento:

Kurn, kam.Nirgends

fragt es -

Ich bin, ich

ich lag zwischen euch, ich war

offen, war

hórbar, ich tickte euch zu, euer Atem

gehorchte, ich

bin es noch immer, ihr

schlaft ja.

[•••]

Bin ich noch immer —

Jahre.

Jahre, Jahre, ein Finger

tastet hinab und hinan, tastet

umher:

Nahtstellen, fühlbar, hier

klafft es weit auseinander, hier

wuchs es wieder zusammen - wer

deckte es zu?

*

Veio, veio. Em lugar algum

perguntam 
—

Sou eu, eu,

estava entre vocês, estava

aberto, estava

audível, fiz sinal, sua respiração

obedeceu, sou

eu ainda, vocês

estão dormindo.

[...]

Sou eu ainda -

Anos.

Anos, anos, um dedo

tateia, de cima a baixo, tateia

ao redor:

pontos de sutura, palpáveis, aqui

se abre demais, lá

voltou a fechar-se - 
quem

o cobriu?16

Os versos acima compõem um

longo poema intitulado 
"Engführung"

ou 
"Sfreíío" - um procedimento

musical presente na fuga, usado

para intensificar a densidade

contrapontística de uma obra. 0 stretto

ocorre quando há sobreposição de

vozes, por exemplo, quando o contralto

inicia um tema antes que a voz do

soprano tenha terminado de cantar

a sua parte. No poema de Celan, é

possível escutar esta imbricação de

vozes, através dos ecos e duplicações,

como em 
"veio, 

veio"; 
"eu, 

eu";

"estava, 
estava"; 

"aberto, 
audível";

"anos, 
anos"; 

"tateia, 
tateia" e 

"aqui,

lá". A proliferação de sons duplicados

desloca as acepções cristalizadas das

palavras, quando lidas em isolamento,

e produz reverberações no lugar de

sentidos circunscritos. São efeitos de

microfonia, em que há mais de um som

sobre a mesma faixa, disputando-a e

provocando ruídos que interferem e

desarticulam a mensagem. Ou como

diz Celan, em outro poema:

Unlesbarkeit dieser

Welt. Alies cloppelt.

*

Ilegibilidade deste

mundo. Tudo em dobro.17

Quando a microfonia fere o

ouvido, já não é mais possível fazer

16 CELAIS, Paul. Engführung. In: . Op. cit.

p. 72-85.

17 CELAN, Paul. Unlesbarkeit. In: . Op. cit.

p. 148-149.



do poema um objeto de contemplação.

A emissão vocal de Celan colabora

para intensificar a qualidade da

nossa recepção. 0 poeta diz grande

parte de 
"Síreíío" 

em staccato, num

fraseado interrompido, usando o

silêncio como um espaçador entre

as palavras. A respiração suspensa

e retomada, a cada nova emissão,

vai quebrando a linha melódica em

unidades mínimas, impedindo a

fruição de um contínuo de sentido.

A leitura extensiva do texto entra em

colapso, por força de um fazer poético

contundente e preciso, que obriga o

idioma alemão a se dobrar por vias

estreitas e a experimentar as emissões

curtas, as palavras erodidas, os sons

mutilados. Celan vira a língua ao

avesso, submetendo-a a um processo

torturante de reinvenção desde

dentro, espécie de autofagia, que vai

destruindo o idioma pela reedição de

sua sonoridade mortal.

Dizer o poema é um esforço,

porque nele há muitas vozes que se

estrangulam, competindo pela escuta.

Pelo gargalo estreito do idioma poético,

escutamos as vozes atomizadas das

vítimas dos campos de concentração,

comprimidas em espaços exíguos,

destituídas de ar; escutamos os ecos

dos mortos, cifras de uma língua

que não compreendemos; escutamos

as vozes autoritárias dos soldados

nazistas, suas ordens, seus berros;

escutamos ainda os ruídos produzidos

no próprio processo 
de geração do

poema. Celan submete a língua a uma

tortura controlada, quebrando-a até os

ossos, mutilando-a, até o ponto em que

a sua estridência se gaste, no limiar

da mudez. Ali escutamos também a

voz do poeta, exaurida pelo esforço de

testemunhar em língua alemã. Esse

esgotamento na fala foi registrado

por alguns jornalistas, após ouvirem

Celan ler seus poemas na Alemanha,

em 1968, durante uma turnê de

divulgação de sua obra: 
"Celan 

foi um

leitor contido, quase hesitante"; 
"Uma

mão segurava o livro ou manuscrito,

a outra apoiava a cabeça. De vez

em quando, o leitor levantava os

olhos e destinava versos avulsos aos

seus ouvintes. Além disso, nenhum

movimento."18

Eis as marcas de sua assinatura vocal:

minimalista, sóbria, desafetivizada,

quase mecânica. Qualidades de uma voz

atenta e concentrada sobre muito pouco:

"Vivemos 
sobre céus sombrios, e... são

poucas as pessoas. É por isso que existem

tão poucos poemas. As esperanças que

ainda tenho não são grandes; tento

, WIO
conservar o que me restou.

Em abril de 1970, Celan suicidou-

se no rio Sena. Se encostarmos bem

o ouvido sobre as águas, talvez ainda

possamos sentir a vibração das ondas

que o corpo desenha em círculos, para

formar o poema:

Ich hórte sagen, es sei

Im Wasser ein Stein und ein Kreis

Und uber dem Wasser ein Wort,

das den Kreis um den Stein legt.

*

Ouvi dizer que há

na água uma pedra e um círculo

e sobre a água uma palavra

que estende o círculo em torno da

pedra.20

18 Apud FELISTINGER, John. Op. cit. p. 259.

19 CELAN, Paul. Carta a Hans Bender. In: .

Op. cit. p. 166.

20 CELAN, Paul. Ich hòrte sagen. In: . Op.

cit. p. 46-47.
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