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Primeiros sinais da manhã
na madrugada ainda de mão fechada
sobre a garganta das árvores.
No escuro antes da alba
de flautas geladas,
flui mais que o orvalho
nublado do piar de pássaros:
uma, duas, três vezes
três aves até ser incontável,
por toda parte, um parque
de canoros fantasmas
na hora da nossa sorte,
amém.
Morte de horas atrás,
azar recente do ontem
irreal, absurdo
(como a palavra “azar”
que não dá azar quando
repetida por azar).
Azar, azar, azar.
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Piar, piar, piar
e retinir do bronze de sinos
na distância matinal,
enquanto tão próximas
são as dissonantes aves
com o silêncio da solidão
a dois no quarto.
Um oculto coro
perto
longe
como agora estamos,
unidos
separados
apesar da palavra “amem”
sem o assento de Deus
para sempre esmagando-a
desde o trono da divindade
vazio como a dispensa dos pobres.
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Os excitados passarinhos (assim,
no diminutivo das penas)
sabem do coração cerrado
da noite que passou?...
Na manhã de empoeiradas árvores,
o rio claro de presente
sucede o escuro mar
do que já foi,
do que ficou para trás,
e não podem saber
sobre seus anúncios de cantores
soarem mais fúnebres do que o dobrar
das matinas aos dois ouvidos humanos
divididos pelas sombras do que foi dito
e do que foi calado antes da alba,
na hora anterior ao amanhecer
dos proclamas festivos
de aves invisíveis
como o canário da infância.
De harmonia furtiva,
a manhã nova continua o breve instante
de acreditar matinalmente em Deus,
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para logo maquinalmente desacreditar
Dele,
no seguimento do dia ateu das longas
iniquidades permitidas se tudo
é apenas e tão somente
o presente interminável
que finge contar as horas
sem contas a ajustar
com nenhuma divindade boa,
má,
antiga,
nova,
impiedosa,
misericordiosa
etc.
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Essa também é a hora
de claramente perceber
que tudo se passa na fixidez
do permanente agora
paradoxal nas palavras
ontem
anteontem
semana passada
mês findo
ano passado
décadas atrás...
Não há fuga do tempo
que não apague
o que nem parecia
vir a ser sob as ondas
já borrado?...
Qual era a praia alegre
do ultrapassado dia
datado no falso calendário?
“Nos separamos na manhã
de tanto de tanto de ano nenhum”,
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está escrito no diário
que será esquecido num navio
afundado na mais funda fossa
dos oceanos da infelicidade.
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Há (efetivamente há)
o despertar do despertar
menos tímido
do que a própria aurora tateante
sobre as paredes sujas
e as limpas notas dos pássaros
cantando contra os sinos.
As aves avisam sobre um nascimento
– o da manhã –
e não sobre a morte sem céu
nem inferno,
no vazio de cima e no deserto de baixo
– Tábula Esmeralda –
de janela com vista para a rua lavada
da noite chuvosa.
A manhã?
A manhã não espera por nada,
nem traz coisa alguma para ninguém,
oca deusa trocando de roupa
à vista das inocentes aves
cantando porque não sabem
fazer outra coisa.
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Como um autômato de corda
de três voltas,
ela troca de túnica nestas primeiras
horas brancas.
E, como tarde dourada,
veste para a negra noite
um longo entardecer em honra
da festa e do luto,
do mirto e do lírio dos campos.
Porém são, todas, a mesma manhã
disfarçada,
a mesma natureza indiferente
a que a vejam nua,
vestida de sol ou velada
pelo eclipse da porta
do tempo que passa
(ou não passa?)...
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Vai ser dada a prima volta
do parafuso da manhã
em marcha como marcham
as manhãs de relógios
sem ponteiros
marcando mudanças
somente para a ilusão
da luz neste momento
projetada sobre as árvores.
É manhã!: a primeira sessão
do cinema da realidade:
baixa comédia, alto drama,
beleza, feiúra, claridade,
obscuros mictórios públicos,
jardins luxuriantes,
praças apertadas,
ruínas e construções novas,
de cima a baixo também vestidas
de túnicas... ó Manhã!,
que mudanças poderias trazer
para isso tudo que surge
sob os auspícios
claros, claríssimos,

16

17

dos trinados do pássaro de ouro
de Bizâncio sem esperança
ao enviar seus sábios
ao encontro de um mar
de bárbaros?
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Mar
de onde veio o frio que assola velhos
e noivos,
a manhã dos frios encontros
e desencontros,
a manhã de nós que somos outros
loucos no espelho de que nada esperamos.
A manhã também bate às portas da barbárie.
É a mais pura verdade, my God,
não somos os mesmos de ontem,
e até aperta o coração
a aurora de hoje
(não há outra),
enquanto a sorte do amor
suspende-se de um gesto
no mais fundo do quarto
ainda em penumbra
entre dois anúncios insones
piscando-piscando
(depois apagam)
para transeunte algum,
passante nenhum,
18
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ninguém que assista o fim
que a nossa loucura decretou:
as primícias do não
e de todas as tolices que não mais
iremos comemorar no velho novo
dia que surge para quem madruga
na direção da faina diária,
implacável, dura,
as mãos grossas de calos
que o inverno torna mais rijos
enquanto eu tento aquecer os dedos
finos de escrever com pena.
Pena de quê?
Pena da antiga manhã,
que já passou.
Pena de mim mesmo
e pena de ti,
mulher ainda deitada.
Pena de todos
os que merecem pena
uns dos outros, ah manhã
sem pena alguma da mulher dormindo
e do homem ainda acordado.
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Nos estertores da madrugada,
a natureza sai da sombra
menos para nós
do que para os humildes
dos quais também não tem piedade:
o pássaro anunciador,
o frade das matinas,
o operário a estalar a borracha
do sapato contra as pedras
da calçada molhada.
Ouço tudo
daqui do silêncio dois andares
acima e uma nota falsa abaixo
da pena de outra natureza:
na vidraça suada,
a saudade também adianta
a marcha da lágrima
pela despedida que se aproxima
e instala a lembrança da mulher
presente ainda,
ao alcance da mão
que não a alcançará.
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Ela está sendo vista
conforme eu a recordarei
mais tarde, ainda aqui,
ainda-ainda...
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[Amanhecer nunca demora.]
O tempo não passa, as coisas não mudam
e os clichês que repetimos assim mesmo
penetram no poema que poluímos
de algum jogo de palavras?

Estivemos unidos
– e não mais estamos,
neste mesmo ambiente de cova desarrumada:
roupas, sapatos afastados,
malas abertas e o resto do resto
do perfume do frasco espatifado
em agulhas cortantes sobre a alcatifa
obscenamente perfumada.
Isso também foi ontem,
depois do Macau remoto
como um restaurante de Marte.
Algum deus belicoso
seguiu o táxi da volta
e esteve aqui
neste apartamento em que outros
igualmente se separaram
após uma tempestade.
O hotel de luxo um tanto antiquado
é velho de histórias,
e não há novidade no estribilho
“amantes felizes enquanto pobres”,
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nem é crível que isso sirva de assunto,
para mais um poema,
um romance a mais,
um conto felizmente breve
para quem acaba de ver
a síntese de vinte e quatro
contadas horas de sol e chuva:
“É a tempestade o tempo”.
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Não leio isso nas páginas
de um romance de aeroporto,
na estação ferroviária
ou no túnel de metrô melancólico.
Leio a frase grafitada
na parede de uma cidade estrangeira
até nos grafitos borrados.
Na verdade
(ao contrário e mais prosaicamente),
“o tempo é a tempestade”,
é o que está escrito
com letra que lembra o árabe cursivo
garatujado por ociosas crianças.
Mas, o que quer dizer
exatamente “o tempo é...”?
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Não sei, ao certo, o que a frase
sobre o tempo ser “a tempestade”,
quis significar para a mão infantil
do calígrafo contemporâneo
que usou spray ausente
dos elegantes grafitos
de Pompeia e Herculano
até um dia de 79 d.C.
não anunciado no mural
das adivinhas.

(uma noite e uma madrugada após
pagarmos a conta alta
com alegria de piadas
– porque amantes fazem piadas
de tudo)?...
Não seremos mais amantes
depois do sol levantado,
e o proprietário do Macau lerá no verso
do cheque de viagem
a tua letra debaixo da assinatura:
“Você devia fumar lá fora!”
Isso foi antes de quebrar-se
o encanto suspenso por um fiapo
do inverno que se insinua
neste outubro de temperaturas
e coisas em queda.

O que fazer com pungências
enigmáticas,
segredos denunciados,
charadas que retornam?
Com quem você falava ao telefone?
E, antes, quem era aquele
na outra mesa,
no maldito restaurante indiano
que seguirá existindo
depois da nossa separação
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A Bolsa, a vida, o amor,
a criança maltratada
antes da morte.

A mão aberta,
os dedos descontraídos,
quem sabe sejam sinais do autêntico sono
colado aos sonhos confusos que semelham
o desespero de quem não entende oráculos
nas cidades de ruínas da Ruína.

Por que tem de ser assim?
Na aldeia lenta,
despertando entre tosses e vacas,
os cães da vigília descobrem o sangue,
os postes tremem de frio
e se passa tudo no eterno
presente devorando o que foi bom
e o que foi mau
(confusões que se confundem, sim,
aos meus olhos mas não aos teus,
felizmente poupados)...
Ela permanece dormindo
ou fingindo dormir
enquanto talvez pense na partida
que se dará a tempo de pegar
o primeiro trem na estação
de vozes chamando para
embarque IMEDIATO.
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Esta daqui permanece de pé
– e acorda com a relutância natural
de todas as sensatas cidades vivas.
Não é uma Pompeia,
essa capital do nosso fim,
sem esperança de ficar viva
da maneira sinistra
conforme ficou a cidade romana
congelada em lava e pedra-pome.
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Igualmente hirta,
a cidade natal de Herculano
se mostra morta de frio
como a criança mais nova
(perecida lá fora),
embora ninguém acredite
que uma urbe precise
de abrigo, cachecol,
castanhas assadas...
[Alguém já estará na rua,
vendendo isso?]
A pergunta move o olhar de angústia
que procura a distração do próximo
passo definitivo,
triste na luz:
estaremos caminhando
– em direções opostas –
tão logo ela se firme
e de fato e de direito
seja feita a tua vontade
da noite de chuva.
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No dia entretanto em apoteose,
ela não vai se evolar
nem é o fumo dos gritos
das vendedoras de preto
subindo para a colina,
as castanhas embrulhadas
em pedaços de jornais
e impressos coloridos:
“Totobola” etc
(um filme que retorna).
Retrocedam as cenas
para antes de entrarmos no Macau.
Rodem para trás as partes todas nas quais aparecemos
em felicidade anterior ao pequeno desastre sísmico que
os noticiários noturnos não registrarão pela boca dura
da moça pronunciando as palavras como se ainda restasse
o efeito do anestésico do dentista nas rosadas gengivas.
O indiano da China continua fumando
apesar do aviso
no próprio restaurante: NO SMOKING
... nem olhe para o homem na outra mesa
e, muito menos, faça a ligação
para a voz ao telefone (“quem era?”)...
Foi assim,
como de outras vezes havia sido em lugares
quase sem grafitos e alheios a castanhas,
castelos, mulheres de meias grossas
e torcedores aos gritos em bares
do Benfica contra o Barcelona.
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Ah, se houvesse sido isso
antes de antes!
Perguntas, respostas, silêncios,
nada existiria no lugar do dito de qualquer forma
(importa isto, sim: a forma de dizer uma coisa),
previamente à manhã nova que surge na vila
e neste apartamento do hotel do “não”,
ao fim do tempo da tempestade.
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Somos leves e mais pesados do que o ar
atravessado pelos primeiros sons transidos
na praça estranhamente destacada
dos primeiros pardais
sem fotos de turistas.
Palavras não captam o vazio
solene cortado por sirenes,
conversas dilatadas no ar calmo
e retirado como um claustro,
um vagão no escuro,
uma viagem que afunda
entre cafés tão quentes
que a bebida traz lágrimas
antes daquelas que não são
do grão torrado e fervido
com água que não lava
as feridas da alma,
Pompeia íntima.
Ficamos soterrados também
num instante,
mortos pelo venenoso gás
das vesúvias crises:
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uma porta bate, um estranho escarra
e, nelas, é tudo realçado,
sublinhado,
intensificado
som de pratos
no número do triplo salto mortal
de trapezistas sem rede.
E o apanhador que falta,
o gesto de desculpa indecisa,
o rosto do orgulho,
tudo (e nada) faz se voltar
um contra o outro
de costas
ante a falhada tentativa do perdão
atropelado pelos ônibus de turismo
na porta do Hilton.
Há também os primeiríssimos
sons das pastelarias finas
e tumultuadas de pedidos
todos urgentes
enquanto o faminto vigia noturno
troca seu rumo em descompasso
das horas de jornada
para os custosamente levantados
das quentes camas nas casas.
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O vigia ignora a partida do dia
nos relógios dos outros chegados
à gare ainda acesa,
entre as coisas que tremem
como os humanos despertados
por algum pensamento dissipado
pela disputa dos ferrys abrindo
o caminho do ir e vir até Montijo,
o raro apito de assustar gaivotas
& filhos.
É um sonho – ou é uma marinha pintada?
Estou vivo ou estou morto?
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O que virou, ó Möira,
com a tornado das últimas horas ?

Cada minuto pesa quando você parte
ou vê partir metade mais algo
de tudo que depois será lembrado
pela vida inteira.

[“Por que você estava falando em voz baixa
ao telefone?”]
As manhãs nunca respondem às perguntas da
noite.
São as manhãs independentes,
insurgentes rebeldes
criadas pela crueldade do tempo
– a tempestade –
que invade o aposento recordado
entre o desejo e a mágoa,
a cortina e os caixilhos da janela entreaberta
enquanto ainda estamos próximos,
ela dormindo (ou fingindo?)
e eu desperto como o vigia esteve (eu espero).
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Cada instante conta:
uma luz que avança,
a pequena multidão
já nas ruas,
aquele que compra um jornal
e o que não compra,
preferindo não saber
sobre a mais nova catástrofe.
A nossa?
Ora, não é ela sequer
um caso,
uma notícia vaga,
um boato
cruzando a rua à frente dos que tiveram de
acordar
antes das aves.
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Com infinito respeito,
eu acompanho
– desta janela de frio –
os que não saíram cantando
das pesadas sombras
nos mapas dos subúrbios
distantes dos sinos.
Vieram dos endereços soturnos que Dickens
descreveu com goyesco apuro.
De algum modo,
penso eu que todos me acusam
(sem olhar para cima),
não Don Francisco Goya
nem o romancista vitoriano das crianças escravas,
porém todos os habitantes que hoje avisto,
o alto dos seus gorros,
os corpos colhidos pela friagem
enquanto eu tento decifrar o enigma
unicamente de uma mão marmórea
num quarto sombroso,
no leito ainda morno
ao passo que, na avenida,
a liberdade dos passantes
se oferece à escravidão
do expediente nas firmas.
Chove no país
de que eu [não] me lembro?
Onde eu estava?
38
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Estava no tempo que não volta,
na mão que a mão do nadador encontra:
é a mão de um bronze
no mais fundo da água
da garrafa do oceano.
Não: estava eu na fímbria do assunto
da intimidade fria que desfrutaremos
no último instante,
talvez até as mãos apertando e...
Uma buzina tenta apressar um semáforo.
O outro apito é o do barco
que, sob a luz, segue a cruzar
de uma à outra margem
do nada.
Ao norte, ficou o doente deixado
para morrer sozinho,
depois da partida da enfermeira da noite.
Ao sul, suponho que estou vivo
e desperto (desperto?)
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assim tão cedo,
diante do frio espelho
no qual a neblina permitiu que eu escrevesse
o teu nome secreto,
aquele que o desamor encontra
apagado na luz exata da manhã
plenamente instalada.
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Manhãs vêm e se sentam,
no meio dos amantes separados
por todos os sons que surgiram
com a finalidade de anunciá-las.
Manhãs são sem educação,
sem comoção, sem piedade.
Manhãs amanhecem
como se o amor (oh)
não tivesse acabado
agonizante entre duas estações,
dois períodos das curtas vinte e quatro horas,
duas praças,
dois cavaleiros
(um sem cavalo e outro equestre herói de ferro
apontando para o fim então ignorado
e sujo pelos pombos).
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Este é um poema de aves,
seja avessamente anunciado
ao fim de versos diversos
dos versos do início.
Ave ó amor! – antes das perguntas.

Sombra de uma sombra,
eco de um eco,
engano de um engano
(“no maldito restaurante,
sim, trocaram sinais que eu vi,
ou pelo menos olhares trocaram,
você e o cavalheiro sentado
perto do caixa”)...

Ave ó noite! – pois lágrimas entrelaçaram
o desejo de despedida das pernas
se insinuando em derradeira carícia
que tinha tudo de dor física
e da última vez
e da última voz:
a das aves invadindo a pequena morte
que este quarto de hora comemora.
Os que vão fazer morrer o amor,
te saúdam, falsa moeda de ouro
dos tolos.

Perto, longe, próximo,
sentado, montado,
andante cavaleiro cagado por
bem alimentadas aves
aos turistas dos turistas
cumprindo as convenções da viagem.
Talvez no passado atrás do passado
de chão igualmente sujo...
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Volto a reparar na mão aberta,
no fechado sonho da decisão
só sua,
agora e para sempre
na unidade do que se partiu
para além de qualquer salvação
por gestos, palavras e obras.
Estou longe de tudo.
Do ar chuvoso por cima dos telhados,
lápis de gelo a redesenhar empenas
e gárgulas, chaminés e águas-furtadas.
E também do caminho matinal
daqueles que não escrevem poemas
para o passado recente
ou mesmo para o passado mais passado
que não exista mesmo nas muitas mortes
da Roma do meu amor palindrômico
pela cidade do estranhamento
no começo e no fim,
com a noite pelo meio,
a noite mais escura do que a da “alma”
do santo dos separados que rezam:
é o inferno o céu que ninguém conheceu.
44
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Chove na Via Aurélia da lembrança.
A tempestade da esquina derrubou um letreiro
que era já muito velho para enfrentar
o mau tempo do século.
Atrás do vidro embaçado,
alcançado pela angústia da queda,
nem precisava acordar cedo,
entre os muitos madrugadores
que entregam o leite de Caim,
o jornal de Kane e a notícia pessoal
da morte de mais algum Silva.
O que houve com a noite?
Por que ela foi embora?
Enquanto a noite durasse...
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Porém as noites não duram,
feitas para a luz e o provisório,
o amor postiço da prostituta
e o soluço do falso arrependido
de tudo.

Também eu tenho medo das noites
e das manhãs de notícias
e do piar friorento
entre as árvores da tua mão aberta.

As noites esperam as manhãs com medo.

Dos teus olhos cerrados
para a solidão à beira da janela de gerânios.
Dos suicidas desse outro lado
que nunca vê a aurora
nem ouve nada que a proclame,
potência de indiferença
fria e quente,
fatal e rotineira para todos os destinados
ao trabalho e à separação (preguiçosa?)...
Mais rápida do que o som da polícia,
uma mulher vem escancarar
seu desmazelo, em frente,
e bate um tapete,
sem advertir o olhar escondido
sob gazes franzidas.
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Tudo vai virar pó,
e a velha Adivinha de Touca murmura
o vaticínio sem dentes
das suas batidas no pano grosso
contra o véu diáfano da esperança
de que nada mais acordasse
neste mundo de empoeirada umidade.
No entanto,
a manhã inelutável já retira
opacas cintilações até da poeira
– e você acaba de acordar
(“bom dia”, nada mais)
para arrumar suas coisas
e deixar para sempre só
um futuro estranho
perante todas as manhãs
que chegarão sem sequer
o aviso de aves fantasmas
cantando para ninguém
que se importe e escreva
Mattinata, ó manhã noturna
de radiosa desesperança.
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ERÚPVIAS VIAS DÚBIAS
DE PIEDADE E PRAZER
ESPLENDOR E POMPA FÚNEBRE
NECRÓPOLES DE MÁRMORE
E NOMES DE MURMÚRIO
Titus Cornelius Scipio
amava Publius...
RUAS DE AGRIGENTO,
CALLIS DE SIRACUSA,
DECUMANUS MAXIMUS
DE MÍNIMA HISTÓRIA
Quem foi Titus?
Quem foi Publius?...
NOBRES ANÔNIMOS DE CASAS
DE LINHAGENS ESQUECIDAS
E ESTRANGEIROS IMUNES
[ETIAM NON MULTI]
AO GRECO-LATINO FASCÍNIO
DA BRUTAL “PAX ROMANA”
51

ENTÃO IMPOSTA AO MUNDO,
MAS FLUINDO PARA DENTRO
APENAS DA SOMBRA
DO SANGUE DE CATIVOS
DO SERAPEUM DA LUA
E OUTROS BÁRBAROS
COSTUMES AOS OLHOS
DE SENADORES E GENERAIS
DE SANDÁLIAS DE OURO
DESCALÇADAS NO ESCURO
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II

MUITO ALÉM DO MAR TIRRENO,
PODIA O ABISMO TER O NOME
DE “PUNT” (hoje a Somália, a Etiópia,
o Zaire?)
E REVELAR AS ESTRANHEZAS
TODAS DO POLIDO BRONZE
DE UM PERDIDO ESPELHO
DE SATURNAIS NEGRAS
CELEBRADAS EM SATURA
E TAMBÉM NOS ALTARES
DE DEUSES ÀS VEZES
CAÍDOS EM DESGRAÇA
NAS CASAS PATRÍCIAS
DAS DAMAS DA CLASSE
MAIS ALTA ATRAÍDAS
PARA OS LUPANARES
MAIS BAIXOS
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III

DO PAÍS DA MIRRA AROMÁTICA
E DOS MARFINS TÃO ALVOS
QUANTO O BRANCO RISO
DO ESCRAVO DE OPACOS JOELHOS
LACERADOS NOS DECUMANI,
PODIA VIR A SURPRESA
DE VER A PRÓPRIA SEPULTURA
MUITO ANTES DO TEMPO
QUE DEVOROU IGUALMENTE
A ROMA IMPERIAL
E A BEÓCIA EXTRA-MUROS

E AS RELÍQUIAS DAS CÂMARAS
PERGUNTAM SOBRE A MENTE
QUE AFUNDA
ANTE OS FINOS AFRESCOS
DA NÉVOA ENTRE CAVALOS
LIBERTOS, SELVAGENS:
OS ANIMAIS DE TARQUÍNIA
(A MUDA),
RESFOLEGANTES NA FUMAÇA
DO INVERNO QUE DETEVE
UM CÉSAR SEM TEMOR
DOS DEMÔNIOS SAÍDOS
DAS FLORESTAS CELTAS

LAVADO DO LIMO,
LIMPO DO MUSGO
NA ANTIGA SUPERFÍCIE
DE NOVO BRILHANTE,
ACENDEM-SE ELEUSINAS
LÂMPADAS ENTRE SISTROS,
SALTÉRIOS, SONS AÉREOS,
SUSSURROS VINDOS DE LONGE
PARA O ECO DA VILLA
ALCANTILADA SOB O AZUL
DE VERÕES QUE OLHAVAM
DE FRENTE O SOL DE PÃ
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IV

V

“DE QUEM FOI ESTA TUMBA?”

QUE MUNDO TÃO TOLO
APÓS O REFINADO MUNDO DO AURIGA!

FOI DE UM RICO PATRÍCIO
QUE EMPRESTAVA DINHEIRO
E COMPRAVA ESCRAVOS
LIVRES SOMENTE NOS ENLACES
SECRETOS (agora “Proibidos
ao acesso”, “Dipinti bandito”,
“Forbidden paintings”,
“Peintures interdites”,
“Gemälde verboten”)
.......................................
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PORNOGRAFIA GROSSA
GRASSA POR TODA PARTE,
PORÉM PINTURAS DE DOIS
MIL ANOS SÃO INTER
DITAS “LICENCIOSAS”
POR EXIBIREM O ARDOR
DO AMOR DE UM HOMEM
POR OUTRO REFLEXO
NO VIDRO A FOSFORECER
NA PELE IRIDESCENTE
DOS AMPLEXOS
DE ENCOSTA ABAIXO,
VIA LATHAKIA DE ÓLEOS
E PERFUMES EXÓTICOS
TRAZIDOS DA BARBÁRIE
EXTRA-MUROS (QUE ERA
O ORBE INTEIRO)
PARA ROMANOS TANTO
DE NASCIMENTO QUANTO
DA SOBERBA APRENDIDA
EM PROVÍNCIAS LONGÍNQUAS
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VI

SOBRE O CONDUTOR DE CARROS
“POR CHEGAR DA BITÍNIA
A FIM DE SER MAIS
QUE VOSSO ESCRAVO,
TITUS CORNELIO SCIPIO”

ALTA VOLTERRA VOLTAICA
CONSUMINDO OS FEIXES
DE FORÇA AINDA DEBAIXO
DOS DOURADOS PEIXES
PLEBEU DO ABRAÇO AMOROSO
DO ACASO E DA FATAL
IDADE DE AMORES
DOCEMENTE CORROMPIDOS
HÁ TANTO TEMPO...
E, ENTRETANTO,
PARECE QUE FOI PINTADA
ONTEM
A CENA DA INTIMIDADE
DE DOIS ADULTOS DO MESMO
SEXO QUE SE CRISPA
PORQUE O “EU” RECONHECE
NO OUTRO O CATIVO
ASSINALADO POR VAGAS
ESTRELAS DA CONSTELAÇÃO
DA URSA DE PRESSÁGIOS
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VII

DAS TERMAS COBERTAS
POR SILÊNCIO E SONO
“NÃO SE APRESSEM,
NADA TEMAM
– E DURMAM”,
ESTÁ ESCRITO NO TÚMULO

AGORA REPOUSAM
NA NEBLINA ARQUEOLÓGICA
QUE QUASE ESCONDE
A LÁPIDE TALHADA
COM A FRANQUEZA DE TITUS,
O “CONFESSIO” DO LIBERTINO,
DO OBSCURO COMANDANTE
DA GUARDA DE MERCENÁRIOS,
DESTACADO PARA O PUNT,
LONGE [...] O IMORTAL
SENTIMENTO [...]
LACUNAS NO TRAVERTINO
... DE MAIS CÁLIDO ESPLENDOR
DO QUE SONO E SILÊNCIO
POR SOBRE OS COSTUMES
RETRATADOS NO CERNE
ÚMBRIO DE CERVETERI
ET CIVITAVECCHIA
ATRÁS DOS MUROS
DE LUXÚRIA INFINITA
NA DELICADEZA AINDA RUBRA
ENTRE AS QUATRO PAREDES
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“E para que ser poeta em
tempos de penúria?”

Insepulta jaz a pergunta acima
e bem acima do motivo
supostamente íntimo
visto no verso de um dos últimos poemas de
Roberto Piva.
A inquirição, franca, fende a fina porcelana de cera
dos ouvidos.
Sabemos da penúria,
porém não queremos saber dela.
Plantamos a flor carnívora,
mas desviamos a vista
quando o jardim do pecado
castiga com isso:
indiferença, acídia, tédio mortal
no peito de avestruzes
(os de estômago forte
para literatura feita
com lixo).
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Lixo, lixo, lixo:

Ainda incomoda muita gente,

afirmou três vezes, o Roberto
Pedro da não-negação pívia,
no voo de Gavião livre
acima da poesia brasileira
do avestruzismo afundando
no tapete vermelho
dos prêmios paulistas
que nunca foram para as mãos
paulistanas desse ímpio gentil,
suave no convívio
porém feroz na recusa
do comércio literário
& negócios do filth.

porque perguntar é claro que ofende
(e elefantes chateiam muito menos,
naquele refrão de cantilena),
a penúria a pesar mais, muito mais, do que
setenta e dois mil paquidermes do circo embutido
no círculo de dúvidas levantadas pela palavra
indicando [múltipla escolha, agora]:

Tardia lição de um pária,
a pergunta posta no lixo
basta como indagação direta,
resta como interrogação pura
de dentro para fora da sua vida:
para que ser poeta em época
de bosta blindando tímpanos?

A) “Um idoso precisando de grana,
com choro e sem vê-la?”
B) “O solitário sem recursos,
num prédio degradado da Sampa
que faz a delícia dos cineastas
de olho de vidro?”
C) “Aluguéis em atraso, dívidas,
a necessidade de tratar os dentes
de ilustre entre os inadimplentes?”...
D) “Etc etc.”
[OBSERVAÇÃO: Dessa forma, é doce morrer no
mar

66

67

da pergunta debitada ao desalento, remetida ao
gosto pelo autoflagelo,
o fingidor a fingir que a penúria seria só a do poeta,
o mais marginal dentre os vates menos ilustres da
nossa lira,
pois Piva não teve sorte na vida, nenhum amigo na
Folha
e foi curto minuto no noticiário noturno apenas
quando morreu
en passant para a TV voltada para a montanha de
Lixo.]
“E para que ser poeta em tempos de penúria?”
é um dedo que nos acusa, trêmulo,
e não devido ao Parkinson do poeta.

Isso é fragmento de Pound,
ou um centavo da sua franqueza
dedicada ao mesmo objeto
do falso desdém
de Marianne Moore:
Eu, também, não gosto dela.
Lendo-a, no entanto, com um
perfeito desdém por ela,
descobre-se na poesia
um lugar, afinal, para as coisas
autênticas.

O fato é que ultrapassa o tecido biográfico,
os dados de cartório, geografia e outros
[PIVA, ROBERTO – São Paulo, 1937/2010]
e progride em acusação, do patamar da pobreza
para um geral “mal estar na cultura”,
uma doença suspensa sobre as cabeças
acima das quais paira a cinza
da pergunta do bardo por anos e anos
tentando, na ignorância da penúria,
“ressuscitar a arte morta da poesia;
errado desde o início,
não rigorosamente,
mas vendo que havia nascido
num país meio selvagem,
fora de época”.
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“Delicada situação financeira” etc.,

referiram alguns necrológios em lamento
impresso de delicadeza uníssona,
eu reconheço, para com a memória de Piva.
Com certeza, delicada era a espessura
de nuvem
do seu sistema (?) de vida
refletida no espelho d’água
de uma foto fazendo tremer,
na imagem do poeta sessentão,
a marca dos anos finais
de sol negro no seu endereço
de solidão no centro populoso
da maior cidade da América Latina:
Aqui morou um menino de fazenda
transformado em poeta urbano
de capa do terceiro caderno
que o mendigo depois usa
com finalidades higiênicas.
Nas páginas de jornais,
quando acontecia de se lembrarem dele,
Roberto sabia encenar para a estagiária
enviada da redação (a propósito de qualquer
besteira),
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o lirismo transverso de uma espécie de anjo
decadente a fazer aquelas perguntas tortas
pelo mau uso do cachimbo fora das bocas
da moda em Liberdade, Vila Olímpia
e Moema.
Não era, entretanto, um amador em espetáculo
performático (y otras frescuras),
e o caso da pergunta que ele deixou perfilada
num verso até simples,
adverte o tempo de aposentar poetas,
abre o verbo,
diz claramente:
em épocas de penúria deprimindo o espírito,
a poesia se torna absurda,
sem sentido, dispensável, inútil,
deslocada e carente de público
inclusive para ouvir o tilintar
do dinheiro, realmente,
num poema de Ritsos:
Tarde sombria como um bolso vazio.
No fundo do bolso um buraco doce, penugento.
Por lá passas um dedo em segredo,
tocas a própria coxa como se tocasses
outro corpo, maior, estranho, profundo
– o corpo da noite ou da tua morte.
Por esse buraco caem as moedas todas,
mesmo as de ouro, cunhadas com a efígie
esplêndida e jovem do Príncipe dos Lírios.
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A pergunta de Piva – essa fissura –
revela meramente o que ela revela,
pois o cão do derradeiro livro
não produziria um ganido,
ao latir para tímpanos blindados
pela incultura.
É claro que faltavam conforto, vinhos
e rosas,
sendo parcas as rendas do herdeiro
de antigas terras sumidas
com roseirais na bruma.
E poucos os meios (mais do que os fins)
para os longos fins de semana,
o garoto da banca de revistas,
a importada edição dos inéditos
de Pier Paolo Pasolini.
Tudo tão verdadeiro quanto distante
da essência de outras penúrias
entre esquinas de garoas
e galerias de arte em vernissages
cujo rumor de cálices noturnos
chega aos guardadores de carros
como a música do paraíso
de inalcançáveis perdizes.
Para que ser poeta em tempos assim?
Quando Piva faleceu (e faz pouco tempo),
todos evitaram cuidadosamente
a simplicidade desconcertante
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da interrogação relativa
aos Tempos de Penúria
Intelectual,
Moral,
Social,
Sexual,
Musical,
Teatral,
Poetal,
Caricatural...
virando uma exposição no MASP,
um patrocínio da Lei Rouanet,
uma loucura domesticada,
uma homenagem ao terraço Itália,
uma retrospectiva de metrô dedicada ao Bardi
e esquecida dos Flávios da família patrícia
da Casa do Caralho pichado
no monumento àquela revolução
Constitucionalista (com “C” grande)
que é um caso de São Paulo,
como Jânio Quadros,
os Mutantes,
os irmãos Campos
e Hebe Camargo.
Tudo isso está saindo assim
para dizer que Piva começou
quando das edições de Massao
(por favor, não deixem morrer o Editor, sem que ele ouça
o “Ohno!” sendo chamado entre os nomes fundamentais
da fé clara na poesia, numa época de treva),
os livros despontando da Oscar Freire
entre aguardente e rara consolação
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de um Piva no meio dos pífios
entre poetas lançados assim mesmo
(o samurai não usava a katana,
mas longos cabelos de Mifune
e o olho de receber uma Hilda Hilst
com todas as honras).
Hilda! Era instigante encontrar pessoas estranhas
nos bares, moças de botinas, atores que não
dormiam,
atrizes que fumavam demais,
gente saudável do modo mais incorretamente
político
possível entre invernos e repressões,
notícias vagas de espiões
e manifestos da classe unida
para terminar em separação,
“Diretas Já!”
e outros gritos que vulgarizam poemas
ditos longos (e pré-ditos), elegantes,
essas porras de novo,
e Piva e a prova de que nada muda
– quando no fundo se deseja
a mudança de Lampedusa,
de Salina para Salina.

pela capital grande demais para se assustar
com uma arenga de artista.
Roberto Piva, apesar disso,
bem que tentou,
enquanto seus amigos agora respiram,
afinal saudosos, aliviadamente,
na neblina.

Fui mal, nessa tentativa de síntese.
Sou ruim, quando se trata de ver de longe
e de perto ao mesmo tempo.
Finjam que não leram,
e recomecemos dos escândalos paulistanos
que sempre terminam bem absorvidos
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Ele aceitou pisar ao contrário

na sarjeta cuspida pelos mendigos,
entre seringas e camisinhas usadas
por trás de fumaças das pamonhas
cozidas para os nordestinos
da São João dos antigos cinemas
pornôs reforçados por sexo ao vivo.
Era o puro desespero que Piva via
no palco e na plateia de mãos sujas
de esperma e gosmenta casca de milho
no chão das salas vinte e quatro horas
sem limpeza,
até vir uma mulher com o uniforme de serviço
a fim de suportar a imundície removida com pá,
porém sem a luva de uso “uma por vez”
de recomendação da Saúde Púbica.
Roberto Piva estava pobre e triste,
porém a pergunta que ele deixou
feita para a Indiferença,
dirigida ao Tédio,
destinada à Morte (e fim),
não dizia respeito somente à conta bancária
de movimento certamente ridículo
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para o critério dos cheques especiais regulados
pela central de algum banco centralíssimo
na Paulista ou no antigo Viaduto do Chá
sem meias xícaras de medidas
contra o comércio de artigos de plástico
dos miseráveis que comoviam o poeta,
uma vez que as lágrimas de Roberto
raramente eram para si mesmo,
a cara amassada no espelho
implacável da queda dos cabelos
também nos travesseiros
ligeiramente azedos
da longa noite sozinho,
sem beleza.
Tenho uma história para contar, ainda.
De certo modo, é uma história sobre Piva e eu,
que nunca nos conhecemos em São Paulo
ou no Recife ou em outro lugar qualquer
deste país de bienais e flips, flops e flups.
Acontece que alguém de um “Círculo de Leitores
OF”
(assim mesmo) resolveu me convidar para ler
fragmentos de Vi uma foto de Anna Akhmátova
e eu perguntei se pagavam,
e a moça do outro lado da linha
[num mau poema, isso quer dizer telefone]
respondeu que “ofereciam passagem e
hospedagem”,
mas cachê não.
77

Pagamentos eram para a sala,
para “o rapaz do som”, “a companhia de
eletricidade”,
a “gráfica dos cartazes” e tudo o mais,
menos para o poeta convidado para recitar poemas
ou que raio fosse (digo eu).
Irritado, eu emendei: “Dizer poesia”.
Ela disse: “Pois é. Não há dinheiro para isso.”
Eu disse: “Eu já entendi. Mas você devia ter dito
DIZER POESIA,
em vez de recitar poemas.”
Ela disse: “Hein?”
Eu desisti.
Mas voltei a perguntar: “E o que é OF? É inglês?”
Ela disse: “Não! É Orides Fontela. Círculo de
Leituras Orides Fontela”...
Então, eu aceitei ir “recitar poemas”,
isto é, aceitei viajar sem ganhar um centavo,
com um propósito “nobre”, “cultural” (essas
merdas)
embora a própria Orides houvesse escrito
belamente:
Viajar
mas não
para
viajar
mas sem
onde
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sem rota sem ciclo sem círculo
sem finalidade possível.
Como eu poderia cobrar alguns trocados
de um Círculo de Leitores tocando
a memória tristíssima da poeta mais pobre do
mundo?
Orides Fontela foi despejada,
ficou sem lugar para morar
e teve que se alojar de qualquer jeito
na Casa do Estudante,
na mesma Avenida São João que você conhecia tão
bem,
meu poeta (alguma vez chegou a ver Orides
recolhendo algum bichano transido de frio
entre uma delicatessen e um hotel para lúmpens?)...
Esse convite foi na semana em que você morreu,
Piva,
eu estava comovido e a lembrança da pobre Orides
veio destroçar ainda mais a minha resolução de
cobrar
pra viajar com rota e para um Círculo liso,
com a finalidade de ler partes do Anna Akhmátova
ou qualquer outra excrescência de tempos de
penúria
(para que ler poesia?), de maneira que eu propus:
“Eu aceito, mas vou para falar sobre o Roberto
Piva”.
Ela: “Quem?”
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Eu: “Piva, o poeta que acaba de morrer.”
Ela: “Era seu amigo?”
Eu: “Não”.
Ela: “E por que o senhor quer falar sobre ele?”
Eu: “Porque um dos seus últimos versos não me sai
da cabeça”.
Ela: “É tão bonito assim?”
Eu: “Versos não precisam ser bonitos. Versos
precisam ser verdadeiros.”
Ela: “Diga ele”.
Eu: “Diga-o”.
Ela: “Eu não sei qual verso é esse que não sai da
cabeça do senhor.”
Eu: “Eu sei.”
Ela: “Então, diga”.
Eu: “E para que ser poeta em tempos de penúria?”
É claro que eu terminei indo lá,
no Centro de Leituras Orides Fontela,
e falei sobre Orides e sobre Roberto,
ambos pobres e doentes e grandes poetas
que São Paulo ignorou de diferentes maneiras,
autorizando o Brasil a ignorá-los também.
Porque, realmente, não há nenhuma razão
para se ser poeta em tempos de penúria
feita da não-percepção do muito que depende
de um “carrinho de bebê vermelho ao sol”
ou qualquer outra banalidade aparente
voltando num sonho leve como avencas
na sombra do perdido paraíso da infância
de vagalumes presos.
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Eles estavam já apagados, Piva,
na palma envelhecida de Parkinson e saliva,
cansaço e mais “os anos sem emoção” (...)
São Paulo desaparecera por detrás da juventude
da geração de Robertos confiados
(de modos diversos) na aventura da vida
a trair pelo menos os Pivas (e as Orides).
Não há mais poemas nos muros de eleições sem
inspiração.
Não há mais inspiração para seja o que for que
ainda não tenha sido traído
ao menos por distração (concedido seja o
beneplácito da dúvida sobre a determinação de
algumas traições).

“E para que ser poeta em
tempos de penúria?”
Você perguntou tão francamente
que ninguém poderia prestar muita atenção,
meu poeta pronto para morrer desse lamento,
além da doença e da orfandade de si,
Orfeu perguntando “para quê”?...
E todos fazendo como se a pergunta
não fosse com ninguém,
além do próprio poeta Piva.
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[NOTA: O poema já estava terminado – exatamente no
dia 3 de agosto, um mês após a morte de Roberto Piva –
quando me deparei com a seguinte notícia, conservada
na internet: 13 de junho de 2010... O editor Massao Ohno,
de 74 anos, morreu anteontem à noite na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, onde estava internado havia uma semana etc. Apesar disso, decidi manter o verso referente
ao Massao – verso que ainda o toma por vivo – íntegro
no seu engano, uma vez que a notícia sobre a morte do
Editor, despercebida, é mais um exemplo dos “tempos
de penúria” de que fala o verso do Piva. FM]
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Texto da Orelha:

Os três poemas deste livro de FERNANDO
MONTEIRO prosseguem a meditação iniciada
com o seu Vi uma foto de Anna Akhmátova (Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2009). E vão
em direções até certo ponto convergentes, desde
o primeiro – o “Mattinata” do título geral –, no
cenário de intimidade das horas finais de uma
relação amorosa, sendo personagens a voz interrogativa de um homem a contemplar a amante que
ainda dorme no quarto de um hotel e também a
cidade (estrangeira?) na qual essa separação coincide com o começo da manhã a se insinuar na dobra das coisas.
O segundo poema recua longamente no tempo: parece inscrito em lápides romanas que murmurassem algum daqueles segredos “que não são
para se contar”. E essa intenção se desloca da forma para evocar também o tema da ruína da ruína,
ou seja, a situação da própria civilização em tempos de vulgaridade extrema.
O terceiro e último poema desdobra o eco dessa “vulgaridade” no âmago da cultura, a partir de
uma espécie de elegia em torno da morte do poeta

Roberto Piva, ocorrida em 2010. Pós-beatnik até o
amargo fim, Piva se manteve “selvagem” a vida
inteira, avesso ao comércio literário de todos os tipos, e, quando morreu quase como indigente num
hospital de São Paulo, ninguém pareceu perceber
o dedo acusador por ele apontado através de um
verso (retirado de Hölderlin) citado em praticamente todos os necrológios do rebelde paulista:
E para que ser poeta em tempos de penúria?
A partir desse “mote” – e de uma forma bem
diferente daquela dos poemas anteriores – de alguma maneira a grandeza e a miséria (para lembrar um título de Alfred de Vigny) da Poesia em
épocas de “penúria”, passam a estar no centro indignado do quase “manifesto” que, aqui, revolve
a própria música do verso e confronta, igualmente, o modus da sua recepção num mundo “antipoético” por excelência, conforme muitos denunciam
o tempo presente.
OS EDITORES

