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01. DISCURSO  
    
Flores da fala 
golpe de dados, 
culpa dos dedos, 

acoplados dês, 
percurso, 
registro, 
memória, 
ponto de partida, 

canastras do riverão. 
Fim e beguim.  

 
 

 
 



 

  

 
 

02. O ENCONTRO DE CRISTINO COM 
VIRGOLINO NA VIOLA DE SEU RAIMUNDO  

    
Onde o pé e onde o passo, 
onde a espada e o rosário, 
bruto e móvel, duro e mira, 
pó, madeira do Calvário, 
pedra imóvel, couro em tira, 

dor sem cura, céu no laço   
    
Sou deus de couro, 
sou ás de ouro, 
sou ferro em brasa, 
chaga de lua, 

adaga nua, 

a minha casa 
é todo chão 
deste sertão. 
    
Mil e cem donzelas curvas, 
porta aberta onde entro, 
olho cego pra bondade, 

vou assim sertão adentro, 
pra acabar com claridade, 
pra beber das águas turvas. 
  
Se sou arma sou da treva, 

se sou mapa sou do vento, 

se sou guarda sou do povo, 
Satanás, sou teu rebento, 
morte, pode vir de novo, 
minha lenda nada leva.  
 
 
 

 
 



 

  

 

03. DESAFIO DE VIOLA REPENTINA E 
GUITARRA CÉTICA  

"Os mortos sentam-se à mesa, 

mas sem tocar na comida; 

ora fartos, já não comem 

senão côdeas do infinito!" 

                            Ivan Junqueira 

      
Há pontes, 
mas nem sinal 
de que haja fontes. 

Há navios, 
mas nauta algum 
quer tecer fios. 
  
Corisco, na viagem do sertão, 
é já seu anacronismo: 

duas cabeças, nenhum coração. 
  
Corisco, no corso da solidão, 

já acerta o passo 
com o pé de Lampião. 
  
O raio, na rota errada do Cão, 

não espalha rastros, 
já planta sementes de amplidão. 
  
Corisco, antes a cruz de Virgolino, 
já dança o passo doble 
no forró forrado do destino. 

  
Cristino, quando partir de Angico, 
já sabe que não há porto 
nesse navegar nanico. 

  
O raio, bala de partir Lampião, 
já embarca no trem do medo, 

um trem que nem pára na estação. 
  



 

  

A rosa que brilha 
na chaga do peito 

lhes serve de trilha. 
  

A vereda do zangão 
no vôo da luta, 
destila o mel da traição. 
  
O cigano andaluz, 
no brilho da faca, 

dilui a treva na luz. 
  
O sangue do amado, 
no gomo da espada, 
cala o mistério sagrado. 
  

O suor do rosto, 

no rumo do incerto, 
lhes serve de encosto. 
  
A lágrima santa 
no pus da ferida 
não chora, só canta. 
  

Rola uma pedra, 
produz-se um som, 
a urze medra. 
  
Assim faz o silêncio 

seu roteiro, 

as suas baladas. 
  
Assim nos chama 
a morte, 
a badaladas. 
  
Viver é só saber, 

se se parte, 
não há chegadas. 



 

  

 
 

 
 

04. TRÍPTICO MARINHO  
      
    
O efeito do ocaso 
e a palavra ao acaso: 
as fugas do sol. 

  
O litoral deitado 
nas redes do horizonte: 
no sempre fugido. 

  
Ainda há náufragos 
agarrados à tábua do sol 

e a este tédio todo.  
 
 



 

  

 
 

 

05. POEMINHA  
      
    
Ao lado deve haver uma chuva 
ou um pombo que devore estátuas. 
  
Atrás, uma voz azul e inquebrável 

que transporte as ondas do mar morto. 
  
Na frente, um deserto estéril, ruas 
que sejam desenhos de Gaudí, árias de Verdi. 

  
Resta a consciência triste do retorno 
e os sonos de fazer o não ser feito.  
  

 

 

06. VAMOS BEBER A TARDE?  

      
    
Nada como uma sinfonia de Beethoven, 

um lápis, um papel, um copo, uma tarde. 

  
Beije nos lábios o sonho 
e deixe-o passar assim dormente. 

  
Sopre no ouvido o espanto 

e deixe-o viver assim dolente. 



 

  

 
 

 

07. ÔMEGA 
   
     "O mytho é o nada que é tudo." 

                    Fernando Pessoa   
    

  
Assim como Cristo na cruz quisesse ou não morrer 

ou como nauta sem flauta quisesse ou não cantar 
e tocar e dançar a tempestade 

  
Estou só, 
companheiro inevitável 
do futuro 

pó. 

  
Alfa 
Gama 
ômega 
  
estou pó 



 

  

 
08. FUGA DE BAQUE 

   
      

    
Não vim aqui para explicar, 
mas pra confundir. 
  
O preço da licenciosidade 
é a eterna militância.  

  

 

 
09. TECHNICOLOR 
   
      
    

Rubro de cólera, 
surge 

o demoteu 
e esbraveja. 
  
Populus vobiscum, irmãos, 

allons, enfants de la patrie... 
  
Mais rubro ainda, 
ruge, 
cor de cereja, 

antropoteu 
          (eu) 

como o leão Metro-Goldwin-Mayer. 
  
Pára o andar que o santo quer mijar.  



 

  

 

10. NA CASA AVOENGA 
   
      

    
A nuca cansada apoiada 
na palma aberta da mão, 
os olhos míopes 
do velho Chico Ferreira 
escutavam o choro do sertão 

no céu sem estrelas 
da mais escura vastidão. 
 
                  um sapo 

                  um grilo 
                  um rês 
                  uma rã 

 
Assim era o serão 
na Fazenda Rio do Peixe, 
de onde fui vindo. 
 
Todo som que me vier 
do bojo da rabeca de Bié, 

como chuva na telha 
e sabor de leite coalhado 
com rapadura rapada 

– eta emoção! 



 

  

 

 

 
 
 
 

11. SERESTA SERTANEJA 
   
   (à moda de Antônio Machado e Petrúcio Maia)   

    

Nas frestas da noite 
escorre um luar 
macio de tão líquido 

e passa ao largo 
uma sombra, um agouro, 
o pio da coruja que rasga o silêncio 

do violão na parede, 

encordoado pela teia 
de aranhas nuas. 
  
E era assim blue meu sertão azul.  

 



 

  

 
 

 

12. A SEARA DE SARAMAGO 
   
       
Esta língua é minha semente, 
machado de mulato do morro, 
pátria de poeta lisboeta. 
 

Esta língua é minha visão, 
o sol do soldado caolho, 
a mão do soldado maneta. 
 
Esta língua é minha música, 

na palavra do padre pregador, 
no pássaro do padre voador. 

 
Esta língua é minha mulher 
tem cuidados de mãe 
no leito da amante. 
 
Esta língua é minha rosa, 
tem perfume dos sertões gerais, 

tem sabor de vinhos do Porto. 
 
Esta língua é meu cavalo 
para subir cidades e serras, 

que a brisa do Brasil beija e balança. 
 

Esta língua é fel com mel, 
cantigas a palo seco 
de ninar o futuro. 
 
Esta língua é meu coração, 
na tortura, na paixão 
e no sal amargo da purificação. 

 
Esta língua é jóia africana, 



 

  

ela caça a onça caetana, 
ela cruza a légua tirana. 

 
Esta língua é fruto de meu ventre, 

mata sede de amizade, 
me arma nos bons combates. 
 
Esta língua não é de viver, 
língua de navegar e de lamber 
e de dançar o tango argentino. 

 
Esta língua é meu berço, 
esta língua me conhece,  
esta língua é meu caixão.  



 

  

 

13. BARCELONA III 
   
      

    
As pedras de Gaudí se movem na cor, 
são ondas, ramblas, rios, 
os muros de Gaudí, palmeiras. 
Antoni Gaudí planta cal 
e colhe o sol, o céu 

na seara líquida 
do Mediterrâneo. 
O arquiteto semeia 
plantas de argamassa 

em pontas de papiro. 
Dão frutos plenos, sem prumo, 
sons de concreto, 

vida pensa. 
Os ladrilhos de Gaudí, 
menos que frases, 
são crases provençais. 
O velho de costas, curvo, 
um risco de carvão 
sobre o branco do papel 

letras, lascas de luz. 
  
Aquém do nada, 

cavernas incompletas 
escavam o céu. 



 

  

 

14. BARCELONA VI 
   
      
Numa tarde de Barcelona 
tarde também na Borborema, 
vertia uma gota de sangue cada poema. 
Naquela tarde em que tudo era noite, 
no Tietê espesso, 
o homem longo viu a água de óleo 

nas agulhas esburacadas da igreja interminável. 
Este templo não fica em Abbey Road, 
mas ali as pegadas nuas de McCartney, 
acolá a calçada verde que Winston Lennon cruzou. 
Este templo, 

entre o jardim de Goethe em Weimar 
e o universo sem rima nem solução 

dos abismos de Minas, 
não cabe em espelhos de prata 
nem se cobre do pano verde dos pampas. 
Lá, entre o sem meio e o sem fim, 
o homem se diz capaz de amar 
o vizinho simples e singular, 
em sua passagem ignorada 

por cidade remota. 
O pavão do Paraíso 
faz ninho em cumeeiras 
apenas imaginadas. 

 
No sono de Gaudí, 

o sonho de José. 
Em lugar de degraus, 
buracos na torre, 
trem de estrelas para o céu, 
onde Barcelona e Borborema 
brincam de Deus. 



 

  

 

 

 
15. BARCELONA XVII 
   
      
    
Roca abrupta  
que um tecelão tramou,  

domina esta cidade  

com teus fios visíveis,  
tuas agudas agulhas  
e as lágrimas angulosas  
das plantas tenazes  
que se agarram a teus poros.  
   
Roca abrupta de tecelão,  

livra esta cidade  
da prisão gris  
em que a montanha a encerra,  
edtende o horizonte,  
que o oceano barra,  
e tece tua luz  

no plano roto  
com que os tiranos  
amordaçarram a boca  
de teus filhos desvairados.  
   
Velho arquiteto inquieto,  
sacode o pó de calmaria  

dos teus mares de pedra,  
arranca de tua voz  
o grito grato do povo.  
Aqui onde jaz teu corpo,  
sobre o tirlho,  
faz teu canto  
com o estribilho tonto  

do livro arbítrio  



 

  

ao indívduo indivisível  
e do direito de cada um,  

sendo só si mesmo,  
conter todos  

para nada nem ninguém  
poder conter. 
 



 

  

 

16. BARCELONA XIX 
   
      
Eu, Güell, conde e parque,  
só venero o que perece:  
o cheiro,  
o charme,  
a chama.  
Mineralizo o orgânico  

(pedra, calos  
na paisagem morta),  
o que há de fenecer:  

o sapo de ladrilhos,  
o trapo de trilhos,  
a flor curva,  
tomando, no tranco,  

a forma de banco.  
   
Peço a pele das pedras  
seus flácidos flagelos,  
dentes cariados  
na boca do cerro,  
podres poderes da beleza.  

Estes olhos condes,  
que me comem, parque,  

são vermes,  
germes que ferem  

o solo.  
   

Eu, Güell, aqui me encerro  
e enterro  
meu rosto submerso de Ramsés  
na areia líquida do Mediterrâneo.  



 

  

 

17.       , (vírgula)  
   

Para dona Mundica, mestra do gosto que fica 

 

Todas as coisas caem e são construídas de novo, 
E aqueles que as constroem de novo são felizes. 
(W. B. Yeats, ‘Lápis-Lazúli’, Últimos poemas)   

   
Se Antoni Gaudi paralisa 
dança em pedra, 

António Gades se move 

na arquitetura gestual 
de mãos e pés. 
Gaudi congela o movimento 
para atravessar o tempo, 
Gades ocupa o espaço 
com a redundância da imobilidade. 

 
 
O traço de Gaudi 
engaiola o vôo 
e solta o pássaro. 
O passo de Gades 

imobiliza o projeto 

e evita o acaso. 
Quando pensa parques, 
Gaudi baila 
ao ritmo desigual 
da beleza esparsa. 
Ao balançar o corpo, 

Gades concentra 
o plano nos detalhes 
dos músculos tensos. 
 
O palco de Gaudí 
é a Sagrada Família, 
de cujas torres longas 

ergue a voz 



 

  

e o limo da terra 
rumo ao céu. 

 
Os prédios de Gades 

têm tijolos de gestos, 
janelas de saltos, 
portas de piruetas, 
jeito de o acrobata 
ser grato a Deus. 
 

 



 

  

18. BORBOREMA 9 
   

      
   

Ontem foi amanhã  
e já será hoje  
quando eu caminhar  
para trás,  
no rumo do que deixei  
e do que me largou.  

No brilho da lembrança  
de uma imagem qualquer,  
a saudade de certo instante:  
casas, ruas e ladeiras  

escapam com o tempo,  
que as cobre de pó.  
 

 
Cada dia repete o anterior  
de forma diferente;  
irrepetível, toda hora  
repete outras horas.  
Do berço ao túmulo,  
apenas o rio interminável  

e o banho em suas águas  
mesmas, conquanto mutantes.  
 

A memória não imita  
a cidade construída:  
inventa a cidade mítica  

e a funda novamente,  
pedra sobre pedra,  
sonho sobre sonho. 
 



 

  

 
 

19. BORBOREMA 10  
      

   
Os tropeiros da Borborema 
sonhavam, à beira do açude, 
com as vastas cidades 
das suadades do poeta 
Antônio frederico, da Bahia. 

Em vez do estalar de relhos, 
o rangido do sbondes nos trilhos. 
Mas nunca um bonde em Campina 
que descesse a Rua ìndios Cariris, 

onde se pousava na pensão 
da velha Maria Travassos. 
Na sala da frente, 

servido o jantar, 
esticados em redes fedidas, 
motoristas de cmainhão, 
tropeiros de outra estação, 
sonhavam capuchos de algodão 
nos travesseiros da memória; 
os cabelos brancos da velha 

e as cidades devastadas 
pelo monóxido de carbono 
e pelo pecado do com ferro fere, 

com ferro será ferido. 
  
Em todos os relógios, 

a noite cancela o tempo.  



 

  

 
 

 

20. BORBOREMA 12 
   
      
   
Longe da Borborema,  
o pássaro preso,  
fora da gaiola,  

canta a mesma dor  
do escritor  
perseguido pelos touros  
nas ruas de Pamplona.  

Quem a gaiola não prende  
não sabe que é livre,  
senão dentro das grades  

de desconhecer o além dali.  
O pássaro se desespera  
na solidão da liberdade  
e se atira à grade,  
sangue pingando  
de cada pena.  
 

 
De que valem asas,  
se a cidade pesa  

mais que o ar,  
no lado interno do peito?  
A vida, fora,  

é presa da amplidão  
dos horizontes,  
que não abrigam  
os abismos insondáveis  
da gaiola.  
De que serve o bico,  
senão para cantar  

a dor da traição  



 

  

da cidade adúltera,  
que por se ancha,  

até no nome,  
jamais pertencerá  

a um homem só? 
 
 
 



 

  

21. BORBOREMA  13  
      

   
Cidade não há 

como Campina, 
dizia, uma vez, 
João de Carminha, 
o pistoleiro, 
que jamais havia 
saído de Campina. 

Ele sabia o que falava: 
não precisava  
sair de Campina 
para garantir  

que não havia 
outra igual, 
os mesmos puteiros 

da Curva de Zé Leal, 
idênticos caminhoneiros 
na Rua João Pessoa 
e versos de pé quebrado 
bordados no silêncio 
de cimento das praças. 
 

Qual Fernando, de Espanha, 
João não chamou testemunhas 
para só crer em si. 

Quando falou, 
não comparou, 
apenas traduziu 

seu robusto amor de cigano 
na miséria das palavras. 
E cidade outra não havia 
- qual o ventre de Carminha - 
como a Campina dele, 
que só ele via 
por ser a única que vira, 

a vida toda afora.  



 

  

 
 

22. BORBOREMA 23  
      

   
Petra, na Jordânia, 
a cidade sem portas 
esculpida na montanha, 
oculta templos em grutas 
e tumbas nas salas de jantar. 

O Planalto da Borborema 
se encontra marcado 
em cicatrizes da pele, 
um mapa de tatuagens 

em cada recanto do corpo. 
  
Chega-se a Petra 

no lombo dos camelos, 
ali beduínos vendem 
moedas qeu não circulam 
e enigmas sem solução. 
A Borborema se chega 
pela trilha das pedras 
atiradas por quem 

na poeira da madrugada 
se perde da anatomia do caminho. 
  

Em Petra, não há esquinas, 
somente o footing dos mortos, 
o mercado da memória, 

as praças sem povo 
e os pecados da ilusão. 
Na Borborema, de nada um pouco, 
sonhos pisados nas calçadas, 
prantos escorrendo nas sarjetas, 
as ruas brancas da infância 
plantadas na palma da mão.   

 



 

  

 

 

23. BORBOREMA 24  
      

   
Estou irremediavelmente condenado 
a amar minha pobre província, 
estas ruas desesperadamente estreitas, 
esta lama nas sarjetas; 
estas casas sem jardim nem luxo; 

os botequins imundos, 
onde bebi cachaça 

com caldo de peixe. 
  
Esta cidade não tem 

Picasso nas esquinas 
como a Chicago sem Capone. 

Esta Vila Nova da Rainha 
não a banha o Douro 
como a serena Porto. 
Esta Serra da Borborema 
não contorna o oceano 
como a cordilheira, em Santos. 

Mas esta terra 
não saberá mentir, 

seja para aqueles 
que não nasceram aqui, 
seja para outros tantos 
que atraíram, 

na busca da fortuna 

não escondida nas lajes 
da Lagoa da Millha. 
Esta serra não trai 
quem abriga 
nem esconde o leite 
dos filhos que sequer 
nasceram de seu ventre. 

  



 

  

Aqui não tive berço, 
terei, acaso, ressurreição?   

 
 

 



 

  

 

24. BORBOREMA 25 
   
    

No topo da Borborema, 
a cidade se compõe 
de cabeça, tronco e membros. 
O cérebro engarrafado 
dos poetas e tribunos 
(Ronaldo, Raimundo), 

profetas e loucos soltos 
(Carboreto, Biu do Violão). 

O peito de aço 
dos robôs da Politécnica 
e o ventre maciço 

de alguns mascates. 
Mãos habilidosas 

de mecândicos e artesãos, 
da cartomante Natinha, 
do pistoleiro da Carminha 
e dos catadores de algodão. 
Milhares de pés 
da centopéia do forró, 

músculos de bailarino 
e asas no mocotó. 

  
Geografia de açudes, 
história de rebeliões, 
epopéia de fanfarrões, 

anatomai de vielas, 

matemática de feira-livre, 
gramática de precisão. 
No topo da Borborema, 
a cidade se divide 
em começo, meio e fim. 
No princípio, o verbo; 
no meio, a vida toda; 

no fim, a solidão. 



 

  

 
 

 
25. LUA NO LAGO   
    

Luan caída en el lago. 

              Octávio Paz   
    
A lua se estilhaça na água 
como uma granada 

caindo no jardim. 
Mergulho no lago, 
bebo o leite do luar, 
me farto todo. 
  
A noite tem perfume 

de gardênia 

e a cidade geme, 
qual fera ferida. 
Solos do silêncio, 
líquidos 
no ar sem brisa, 
embalam mistérios 
neste cais cúmplice. 

  
Os barcos não se movem 
e as luzes da cidade  
se deixam lavar, 
confiadas, 

à distância da lua quebrada. 

Mergulho para colher a luz 
ou pescá-la, sei lá. 
Quero dar-ma de presente. 
Recolher-lhe os cacos. 
  
O perfume da noite 
é meu perfume. 

E o silêncio da noite, 
meu silêncio. 



 

  

Me molho  
de encanto, 

me embebo 
de magia,  

me lambuzo do leite da lua 
no leito do lago. 
  
A treva seca do cerrado 
se mela de luz 
no molhe encantado. 

Minha vida 
se atraca 
ao movimento dos barcos 
paralisados 
neste lago plácido. 
  

No centro da noite, 

apascento 
os rebanhos 
de toda a beleza 
revelada. 



 

  

 
 

26. MADEIRO 
   

      
    
Meu pai está no céu 
e me mandou o dom da vida 
pousar do beijo de um colibri. 
Quando a semente caiu, 

o ventre virgem de minha mãe a estreitou. 
Debaixo do regaço da terra, 
me nutri da lava dos vulcões, 
bebi a água limpa dos lençóis 

e suguei a força fétida 
da matéria apodrecida. 
Cresci no seio da relva, 

vesti as cascas do tempo. 
Soprei ventos primevos, 
trazidos dos campos, 
onde o trigo fenece. 
Destilei o perfume das flores 
e o sabor dos frutos da estação. 
Refresquei com o orvalho de meu pranto 

o asfalto que me queimava os pés. 
À sombra de minha presença, 
abriguei carícias alheias 

e em meus membros 
espalhei ninhos e espinhos. 
Cantei canções ancestrais 

nas línguas mortas das aves, 
que não me deixam calar. 
Fixaram com cravos minhas pernas 
neste bosque de piche e aço. 
Agora, eis-me aqui, de novo, 
disposto ao perdão, 
pois para isso fui pregado. 

Abro bem os braços 



 

  

e deixo o peito à vista: 
meu velho coração vegetal 

só carece de um olhar caridoso 
para pulsar sua compaixão. 

Olha bem pra mim, 
transeunte urbano 
de minha agonia! 
Enquanto me encontrares, 
teu pulmão de cristal 
não vai se estilhaçar. 

 
 



 

  

 

27.  DECOMPOSIÇÃO DA FOLHA  
      
    

Verde, que te quero 
verde em Lorca, 
verde em cloro, 
verde em fila 
- clorofila -, 
verde-íris 

no brilho do olho, 
no embrulho do mundo, 
no globo ocular 
e no globo escolar, 

na pele das plantas 
(à flor da pele) 
e no pano do mar 

(o mar, quando quebra na praia, 
é bonito, é bonito), 
mar de cana 
(mel de caiana), 
oh, verde mar 
das brisas do Brasil 
(eta, mundo velho sem porteira, 

que goteira, 
sem eira nem beira). 
A lógica do eco: 

verde imenso, 
verde amansa, 
verde amaina, 

verde amanha 
(e o verde amanhã?). 
Verde, que te quer 
ver 
(no verde farfalhante das palmeiras, 
onde canta o sabiá); 
o que vai ser de mim, hein?  

 



 

  

 
 

28. GARATUJAS DE BAR 
   

      
    
A verdade verdadeira, 
a verdade profunda, 
aquela que espreita 
na falha de San Andres 

e vive na Gruta do Maquiné; 
a verdade dos peixes 
que nadam no atol de Mururoa, 
não se encontra em antologias, 

nos romances de amor, 
nos tratados de filosofia, 
nos livros de poemas 

nem nos jornais, 
nas revistas 
ou nos noticiários 
do rádio e da TV. 
A verdade nua 
- o romantismo tardio 
do “Adagetto” de Mahler -; 

a verdade fria do iceberg 
que afundou o Titanic; 
a verdade crua da pedra ume 

que afiava o cinzel do Aleijadinho, 
esculpindo profetas; 
a verdade úmida e rósea 

da mucosa que se perdia 
entre os pelos e as pernas de Salomé 
e da língua entre os dentes alvos 
de Salomé; 
a verdade cruel 
do bigodinho de Hitler 
e a verdade alegre 

do bigodinho de Chaplin; 



 

  

esta verdade adolescente, 
sadia e doente, 

esta verdade febril, 
ela não está nas canções 

de Rodgers e Hart 
nem nos cocos de Dona Selma 
ou nos sambas de Cartola. 
Ela não sente dor de cotovelo 
nem veste cuecas samba-canção 
ou calcinhas de renda do Ceará. 

Esta verdade só se acha 
na poesia 
dos guardanapos de papel 
de algum boteco da Lapa, 
manchada de sangue e sêmen, 
suor e cerveja. 



 

  

 

29. POEIRA DE ESTRELAS  
      
   

Do norte do norte 
as águias decolam 
para vôos sem volta. 
Lá, tudo começa: 
a voz do mudo, 
a vez do mundo. 

No norte do norte 
as águas brotam do solo 
e o fogo se consome, 
queimando a cera do tempo. 

No norte do norte, 
mora Deus, 
o dono da sorte, 

pelo menos à noite. 
Lá se consuma o pecado 
de cada um, 
surgido do zero. 
No norte do norte, 
da terra é soprado 
o barro humano, 

bafo de vida. 
 
 

Ao sul do sul 
as águias sempre voltam 
de vôos sem ida. 

Lá se chega sempre ao nada, 
ao nenhum talvez, 
decerto a ninguém. 
No sul do sul, 
as águas se lavam 
em si mesmas. 
E o fogo se extingue 

em cinza morna. 



 

  

No sul do sul, 
Deus vive de dia, 

na casa de sempre, 
erguida sobre ocos do vazio. 

Lá, se colhe 
a semente da morte 
na seara das virtudes 
de todos, 
abrigados no sem fim 
do infinito. 

No sul do sul, 
o último sopro, 
matéria divina, 
solfeja adeuses 
em lábios selados. 
 

 

Entre o sul do sul 
e o norte do norte 
a leste e oeste, o medo 
traça o destino parco 
de quem se sente imenso. 
Entre o começo do fim 
e o fim do começo, 

o compasso do verso. 
Lá Deus repousa 
a sesta do guerreiro da paz 
à sombra da luz das estrelas. 
O sono divino 

vela a angústia do homem 

de não se saber 
apenas um sonho, 
nem sempre um pesadelo, 
mas inevitavelmente 
uma miragem de fumaça, 
uma nuvem opaca 
de pó seco 

e denso mistério. 



 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
30. BYE  
      
   
Estancar 
o sangue da testa; 

parar o violino 
em meio à festa; 
guardar, 

no seio da tarde, 
o último suspiro. 
  
Dasvidania 
Farewell 
Sayonara. 
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Uma dúzia de receitas para livro ou CD 

 

 Diante da perspectiva agradável de lhe contar, preclaro leitor, patrão e 
objetivo de qualquer escritor que se preze, como escrevo meus livros, 
descubro, entre confuso e espantado, que, da mesma forma como 
meus poemas, os 11 títulos que assinei (além do CD que gravei) têm 
histórias tão diferentes que o melhor meio de dar a receita será resumir 
na medida do possível a história particular deles. 

 

   Mengele: A natureza do mal. São Paulo: EMW, 1985, romance-
reportagem.  

   Romance-reportagem lançado pela EMW Editores, de São Paulo. Eu 
era repórter da Sucursal do Jornal do Brasil do Rio em São Paulo e tive 
acesso privilegiado, graças ao então diretor do Dops, delegado Romeu 
Tuma (depois senador pelo PFL de São Paulo), e ao legista Nelson 
Massini, então na Unicamp, às informações sobre a descoberta da 
ossada do célebre criminoso de guerra nazista Josef Mengele num 
cemitério de Embu, na Grande São Paulo. Os colegas jornalistas Luiz 
Fernando Emediato e Marcos Wilson eram sócios na editora que me 
encomendou o livro, feito na esperança de nos aproveitarmos do 
interesse internacional do assunto. Os colegas da Sucursal coletaram 
vários dados sobre a descoberta da ossada e a vida pregressa de 
Mengele no Brasil e eu redigi o texto final, preenchendo as lacunas da 
parte ignota da vida do protagonista com capítulos romanceados. 
Ocioso dizer que demos, os colegas, os editores e eu, com os burros 
n’água. O livro fracassou comercialmente, nunca despertou o interesse 
de ninguém no exterior, não tendo sido, portanto, traduzido nem 
inspirado algum filme, como tínhamos a pretensão de que acontecesse. 

 

 

    



 

  

 

As tábuas do sol. São Paulo: EMW, 1985, poesia. 

 

  Coletânea de poemas, editada pela Secretaria de Cultura do Estado 
da Paraíba. Escrevo poesia desde os 14 anos e foi juntando todos os 
meus poemas inéditos em escarcelas de cartolina. Na juventude, 
pertenci ao grupo do poema/processo, que radicalizava a proposta da 
poesia concreta, abolindo o uso da palavra. Passada a febre 
vanguardista, peguei as velhas pastas, exumei os poemas verbais 
abandonados e lhes dei um tratamento crítico. A idéia era publicar 
poemas verbais e visuais numa coletânea chamada Ploft, que submeti 
ao poeta José Paulo Paes que, à época, trabalhava na Editora Cultrix e 
que eu havia conhecido como repórter da Folha de S. Paulo e depois do 
Jornal do Brasil. Com as bênçãos de José Paulo e até um texto de 
introdução escrito por ele, levei os poemas àquela que considerava a 
maior editora na ocasião, a Nova Fronteira, do Rio de Janeiro. Lá me 
surpreendi com a presença de um velho amigo, Pedro Paulo de Sena 
Madureira, que havia conhecido na Editorial Bruguera, em Olaria, onde 
ambos trabalháramos em 1969. Pedro deu o retoque final no livro, 
exigindo a retirada dos poemas visuais e reordenando os verbais. José 
Louzeiro, que havia sido meu colega na reportagem da Folha e então já 
era conhecido pelo sucesso de seu livro, Aracoeli, meu amor, me 
sugeriu o título retirado de um poema (“Tríptico Marinho”). A saída de 
Pedro da Nova Fronteira para a Salamandra, levou-me a mandar os 
originais para meu amigo Luiz Augusto Crispim, que era secretário da 
Cultura do Estado da Paraíba. O volume acanhado espantou seu chefe, 
o governador Milton Cabral, que ao receber o exemplar que lhe 
mandara pelas mãos de meu pai, Anchieta Pinto, exclamou: “Mas é um 
livrinho!” O livrinho, com belas ilustrações de um conterrâneo querido, 
Ciro de Uiraúna, está esgotadíssimo e é muito raro encontrar 
exemplares doados a escolas do interior da Paraíba ou simplesmente... 
perdidos. 



 

  

 

        Atrás do palanque: Bastidores da eleição presidencial de 1989. 
São Paulo: Siciliano, 1989, reportagem 

 

 Reportagem sobre os bastidores da eleição presidencial de 1989. Eu 
era editor de Política do jornal O Estado de S. Paulo e, estimulado por 
meu chefe, Miguel Jorge, saí a campo para cobrir a primeira eleição 
presidencial direta em 29 anos. Viajei e entrevistei os dez principais 
candidatos daquela campanha memorável. Escrevi no calor da hora e a 
realidade me fez acrescentar trechos ao texto original. Encomendado 
por Pedro Paulo, então na Siciliano, o livro foi um sucesso de vendas: 
ficou seis meses na lista dos dez mais vendidos da Veja e compareceu 
nos dez mais vendidos do ano. O maior elogio que recebi por causa 
dele foi dado pelo biógrafo de Che Guevara, que depois seria chanceler 
mexicano Carlos Castañeda. Nos bastidores de um Roda Viva, na TV 
Cultura, ele me disse: “Tudo o que sei de Brasil aprendi com seu livro”. 
Não sei se Castañeda sabe muito de Brasil, mas que foi gratificante 
ouvir isso, ah, se foi!... 

 

      Reféns do passado. São Paulo: Siciliano, 1992, artigos e ensaios 
políticos. 

 

 Coletânea de ensaios e artigos políticos publicados na imprensa, 
encomendada por Pedro Paulo de Sena Madureira para a Editora 
Siciliano. Não gosto da idéia de reunir textos de jornal em brochura, 
mas fui convencido a fazê-lo. Embora tenha preparado um ensaio 
específico para abrir o livro, não gosto do resultado final. Nem o leitor 
gostou: o livro, como era de esperar, fracassou nas prateleiras. 

 

 

 



 

  

   

 Erundina: A mulher que veio com a chuva. Rio de Janeiro: Espaço e 
Tempo, 1989, perfil biográfico. 

 

 Perfil jornalístico e biográfico da ex-prefeita de São Paulo Luiza 
Erundina de Souza. Eu era editor de Política do Estado de S. Paulo, 
quando a então deputada estadual petista ganhou a eleição de Paulo 
Maluf. Atendendo a pauta de Augusto Nunes, que era diretor de 
redação do jornal, passei o fechamento da edição histórica para meu 
sub à época, o competente Wagner Kotsura, vulgo “Alemão”, apesar de 
ser descendente de russos, e me tranquei numa saleta de editorialistas 
para entrevistar vizinhos e amigos de infância da vitoriosa na eleição, 
que, por coincidência, havia nascido na mesma pequena cidade 
sertaneja, onde eu também nasci. Escrevi um perfil dela. Fernando 
Pedreira, que havia sido meu chefe no Jornal do Brasil, foi quem teve a 
idéia de me propor o livro e sugeri-lo a um amigo dele, empresário 
mineiro que morava no Rio e era dono da editora Espaço & Tempo. 
Viajei para a Paraíba com Erundina, que comemorou o aniversário (30 
de novembro) em nossa cidade natal. Ela viajou comigo de Campina 
Grande a Patos e me deu a entrevista que faltava para completar o 
texto final, escrito num computador que havia comprado numa viagem a 
Londres para ver in loco a experiência de Dame Margaret Tatcher, 
comandando a privatização à inglesa. Foi a primeira vez que usei 
computador, por insistência de outro antigo colega do JB, Noênio 
Spinola, que defendia tão ardorosamente a informática que ganhou o 
apelido jocoso de “índio eletrônico”. Fi-lo na casa de meu cunhado 
Aluísio Felizardo do Nascimento Filho em Natal, Rio Grande do Norte, e 
também na casa de meu sogro, Aluísio Felizardo do Nascimento, no 
Ponto de Cem-Réis, em Campina Grande, Paraíba. O dono da editora 
morreu num desastre aéreo e o livro demorou a sair, perdendo o calor 
da hora. Mesmo assim, fez imenso sucesso no lançamento (mais de 
400 livros foram vendidos no na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional 
e houve gente que foi lá e, ainda assim, não conseguiu comprá-lo), mas 
nisso parou sua carreira. Logo estaria esgotado. 

 

 



 

  

 

 Barcelona Borborema. São Paulo: Geração Editorial, 1992. 

 Poemas sobre a arquitetura de Gaudi e o forró de Campina Grande. 
Naquela mesma viagem à Europa para conhecer projetos de 
privatização, conheci Barcelona e confirmei uma antiga paixão infanto-
juvenil (inexplicável) pela capital da Catalunha e pela obra do mais 
importante arquiteto modernista da Europa. O impacto do Parque Güell 
e da Sagrada Família sobre mim foi tal que ao embarcar para Paris 
escrevi os primeiros versos da série “Barcelona” num guardanapo 
cedido pela aeromoça. Vários dos 25 poemas dessa série foram 
escritos em guardanapos de aviões e de restaurantes e papel de 
correspondência dos hotéis de Paris e Londres, por onde passou o 
grupo com que eu estava e que tinha antes visitado Madrid e Barcelona. 
Guardei as anotações numa gaveta e muito tempo depois a abri, li, fiz 
correções e pensei no primeiro projeto: um livro de poemas intitulado 24 
horas de Gaudi. Procurei o publicitário barcelonês Francesc Petit, da 
DPZ, e lhe propus que traduzisse os poemas para o catalão e fizesse 
um contato com a Generalitat da Catalunya para possibilitar uma edição 
trilíngüe português-castelhano-catalão. Apesar de catalão, Petit não 
escreve em catalão. Inês, sua mulher, que é brasileira, escreve. Ele me 
aconselhou que eu obtivesse uma espécie de aval literário do poeta 
Mário Chamie. Mário escreveu um competentíssimo posfácio para o 
livro, que mudou de figura. Convidado por Sérgio Reis, diretor de 
marketing do Bamerindus, fui ver Antonio Gades dançar Carmen no 
Teatro Guaíra, em Curitiba. Dali me veio a idéia de escrever uma série 
sobre dança, o forró de Campina Grande, para servir de contraponto à 
arquitetura de Gaudi. E resolvi fazer um livro simétrico: 25 poemas 
sobre Barcelona, 25 poemas sobre Campina Grande (a Rainha da 
Borborema) e um sobre Gades (o poema vírgula) fazendo a passagem 
entre a arquitetura e a dança. O 25° poema, depois de muito tempo, me 
veio num sonho. É o único que nunca foi retocado, com a ajuda feroz de 
meu amigo editor, Pedro Paulo de Sena Madureira. Mas não foi ele 
quem editou o livro e, sim, Luiz Fernando Emediato, que agora tinha 
outra editora, sozinho, a Geração Editorial. O livro saiu com ilustrações, 
diagramação e capa de Petit e foi publicado porque eu, que fizera 
sucesso escrevendo um livro sobre a ascensão de Collor, topei a 
proposta do jornalista, escritor e editor para descrever o processo de 

sua derrubada. 



 

  

  

 A república na lama: Uma tragédia brasileira. São Paulo: Geração 
Editorial, 1992. 

 

 Relato do folclore da República de Alagoas e história de sua queda. À 
época, eu era assessor do banqueiro e presidente nacional do PTB, 
senador José Eduardo de Andrade Vieira, no Senado. Ele me 
incentivou muito para que eu aproveitasse o ponto de vista privilegiado 
para descrever a queda do “carcará sanguinolento” da Presidência da 
República. Escrevi o livro no calor da hora, acompanhando os 
acontecimentos, tal como o fizera antes com Atrás do Palanque. Como 
aquele, é um livro feito às pressas, mas o resultado final me agrada 
muito. Fez muito sucesso de vendas e teve três edições. 

 

    Veneno na veia. São Paulo: Siciliano, 1994, romance policial. 

 Romance policial sobre o episódio dos “anões do Orçamento”, 
publicado pela Editora Siciliano. O ator e escritor Juca de Oliveira me 
propôs que escrevêssemos uma comédia a quatro mãos sobre a rede 
de intrigas de Brasília, inserindo-a nos sete pecados capitais. 
Chegamos a trabalhar juntos três meses no esboço da comédia, mas 
ela não decolou. Juca abandonou o projeto para escrever seu grande 
sucesso, Caixa 2, e eu aceitei a proposta de Pedro Paulo de Sena 
Madureira, da Siciliano, para tentar realizar um best-seller programado. 
Li um livro que ele me deu do agente literário do best seller americano 
Ken Follet e fiz o que mandava a receita: planejei o livro, capítulo a 
capítulo, aproveitando o motivo dos sete pecados capitais da comédia 
que não escrevemos Juca e eu. Resolvi contar a incrível história do 
burocrata (José Carlos dos Santos) que matou a mulher para queimar 
arquivo e aproveitar para falar de Brasília, da mesma forma como havia 
aproveitado do episódio da vitória eleitoral de Erundina para falar de 
meu sertão natal. Um livro, Brasília, uma cidade modernista, do 
antropólogo americano James Holstein, me serviu de guia para traçar o 
perfil da cidade. Escrevi um roman-à-clef, como se diz em linguagem 
teórica. Ao me referir a ele num seminário de literatura no Teatro 
Municipal de Campina Grande, disse: “Este não é um romance de 
aventuras, mas um romance sobre nossa desventura”. Ariano Suassuna 



 

  

me telefonou pedindo para usar a frase como epígrafe do romance que 
ele estava escrevendo. Ah, e tem mais: fui à estréia de Caixa 2, no 
Teatro Cultura Artística, fiquei na primeira fila, ri para valer, gostei muito 
e, depois de aplaudir muito, fui à coxia cumprimentar Juca. E lhe disse: 
“Juca, esta é a melhor contribuição que eu poderia dar ao teatro 
brasileiro”. Juca estranhou: “Mas a peça não tem nada seu”. E eu 
concluí: “Exatamente por isso”. 

 

 

   Solos do silêncio. São Paulo: Geração Editorial, 1996. 

 Poesia reunida, editada por Luiz Fernando Emediato na Geração 
Editorial. Ele mesmo cuidou do projeto da capa e eu reuni tudo o que 
tinha produzido até então: As tábuas do Sol, Barcelona, Borborema, 
poemas inéditos e algumas traduções. A respeito das traduções, meu 
amigo Alexandre Daunt vivia me citando uma frase de Millôr Fernandes 
que, segundo ele, dizia que o importante para o tradutor era dominar 
bem a língua para a qual traduzia, não tanto a língua da qual traduzia. 
Fiz um teste e, além de traduzir o magnífico soneto “Les voyelles”, de 
Artur Rimbaud, passei para o português poemas do catalão, que não 
falo e não leio, para provar que Millôr estava certo. Contrariando minhas 
expectativas e do editor, o livro chegou à segunda edição. 

 

 

    As fugas do sol. São Paulo: CPC-UMES, 1998, cd, diretor-artístico, 
Marcus Vinícius de Andrade. 

 

 CD em que leio poemas de minha autoria com trilha sonora original do 
maestro Marcus Vinicius de Andrade, lançado pelo selo CPC/Umes. 
Certo dia, a convite de minha amiga Maria Elisa Porchat, li meu poema 
“Seara de Saramago” (de As Tábuas do Sol) em seu programa na rádio 
Trianon, de outro querido amigo, Fernando Vieira de Mello. Tereza 
Rachel, a mais maravilhosa voz do teatro e da televisão e ex-mulher de 
meu amigo cineasta Ipojuca Pontes, me telefonou para dizer: “Nunca 



 

  

mais leia seus poemas. Eles são lindos demais e você os lê muito mal”. 
Citei essa frase da atriz ao maestro, meu amigo de infância, quando ele 
me convidou para fazer o segundo título da coleção “Poesia Viva”, que 
tinha sido aberta por Mário Chamie, com Caravana Contrária. Mas 
Marcus insistiu e lembrou que a experiência de dois comentários diários 
na Rádio Jovem Pan me havia ensinado a colocar melhor a voz. Ele 
tinha razão: orgulho-me do resultado final. Digamos que seja um livro 
de poemas, só que para ser ouvido, e não lido. 

 

    Os cem melhores poetas brasileiros do século. São Paulo: Geração 
Editorial, 2001.  

 Antologia preparada por encomenda de Luiz Fernando Emediato, da 
Geração Editorial. Emediato estava impressionado com o sucesso da 
antologia que Ítalo Moriconi fez dos melhores contistas e resolveu sair 
antes com a dos poetas. Entreguei-me ao trabalho com a competente 
ajuda do professor maranhense da Universidade Federal da Paraíba 
Rinaldo de Fernandes. Tentei fazer um trabalho de editor de jornal e o 
resultado, com trabalho gráfico magnífico de Tide Hellmeister, que eu 
sugeri ao editor, foi pra lá de satisfatório. Apesar do bafafá causado 
entre os poetas preteridos. Uma cisterna até aqui de mágoa... Ainda 
assim, valeu. 

 

  O silêncio do delator. São Paulo: A Girafa, 2004, Prêmio José Ermírio 
de Moraes, da Academia Brasileira de Letras. 

 Romance editado por A Girafa Editora em 2004. Em 1984, imaginei 
escrever um romance sobre um triângulo amoroso formado por 
passado, presente e futuro, sob o título de O enigma do vôo 160. 
Escrito a máquina, o texto, muito complexo formalmente, foi submetido 
ao poeta Álvaro Mendes, que o considerou de má feitura. Projetei, 
depois, encaixar nesse projeto outro, no qual homenagearia os 20 anos 
do lançamento do LP dos Beatles Sergeant Pepper’s lonely hearts club 
band, em 1986, mas não levei o projeto adiante. Anos mais tarde, 
imaginei adaptar o samba de Paulinho da Viola O velório de Heitor ao 
filme Rashomon, de Akira Kurosawa, mas também não o realizei. Em 
fins de 2003, ao ver o filme As invasões bárbaras, de Denys Arcand, 
tive a impressão de que o cineasta adaptou o romance que não havia 



 

  

escrito sobre o fracasso da geração que viveu a fervura dos anos 60 e 
malogrou na revolução política, que terminou nas ditaduras de direita e 
de esquerda, e na dos costumes, pois o amor livre desembocou na 
“galinhagem” generalizada. O filme sugeria uma forma simples (“texto 
zero”) e o desfecho mais “natural” que o do texto inicial (em que o 
protagonista jogava o carro embaixo de uma carreta na Via Dutra). Ao 
longo de dez meses, escrevendo um capítulo por semana, travei uma 
batalha com o texto. Segui o conselho de meu amigo de infância Bráulio 
Tavares de escrever sem olhar para trás e terminei não virando mesmo 
uma estátua de sal, como a mulher de Lot: só parei para reler depois de 
ter escrito a palavra Fim. Mas meu projeto de “texto zero” sucumbiu e 
mais uma vez predominou em mim o “James Joyce de Bodocongó” 
sobre o “Machado de Assis do Rio do Peixe”. Radicalizei na 
verossimilhança ao substituir a agonia do filme pelo velório no livro, mas 
recorri a uma estrutura polifônica (sete vozes, baseadas me versos do 
samba A voz do morto, de Caetano Veloso), dando ao cadáver a parte 
do corifeu. Escrevendo o livro, ocorreu-me que a vitoriosa da geração 
dos anos 60 foi a mulher e que o português Lobo Antunes tinha razão 
quando escreveu que um bom livro se faz, não é feito. Tomara que ele 
não tenha tido razão quando disse que não há cenas de sexo bem 
realizadas literariamente: neste meu livro, o sexo é importante e foi 
narrado da forma mais poética possível 

  

  

  

  
 

  

 

 
 

 

  

  

    

    


