
Poesia
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fraqueza dos fortes
fortitude dos fracos

Lipari,

ilha estéril donde Héracles partira. mar aberto
ao de lá das Colunas. ah, não pouse o Albatroz
no frágil bordo – distam as terras minhas
do assomado verso!... escarpas
a grande altura, fadigas do atleta, marca do seu cansaço
não do êxito – o pomo sempre avante
que portam as deusas para além do Hespério. estância dos pássaros,
acordoando Aurora. assim te conheci!

corte – que a memória costura
com a linha gasta do tempo. pulso da hora
em retardo. fala, ou dize nada, que ouço os teus silêncios
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Inquietam-me teus olhos, Jocasta,
no escuro fitas-me – percebo-o –
como o olho estival da lua que meus pés mais incha

Antígona-I

A Regina Zilberman

o sintagma – que inteira me organiza –
é plantal, colho-o da descalça terra

Antígona-II

A Maria da Glória Bordini

leio o signo que pespontam os deuses
em cada coisa. tresleio a letra
que aos ventos avessa. na aspereza da pedra
instrui-me o tato [da gnose]

do pó dos caminhos lavei teu corpo
e do roxo espírito libei-o, que o espírito rebusca
desprendido. e enterro-te, irmão meu [do ethos]

das salsas águas do mar hei bebido
vomitórias: do mal me não curam
de meu sangue – não de mim. e descalça
e desnuda, toda eu mesma [da liberdade]
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Antígona-III

A Susana Vernieri

da goteira do penhasco, tua voz tão fria
escuto adormida

cantantes os teus dedos e despertam-me,
finos tal o vento que cicia na prateada faia
e me acalantam,
tersos (não são tersos os anademas do meu luto?) e calcários,
do passo quebradiço de quem parte

Sísifo, teu sentir é táctil,
malsão?

insone... por que não dormiste?
dormente, deixavam-te no teu só

a rede traspassaste que tendem os deuses
ante os homens. fina a malha,
saltaste-a?

aclive,
o teu aresto. – roda a pedra
sem queixumes

Sísifo, teu sentir é táctil,
malsão?
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Poesia

Cláudio Portella

Papo-cabeça ou uma vez a cada quatro anos

O barulho da britadeira esfolando o asfalto,
estardalhaça minha cabeça.
Já tão pesada com a consciência do mundo.
Escrupulosamente vasculhada à caça de lucidez.
E eu que vivo a pensar,
andando na rua,
tomando um ônibus,
explorando meu corpo
e dinamitando minha cabeça.
Eu que vivo sonhando com noites de autógrafos,
e um bom papo-cabeça num bar.
Mas vêm as trevas e carregam-me
para longe, longe dos sonhos
e perto da vidinha comum.
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Da mesma comida.
Das mesmas roupas.
Dos mesmos preconceitos.
Não! Não quero.
Chega da palavra não
pronunciada no ouvido,
feito um tapa no pé-da-orelha.
O que quero é a liberdade plena,
a liberdade conquistada,
roubada à força,
arrancada de dentro das cabeças
e repassada para a minha.
Minha cabeça-chata.
Que só reclama,
porque necessita urgentemente
encontrar um bom papo-cabeça
para florir.

Viver é Aprender a Ir Embora

Sempre achei que devesse dar
o adeus aos meus amantes
com o requinte do
final de “Casablanca”
Mas só consigo
terminar em botequins,
nas mesas, ao alvorecer
bêbada
cabelo desgrenhado
até nunca mais
Foi maravilhoso viver com você
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Adeus
E no dia seguinte
eu ligava aflita, desesperançada
quero vê-lo
preciso
Hoje à noite
no mesmo boteco
e novamente a aurora
o teor alcoólico
os cabelos fazendo festa
e mais um adeus
um exercício por fazer
um novo copo
e minha cabeça falando ao
meu coração
adeus, adeus, adeus...
Mas ele é burro feito uma pedra
Até nunca mais
nunca mais
Mais!

Colóquio (Fl)ácido Para Acalentar Bovinos

Agora, entendo o porquê
de Arthur Rimbaud parar de escrever aos dezenove,
não porque tivesse escrito tudo

que tinha para escrever,
porém não podia

:era impossível escrever mais.

Poesia e Morte têm os mesmos carrascos.
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Eu, também, não consigo mais escrever poemas.
Minha pena foi trocada por um microcomputador.

Transformei-me num reprodutor premiado:
Um Aberdeen Angus, cuja única
possibilidade de existência é procriar,
encher a cozinha de meninas,

o país de cidadãos
as ruas de trombadinhas.

Portanto, meu caro bovídeo,
para que se impacientar com a ausência do suicídio?
Re/negue-o!
Ele nunca, nunca mesmo, tem razão.

Aliás, a razão é a primeira a abandonar o navio.

Seja um suicida em potencial!
Doe-se no Bridge:

às segundas         às terças         e às quartas.
Engaje-se no Xadrez

às quintas            às sextas         e aos sábados.
Desestabilize-se na Sinuca

aos domingos.
No final do mês                durma em paz

ao nin/ar da mãe Portuguesa:
“Poesia, Poesia, Poesia da cara preta

pega esse zebu
que tem medo de ficar nu.”.
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O Desinteresse de Francis Ponge

Toda vez que minha poesia
não arrebanha um prêmio
num concurso literário
tenho a confirmação de continuar
no caminho certo
Minha poesia é elaborada justamente
para não ganhar concursos
Feita de encomenda para ser o dissídio
do sentimentalismo humano
Ela é a palavra pelo avesso
A carta na manga do jogador de pôquer
E ela, não busca senão, ela mesma
É ela jogando paciência na beira do mar
Enquanto o furacão, aproxima-se, mais e mais
Até atingir o jogador e arremessá-lo às rochas
Deixando as cartas na areia da praia, impecavelmente imóveis

A forma de tirar o CD e pôr o vinil

Tinha palavras lindas para o réveillon
pretendia juntar um a

um eme um ó e um erre
destilar poesia

e tomar um porre dela
Embriagar-me de alegria

da sua falsa alegria
Delicadeza demais é hipocrisia
Mas você me recebeu tão bem

que não atinei o que podia ou não podia
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e não sabia onde colocar as mãos, as pernas...
Agora você me fala numa língua que desconheço

Desconheço mas boto fé
e lhe ofereço um café

uma água
e tudo que posso

nessa paisagem surreal
onde saboreio um fumo

e tomo um café forte e doce
pois a lua transita em libra

e preciso permanecer acordado
para não sucumbir à sua ira

Choque de chuveiro elétrico

Não consigo ter certeza se quando digo:
algo pron. indef. 1. Alguma coisa.
Estou sendo claro ou esse algo está sendo entendido.
por adv. 2. Um tanto, um pouco.
E vice-versa.
As palavras não me dão paz.
Digo-as na frente de todos,
dos falsos, dos verdadeiros.
Desnudo-me delas e entro d’baixo do chuveiro elétrico,
sem nenhuma certeza de que o que falo
é realmente o que deveria falar na hora certa.
Ou se a hora é certa e o falar não.
A impressão que tenho – já que nunca se tem certeza de algo –
é que há algo a dizer.
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Poesia

Fernando Fortes

Adeus

Essa vela que te leva
no fio do oceano
ao sorriso do horizonte,

essa lua que ondula como valsa
nas águas da noite
ao som dos ventos violinos,

essa fuga sem pressa que cometes
entre peixes e estrelas,

são disfarces da vida
na viagem sem volta.
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O Músico

Quando se lembra de ficar sozinho
e se despoja de todos os seus trajes
o homem regressa ao fundo de si mesmo
e sua alegria é fonte luminosa
aura serena do semblante claro
que se irradia em volta de seu rosto;
nenhum desgosto lhe anuvia a fronte
nem de paixão seu coração se exalta
de nada sente falta, nada esconde
a solidão do homem que se cala;
de sua sala evola-se uma música
como uma nuvem úmida de água
que se derrama em forma de uma chuva
sobre o silêncio manso de uma casa;
nem a palavra emprega, nem escuta
outra palavra amiga que lhe fala
e nem se sabe ao certo quem se oculta
sob o manto da música que embala.

Maré

Vem comigo
aperta minha mão.
O mar é incansável:
Vê só como respira
pelos poros da pele,
quando ondula
na cópula imensa
o nosso amor.
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É mar o beijo
que se eleva
em riso de espumas,
é alegria do sal
que se evapora em ar,
dossel e berço que acalanta,
água encantada em céu
fiando o luar.
E o ardor da vaga
que esmorece
cresce e naufraga
sob o teu lençol.

Pôquer

Os olhos perplexos do homenzinho
parado na esquina
pedem contas à vida má
aguardam um troco qualquer que não veio.
Ah! o vício da esperança
a eterna mentira que não se regenera.
Ele se sabe perdido desde o início
mas duvida, de pura covardia.
Vão passando pela rua indiferentes
os parceiros da vida.
Estende o braço, abre sua mão vazia,
aposta uma esmola e perde:
A morte é sequência de espadas.
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Da Origem

Nesta formiga
há um mundo de razões:
Do rigor de sua fila
nasceram as pirâmides do Egito,
da intriga que ela tece
quando encontra sua amiga
nasceu a tradição.

Relatividade

Por que morres assim indiferente
ao ato de viver?
Não vês que a vida passa
e tens somente alguns momentos a ganhar?
Agarra-te no tempo
no tempo em que te sintas
um simples paciente do prazer.
A morte não é mais que uma doença oculta
por trás de tua estúpida saúde.
Vais morrer, não já, daqui a pouco, um dia,
mas enquanto duras
ainda há tempo de gozar
alguns momentos de imortal beleza:
de ser Deus para depois não ser.

Faz Frio

Hoje quero sonhar
fingir que estou morrendo,
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esquecer tudo aquilo que não fui
e gostaria tanto.
Dormir, dormir
esquecer o que não fui
mas parecia.

Vida

O tempo passa sem pressa, nada acontece;
o menino anoiteceu e fez-se herói vencido,
o horizonte estilhaçou-se na retina
e as ambições do homem já não cabem
nos sonhos que o menino tinha.
O passado ficou longe, o presente é só uma pista
de que o futuro perdeu o rastro.
Vida, vida, cada esperança, uma vitória perdida.

A Morte

Água de chorar
– do mar distante –
úmida tristeza
no poço de soluços

água de chover
no pedregoso peito

caudalosas veias
onde cavalga fogoso
o coração
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espasmo de dor
que se distende em cabos
de tenaz agonia

furioso sopro da respiração
por onde escapa
a eterna esperança
de movimento

tensa imobilidade do corpo
aprisionando a vida
inanimada.

À MEMÓRIA DE MEU FILHO JOÃO MARCOS

Joãozinho

Meu filho não morreu
meu filho vai voltar,
do leito do rio
das ondas do mar;
meu filho perdido
de noite há de chegar:
alegre, falante, rindo,
branquinho como o luar.

Joãozinho 2

O que sobrou de mim
com a morte do meu filho?
O rio, a torrente, as pedras, o vazio.
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Vigília

Todos os dias
espero meu filho
e ele não torna;

que viagem longíqua
o levou para fora?

Espero meu filho,
tão longe de mim
tão perto da volta:

meu filho partiu
mas não foi embora.

Reencarnação

Já não sofro a vida
meu filho voltou,
no gesto, na fala,
no nado, no amor;
sou ele na água
sou ele na dor,
meu filho morrido
nascido já sou;
quando ele me fala
fui eu quem falou;
por isso não sofro,
porque ele voltou:
meu filho que era
é hoje quem sou.
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A Morte

Melhor é não esperá-la
e deixar que ela aconteça,
como se fosse um acaso
ou mágoa da natureza;

sobre o corpo embalsamado
de promessas e tristezas,
de inúteis perseveranças
e esperanças derradeiras.

Melhor é não evitá-la
deixar que ela se ofereça,
como remorso de prece

cujo crime se aborreça:
e assim a vida se acaba
mas a morte permanece.
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Contradição

Que menino é o homem já de barbas
tão distraído entrando na velhice?
Se ele se visse assim moço, sendo velho,
Como seria então sua velhice?

Que sorriso amarelo ele usaria
no minério da vida, em suas rugas,
que inútil luta dissimularia
na busca de uma infância que fugia?

Velho não era, jovem não podia
ser o seu corpo grave e deletério
na alma criança que lhe renascia.
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