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Capa da 1ªedição do livro, mimeografado,
de Rubens Jardim que detonou as comemorações do
ANO JORGE DE LIMA, em 23 de abril de 1973

EDIÇÃO COMEMORATIVA(*) DOS 80 ANOS DE
NASCIMENTO DE JORGE DE LIMA,
UNIÃO DOS PALMARES, ALAGOAS, 23 DE ABRIL DE 1893
E DOS 20 ANOS DE SUA MORTE
RIO DE JANEIRO, 15 DE NOVEMBRO DE 1953.

Criação, pesquisa, seleção de textos, montagens, projeto gráfico,
editorial e notas introdutórias de Rubens Jardim.
(*) A 1º edição, esgotada, é de 1973. Nesta 2º, manteve-se o mesmo título, mas ela foi revista e ampliada.
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Ao organizar a presente edição comemorativa
dos 80 anos de nascimento do poeta Jorge de
Lima, me pareceu importante apresentar ao
leitor não apenas parte de sua obra poética,
como também traços da sua biografia. E escolhi
a melhor pessoa para falar do poeta: o próprio
poeta. Nas páginas seguintes, está um trabalho
de montagem de textos, espécie de introdução
à vida e à obra de um dos mais importantes
poetas da literatura brasileira.

Mundaú, rio torto, caminho de curvas por onde eu vim para
Completíssimo, segurando a mão dela,
tomando conta da
menina cega
- eu de seis anos,
angelicamente besta,
irresponsável, anódino, transparente
como uma infância).
Nasci em União, no
Estado de Alagoas,
a 23 de abril de
1893.
(Lembrança da casa
grande tenho muita.
Mas forte mesmo,
lembrança que eu
possa escrever, registrada nos olhos
abertos, nos ouvidos
indignados foi o grito
do Joca, a sua cara
rompante:
-- Guia de cego!
Guia de cego !
Sim, eu estava guia
de cego. Puríssimo.

Criança cambembe
eu tive dons que
perdi. Dons de
apreensão da
vedade, de Deus me
tocando, dons além
das medidas da
razão humana.
(Faz de conta que
os sabugos são bois...
Faz de conta...e os
sabugos de milho
mugem como bois de
verdade...e os tacos
que deveriam ser soldadinhos de chumbo
são cangaceiros de
chapéus de couro...

É boquinha de noite
no mundo que o
menino impossível
povoou sozinho!
Em certa noite
éramos seis em
torno de uma esfera
armilar povoada
de insetos.
(O candeeiro familiar, grande, belga,
a querosene em que
havíamos estudado
carta de ABC, tabuada, fora deixado de
lado.
Prá que belga onde
havia luz elétrica ?
Porém o jeito de
estudar residia na
presença do candeeiro. A luz, em
cima, da lâmpada
elétrica, era fria e
distante. Minha mãe
compreendeu o efeito
montessórico do can-
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sabe o que é caminho.

a cidade onde ninguém
deeiro. Mandou
buscá-lo. Apenas
modernizou-o, substituindo o pavio por
lâmpadas elétricas.
Então o estudo
vinha. E vinham
meninos da vizinhança atraídos pelo
que se passava à luz
do candeeiro.)

A MUDANÇA
DO MENINO
Por volta de 1903
a mudança de nossa
família prá capital
do Estado.
(Caminhos inventados por quem não
tem pressa de ir-se
embora. Pelos que
vãoà escola. Pelos
que vão à vila trabalhar.
Pelos que vão ao eito.
Pelos que se despe-

dem da vida que é
tão bela... Caminhos
de minha terra onde
perdi os olhos e os
passos da meditação...
Mundaú! --rio torto
-caminho de curvas
por onde eu vim para
a cidade onde
ninguém sabe o que é
caminho.)
Em Maceió, meu
pai adquiriu uma
casa térrea na rua
do Rosário.
(Vi-me fascinado pela
Igreja do Rosário
adiante de minha
casa. Na torre desse
templo o galo metálico sotoposto
atravessa meus livros

e perdura em Livro
de Sonetos e
Invenção de Orfeu e
toma o colorido de
Orpington azul
que meu tio
Argemiro Barroso
importava para
o seu aviário à
margem
da Lagoa Mundaú.)
Antes de maio
findar li Inês
copiada por meu
pai. Ele amava
aqueles versos de
Camões.
(Eu era os meus sete
anos, vendo-a vejo a
própria poesia que
surgiu intemporal,
poesia que antevejo,
poesia que me vê,
verá, me viu. Musa
aparecida de cem
faces, Inês mirante,
chamada Inês de
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E aqui estão as musas dos sete anos,
muitos nomes, antes,
depois, como agora,
hoje distantes.
Eterna, linda Inês,
paz, desapego, porta
recriada para os sem
sossego.)

OS PRIMEIROS
VERSOS
Rimando infantilidades, porém muito
analfabeto, minhas
bestagens agradavam mãe orgulhosa de seu filho.
(Meu pai me bote na
escola/ de meu velho
amigo Lau/ quero
aprender com ele/
versos e não b, a, bá

!!! ( 7 anos ). Tenho
pena dos pobres, dos
aleijados, dos velhos./
Tenho pena do louco
Neco Vicente/ e da
lua sozinha no céu.
( 9 anos ).Vi um
menino cego/ chorei
por este menino.
Minha tristeza não
nego/ Vi um menino
cego/ Choro por este
menino ( 10 anos ).
Moro em frente da
Igreja/ Vivo feliz com
meus pais./ Menino
que mais desejas/
Quando entras,
quando sais?
( 11 anos ).
De mãos frias e
trementes, apresentei ao prof. Moreno
Brandão, poeta e
escritor, as folhas
rabiscadas.
- De quem são?

- Meus.
- Quem lhe ensinou
isso?
- Aprendi por mim.
- Menino, na sua
idade não se deve
pensar nessas coisas.
O tempo não chega
para o estudo. Esse
negócio de verso
atrasa um bocado.
Mesmo porque isso
não é verso. Tudo pé
quebrado, errado.
Prá se fazer versos é
preciso estudar
métrica.)
Fui à livraria comprar um livro de
métrica. Não tinha.
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inda meninas, tranças, velocípedes

Ninguém tinha.
(Mais tarde, meu
primo explicou mais
ou menos
como era. Nos
dedos.
Oh! que saudades
que eu tenho. Queu.
Compreende, uma só.
Da aurora, dau.
Compreende? da-au,
duas. Dau: uma só
sílaba. Compreende?
Oh como é fácil!
Facílimo!)

O POETA
VIRA PRÍNCIPE
Comecei a fazer
versos segundo as
formas consideradas

parnasianas, e um
desses sonetos
entrou para as
antologias.
( Lá vem o acendedor
de lampiões da rua!/
Este mesmo que
vem infatigavelmente// Parodiar o
sol e associar-se à
lua/ Quando a
sombra da noite enegrece o poente!//
Um, dois, três
lampiões acende e
continua/
Outros mais a acender imperturbavelmente/
À medida que a
noite aos poucos se
acentua/
E a palidez da lua
apenas se
pressente.// Triste
ironia atroz que o
senso humano irrita:/--Ele que doira a

noite e ilumina a
cidade,/ Talvez não
tenha luz na
choupana em que
habita.// Tanta gente
também nos outros
insinua/
Crenças, religiões,
amor, felicidade,/
Como este acendedor de lampiões da
rua!
Ainda com a
cabeça inchada por
diminutos sucessos,
chego ao Rio.
(Onde está a calma
deste mundo? Onde
está o sossego?
Onde está o sono?
Onde está a infância
sem crime? Onde
está a namorada de
velocípede? Onde
está o pátio com as
andorinhas e a
fonte? E o rio de
tua meninice? E as
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E sempre a possível menina nos fitando, nossa terra natal, seu
tardes de maio? E
as primeiras estrelas
surgindo lá emcima
da serra? E os sonhos que penetravam
pelas pálpebras? E as
sombras na parede?
E o velho candeeiro
familiar? Isso tudo
onde está ?)
Arranjei velocidade.
Virei homem de
cimento armado.
( Libertei-me do ar,
libertei-me do fogo,
libertei-me da água,
libertei-me da terra.
Sou escravo da
máquina.
Transformo lobo em
cão doméstico,
transformo raposa
em lulu, transformo,
venço, faço tudo,
tudo, pois eu mesmo
sou lulu, lobo e sou
raposa.

E sou escravo da
máquina. E sou
escravo da
máquina.)

VOLTA
À TERRA NATAL
Cadê você meu país
do Nordeste que eu
não vi nessa Usina
Central Leão
de minha terra?
(Ah! Usina, você
engoliu os banguezinhos do país das
Alagoas! Você é
forte,
Usina Leão!
As suas turbinas
tem o diabo no
corpo! Você geme!
Você grita!
Você está dizendo
que USA é grande!
Você está dizendo
que USA é forte!
Você está
dizendo que USA é

única! Mas eu
estou dizendo que
você é triste como
uma igreja sem
sino...)
Prá donde você
me leva
poesia-uma-só ?
(Ó irmã, agora
que as noites vem
cedo e paira por tudo
uma tristeza enorme
e o silencio é tão
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u rio torto. Eu não sei se é minha musa, minha irmã, ilha...
gaivotas sejam
menos inúteis e
haja um coração em
cada porto.)
Cadê a luz
trêmula da vela para
alumiar o meu
poema antigo?
(O lirismo perdeu
a sua liturgia.
As lâmpadas Osram
velam funebremente
a poesia.)
grande que os cães
enlouqueceram
nas ruas,irmã, vem
me relembrar que
crescemos juntos
quando os dias
eram compridos e
diferentes. Irmã, se
tu sabes
signos para mudar
o tempo, vem.
Vem que eu quero
fugir para outras
paragens onde as

É muito tarde!
E tudo é uma
inutilidade!
( A noite não tem
berços embalando,
nem
borboletas noturnas,
nem as saudosas
assombrações. A
poesia não consegue
encontrar o amor
nem os lábios sensuais. Mas de

repente um clamor
acabou de se ouvir.
Será a ária dos
meninos mortos?
É muito tarde! A
noite não tem flores,
nem nuvens, nem
cabras-cabriolas. A
poesia não consegue
ouvir as fontes
nem os acalantos
nem os pássaros
escuros. Meninos
mortos, a noite que
veio é sem fim? )
Prá donde que você
me leva
poesia-uma-só?
(Há ainda muita
coisa a recalcar:
ó linda mucama
negra, carne perdida,
noite estancada, rosa
trigueira, maga
primeira.
Há muita coisa a
recalcar e esquecer:
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Seu nome? Quero varrê-lo deste navio deserto. Quero mesmo recalcá-la,

o dia em que te
afogaste,
sem me avisar
que ias morrer,
negra fugida na
morte,
contadeira de
histórias do teu
reino,
anjo negro degredado
para sempre,
Celidônia, Celidônia,
Celidônia! )
Porém falo de meu
ser todo poros,
todo antenas.
(É preciso se falar

das criaturas, verdadeiras criaturas
animadas, das vivências totais, arbítrio e
tudo, alma, corpo
funesto e essa imortal perpetuidade
além, Deus nas
alturas, nomes de
terra e nomes
eternados. Celidônia,
Floreal, Inês,
Lenora, Violante e
outras criaturas
exumadas. Depois
a minha vila.
Depois os meus
tontos passos
noutras vidas, em
Mira-Celi,
muito longe, longe
sumidamente
longe, e aquém.)
E aqui estão nossas
musas dos sete
anos, inda invisíveis,
todavia perto.

(Eu não sei se é
minha musa, meu
silêncio ou minha
irmã, ilha, gaivota ou
maleita, ou quase
tudo, ou menina
enteada e foragida,
criada dentro dos
becos, tempo ou data
ou nome ou algo em
salinos ventos idos.
Seu nome? Quero
varrê-lo deste navio
deserto, quero
mesmo recalcá-la,
desmontá-la e
libidá-la: inesá-la,
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desmontá-la e libidá-la: inesá-la, lenorá-la

sem querer.
(Não sei se era
memória o que eu
falava, se era palavra
muda o que eu
ouvia, sei de
imensas presenças
que giravam,
enxame numeroso
me seguia.)
lenorá-la.)
Nesse instante tudo
parecia em pauta
dupla, contraponto,
eclipse, coisa
obscura, difícil de
contar.
(Um transe de
magia havia no
mundo exaurido a
ponto de espantar:
Mira-Celi descera
entre o ar e o mar.)
Eis o vago tropel dos
seres todos nascendo amortalhados

E há seres, seres
nunca vistos, ó
esposa fria,
rosa da morte,
rosa do que for.
(Chamo as coisas
com os versos que
eu quiser. O nome
afinal o que
importa à essência
de um poema?)
Celidônia, Floreal,
Inês, Lenora,
Roselis, Violante,
Abigail, Beatriz,
Isadora, Albertina.

(As pessoas que eu
nomeio são pessoas
que existem.)
Quem me vê, vê
janelas de infância
num sobrado.
(Candelabro ou
veleiro me persigo.)
O rio de minha terra

é o ABC da minha
meninice.
(O meu passado
correndo para o
mar.)
Ouço o meu nome.
(Chamaram-me ou
me chamei ou o
tempo me chamou?)
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Podemos marcar funções para o teatro, para a política. Mas a poesia é re

Por que escreve
poesia?
Escrevo para me encontrar no tempo.Veja que
apesar dos retrocessos de
cultura e civilização em
que o mundo periòdicamente se debate, a presença da poesia é mais
sensível e mais real que
os terroristas e as guerras.Nós, os poetas
brasileiros, devemos nos
integrar na imensa floração espiritual que brotará da terra mais salgada de sangue e de lágrimas. É possível que este
continente americano,
ou mesmo que esta
hmanidade brasileira
cujo homem fraterno vai
adquirindo uma longitude e uma latitude de
alma só conseguidas por
outros povos com o
domínio da força bruta
polarizada para o mal, é
possível que seus poetas
sejam amanhã os eleitos
para inaugurar e não

Jorge de Lima na janela
de um vagão na Estação
da Great Western

para rememorar.
Poderemos elevar o
nível dos corações, projetar as nossas mãos
para consolar o distante
companheiro aturdido
pelas decepções da vida
nos quatro pontos
cardeiais.

Para que serve a
poesia?
Podemos marcar funções
para o teatro: as de educar, divertir, criticar. Ou
para a oratória e a
política. Mas não para a
poesia, que não é
mestre-escola, nem
baedecker, nem meeting.
É verdade que existem

poetas que fazem da poesia um acontecimento
lógico, um
exercício escolar, uma
atividade dialética. Mas
para mim, a poesia será
sempre uma revelação
de Deus, dom, gratuidade, transcendência,
vocação.
Escrevi sempre o que
desejei escrever, e se hoje
me dedico a outras tentativas de arte, não é
porque ache bonito ser
romancista ou pintor,
mas porque estas necessidades de vidência se
impuseram dentro de
mim, chegando a constituir uma condição
essencial de minha
vida total, verdadeira,
absoluta.

Qual o papel da
poesia no mundo
moderno?
Meu caro amigo, não
demos deliberadamente

entre

evelação de Deus, dom,

papéis à poesia. Desde
que se dê à poesia a
incumbência de puxar
sardinha para o lado de
que quem quer que seja,
ela deixa de ser poesia.
No entanto, em todos os
tempos, teve uma
função social importantíssima,
já que o poeta foi
sempre o anunciador
das grandes reformas
universais.

É a poesia
acessível ao povo
ou só pode ser
entendida por uma
elite culta?
O que há é poesia que se
explica e poesia que não
se explica. Qualquer
poema em que há dramas de inteligência dentro de um plano
racional, como Essa
Negra Fulô e muitos
poemas, pode ser expli-

vocação, gratuidade.

Como encara a
poesia brasileira do
momento?

cado pela crítica
Passados mais de 50
racional e inteligente,
anos de sua morte, o
mas, desde que há
poeta Jorge de Lima
superação do inteligível
volta
a falar do mundo,
e um ar
da
poesia e da sua
misterioso venha a
própria
relação como
com a
banhar o poema,

realidade. Veja o que ele
diz nesta entrevista.
Todas as perguntas
foram extraídas da
enquete feita, na década
de 60, com poetas,
pela revista
Civilização Brasileira.

explicá-lo? Jamais. Aí
não podem mais atuar
os processos racionais e
inteligíveis, mas
somente os processos
intuíveis.

A poesia contemporânea
do Brasil é a mais bela
de toda a América e
uma das mais fortes, das
mais construtivas do
mundo atual.

Qual o seu conceito
pessoal de poesia?
Um poema é um acontecimento muito maior
que uma distinção oficial, pois Mira-Celi e os
seres que vivem nos
meus versos, realmente
existem, como qualquer
indivíduo do mundo
animado.

O que a distingue
das outras formas
de arte literária?
A poesia é hoje um
modo de conhecimento,
afetivo embora,
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Um poema é um acontecimento muito maior que uma distinção oficial. To

Jorge de Lima está no centro da foto, entre duas amigas.

conatural embora, ainda
que imperfeito e
fazendo mesmo dessa
imperfeição a sua
grandeza e, por mais
paradoxal que seja, a
sua perfeição mesma.
Nisso estou com
Paulhan quando diz
que a poesia é um
mistério "mas um mistério natural". Mistério
natural até no seu modo
de conhecer e comunicar
o mundo particular do
conhecimento poético.

Qual a sua
experiência como

autor de poesia?
Não faço o que poderia
agradar aos outros, mas
o que nasce em mim e
luta para se libertar de
minha sensibilidade,
sem ligar a qualquer
espécie de chatos.
Escrevi sempre o que
deseje i escrever e só
por uma necessidade
íntima e não por diletantismo, por imposição
do que ontem fui e
hoje serei é que meu
caminho muda.Muitos
me chamam de diletante: acho que o artista

tem a sua realidade
própria, e não está
sujeito a nenhuma
exigência superior.
Aliás, parece que o que
há, no Brasil,com os
escritores, é um inexplicável medo de ser
“eles mesmos”, sem
premeditações nem
compromissos.
Muitos são os espécimes
de homens de letras
que traem a si mesmos,
não tendo coragem de
enfrentar a crítica,
preferindo realizar
coisas impessoais e
informes.
Há quem me acuse de
não compreender a missão social do escritor,
nos dias de hoje, em que
as forças da opressão
pretendem sufocar a
liberdade e os direitos
humanos. Há nisto
outro engano. Meus
poemas, o romance
Calunga, A Túnica
Inconsútil, finalmente

entre

odas as revoluções foram precedidas pelas ideologias de poetas, de pensadores

toda a minha obra
literária, é social, porque
nela eu falo do homem,
de sua presença no
mundo, de suas lutas e
sofrimentos, de suas
inquietações e de seus
desejos.Aliás, ninguém
pode fazer um romance
dizendo de início: “Vou
já, já escrever um
romance social”.Puro
engano. O romance é
que emerge social, revolucionário, católico,
etc. impressentidamente,
como se revelasse ao
escritor sua alma grafada em letra de forma.

Sofreu alguma
evolução formal ou
temática?
Depois dos Poemas
Escolhidos que apareceram em 1932, comecei a
sentir-me insatisfeito
com a minha poesia, a
ansiar por novas

minha infância me
fez místico.

O que acha da
inspiração?

soluções. Passei a inclinar-me, então, não mais
pelo genero de poemas
que fazia, mas por outro
de fundo místico. E
como não tinha compromissos de escola, sentime inteiramente à
vontade para empreender a desejada renovação, já havendo compreendido que o plano
mais elevado para isso
seria uma poesia que se
restaurasse em Cristo,
que é a mais alta Poesia,
a mais alta Verdade, o
nosso destino mesmo.
Hoje noto que esse
era o meucaminho
natural, inevitável, pois

Acho que a arte utiliza-se da pessoa do
artista como de um
veículo que se puxa (
não auto), possuindo
ela sua presença
própria, sua realidade.
A arte seria revelação, o
artista receptáculo
dessa revelação. O
artista é apenas um
colaborador na magia
de que é o oficiante, na
tragédia sagrada de
que é cúmplice.

Quer dizer que o
poeta é um ser
antenado, como se
diz por aí?
Sim. Basta dizer que
todas as revoluções
têm sido precedidas
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Em poesia não há conselhos. A poesia por si é antevisão, profecia e sabed

pelas ideologias de
escritores, de poetas,
de pensadores.
Thomas Morus,
com uma antecedência de 4 séculos, no seu livro
Utopia, predisse as
revoluções sociais
de hoje; Ovídio,
também com antecedência de séculos,
no seu livro As
Metamorfoses,
escreveu: "Nada se
perde, nada se cria
na natureza: tudo
se transforma",
enunciado este que
Lavoisier confirmaria, após o decorrer de centenas de
anos. A idéia do
micróbio está nos
versos de Lucrécio.
Desta sorte, se os
poetas, s e os escritores,
se os santos, coseguem
ser mais velozes que a
lerdice da ciência, é
natural que eles
enxerguem mais a

tempos hodiernos.

Tem algum
conselho para a
nova geração de
poetas e
escritores ?

verdade, a justiça,
a fraternidade dos
homens, onde estas
estejam ocultas e
impossíveis de
serem restauradas
pelos apoéticos dos

A nova geração
não precisa de
conselhos. Ela,
mais feliz do
que nós, velhos,
nasceu no
momento propício
da poesia, embora
ande essa geração
aturdidíssima
com os fenômenos
sociais.
Além disso, em
poesia não há
conselhos. A poesia por si é antvisão,
profecia e sabedoria e
nenhum conselho pode
ou poderá modificar sua
trajetória e sua essência.

entre

doria e nehum conselho pode modificar sua trajetória e sua essência.

evista
José Lins do Rego, Jorge de Lima, Mario de Andrade e Aluísio Branco em Maceió, 1928.

H

á 30 anos , quando publicamos Jorge,80 anos e
organizamos o Ano Jorge de Lima, (que teve a
colaboração de Luiz Carlos Mattos e Malu de
Alencar) nosso objetivo era um só: trazer à tona a obra
daquele que foi considerado por Mário de Andrade
como um dos casos mais apaixonantes da poesia
brasileira. Sem apoios oficiais ou oficiosos, tivemos a sorte
de sensibilizar grande parte da mídia e contar com a
boa vontade --e até mesmo a colaboração de poetas, críticos
e escritores do porte de Drummond, Cassiano Ricardo,
Menotti del Picchia, Raduan Nassar, entre outros. O INL
também aliou-se ao movimento e algumas editoras sentiram-se motivadas em reeditar seus livros. Para se ter
uma idéia das dimensões do Ano Jorge de Lima, das suas
repercussões e dos seus resultados, basta registrar que
Jorge de Lima foi o tema do samba-enredo da Mangueira

1973
o ano
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no desfile de carnaval de 1975. A Prefeitura de São Paulo, por sua vez,
informou que o nome do poeta passava a figurar na lista para
denominação de uma biblioteca. A editora José Aguilar lançou, também
em 75, e em convenio com o MEC/INL, as Poesias Completas de
Jorge de Lima-- e a preços populares.
Outro fato importante : o interesse que a obra do poeta despertou
em um grupo de professores norte-americanos. John M.Tolman, da
Universidade do Novo México, em Albuquerque, veio ao Brasil em
77 com o objetivo de coletar informações para um ensaio já
publicado na coleção Twaine World Authors.
Dá para se perceber que não haveria espaço suficiente para transcrever ou citar todos os desdobramentos de mais essa iniciativa da
Catequese Poética. Ainda assim, é preciso lembrar que o centenário de Jorge de Lima, ocorrido em 1993, não teve a mesma repercussão, nem o mesmo sortilégio. Pouco se fez em favor de sua poesia ou de sua memória. E o pior de tudo: nós, da Catequese, que
fomos responsáveis por seu ressurgimento, sequer fomos lembrados ou
citados. Mas estamos com a consciência tranquila. Achamos já ter
cumprido com o nosso dever. Diante do poeta. Diante da literatura.
Diante dos editores e defronte de seus possíveis e impossíveis leitores.
E embora ninguém se lembre disso--e talvez ninguém tenha nada a
ver com isso-- gastamos dinheiro do nosso bolso, escrevemos dezenas de
cartas(naquela época não havia e-mail), mendigamos junto à mídia, fizemos dezenas de releases e telefonemas, viajamos algumas vezes, ficamos
angustiados e encabulados outras tantas. Mas tudo isso valeu a pena. A
causa era nobre e o poeta-- um dos melhores da nossa língua. Esperamos
que, Jorge de Lima também possa abrir, para você, as portas da poesia
que estão situadas tanto no tempo quanto na eternidade.

delima

Recortes comprovam a ampla cobertura. Coluna em A Gazeta, artigo de

Raduan Nassar na 1ª página do Jornal do Bairro; e página no Jornal da Tarde

O crítico Nogueira Moutinho e o poeta Alvaro Alves de Farias também a

poiaram o Ano Jorge de Lima. Um escreveu na Folha e o outro nos Diários.

O Jornal de Letras e o Instituto Nacional do Livro acolheram o Ano Jorge de

Lima. A revista Veja também não quis ficar de fora e registrou a homenagem.

O jornal Popular da Tarde abriu página para o lançamento de Jorge,80 Anos.

O Diário de São Paulo também destacou as comemorações em torno do poeta.

Jornal do Bairro e Folha também deram destaque ao poeta Jorge de Lima.

. Drummond escreveu no JB, Bartô no DP e até a revista POP deu a dica.

A Mangueira levou Jorge de Lima para o Carnaval de 1975. Anos depois foi a

IMAGENS POÉTICAS DE JORGE DE LIMA
Autores: Tolito, Mozart e Delson

NA EPOPÉIA TRIUNFAL
QUA A LITERATURA CONQUISTOU
EM SÍNTESE DE UM SONHO
O POETA TÃO RISONHO
ASSIM SE CONSAGROU Ô Ô Ô
ÔÔÔÔÔ
ESTA É A NEGRA FULÔ
UMA OBRA FASCINANTE
QUE O POETA TÃO BRILHANTE
O POVO ADMIROU
JORGE DE LIMA EM ALAGOAS NASCEU
OUVIU TUDO DOS ANTIGOS
O QUE ACONTECEU
COM OS ESCRAVOS NA SENZALA
E NO QUILOMBO DOS PALMARES
FOI UM SÁBIO QUE SEGUIU AS TRADIÇÕES
COM SEUS VERSOS POEMAS E CANÇÕES
BONECA DE PANO A JÓIA RARA
CALABAR E O ACENDEDOR DE LAMPIÕES
ZUMBI FLORIANO E PADRE CÍCERO
LAMPIÃO E O PAMPA
É O AMOR

vez da Mocidade Independente levar para a Sapucaí O Grande Circo Místico

O Grande Circo Místico"
Autores: Beto Corrêa, Dico da Viola, Jefinho, Marquinho ‘Índio‘
"É show, que euforia!
Festa na cidade
O grande Circo Místico chegou, ô ô
De mãos dadas com a Mocidade
Abra as cortinas do seu coração
Nossa arte é vida, cheia de emoção
Vem sonhar acordado
Esse mundo encantado
É fascinação
Palhaço e sambista
Em estado de graça
Pro malabarista, aplausos da massa (bis)
E o trapezista, bailando no ar, ô...
E na cartola, a surpresa, o que será?
Taí o real picadeiro
A cada instante
Uma viagem além da imaginação
É nobreza e cultura, magia, ternura
Uma doce ilusão
Mãe de toda arte, seduz os meus olhos
Teu chão de estrelas
Aonde chega é felicidade
Quando vai embora, é um mar de saudade
Hoje tem alegria
Sonho da criançada? (Tem sim, senhor) (bis)
Hoje o céu é de lona
Vamos dar gargalhada, meu amor."

Este poema, publicado em 1938, baseia-se em história verídica acontecida

O Grande C
O médico de câmara da imperatriz Teresa - Frederico Knieps
resolveu que seu filho também fosse médico,
mas o rapaz fazendo relações com a equilibrista Agnes,
com ela se casou, fundando a dinastia de circo Knieps
de que tanto se tem ocupado a imprensa.
Charlote, filha de Frederico, se casou com o clown,
de que nasceram Marie e Oto.
E Oto se casou com Lily Braun a grande deslocadora
que tinha no ventre um santo tatuado.
A filha de Lily Braun - a tatuada no ventre,
quis entrar para um convento,
mas Oto Frederico Knieps não atendeu,
e Margarete continuou a dinastia do circo
de que tanto se tem ocupado a imprensa.
Então, Margarete tatuou o corpo
sofrendo muito por amor de Deus,
pois gravou em sua pele rósea
a Via-Sacra do Senhor dos Passos.
E nenhum tigre a ofendeu jamais;
e o leão Nero que já havia comido dois ventríloquos,
quando ela entrava nua pela jaula adentro,
chorava como um recém-nascido.
Seu esposo - o trapezista Ludwig - nunca mais a pôde amar,
pois as gravuras sagradas afastavam

em Viena com a família Knieps no ano de 1806. O circo existe até hoje.

irco Místico
a pele dela o desejo dele.
Então, o boxeur Rudolf que era ateu
e era homem fera derrubou Margarete e a violou.
Quando acabou, o ateu se converteu, morreu.
Margarete pariu duas meninas que são o prodígio do Grande Circo
Knieps.
Mas o maior milagre são as suas virgindades
em que os banqueiros e os homens de monóculo têm esbarrado;
são as suas levitações que a platéia pensa ser truque;
é a sua pureza em que ninguém acredita;
são as suas mágicas que os simples dizem que há o diabo;
mas as crianças crêem nelas, são seus fiéis, seus amigos, seus devotos.
Marie e Helene se apresentam nuas,
dançam no arame e deslocam de tal forma os membros
que parece que os membros não são delas.
A platéia bisa coxas, bisa seios, bisa sovacos.
Marie e Helene se repartem todas,
se distribuem pelos homens cínicos,
mas ninguém vê as almas que elas conservam puras.
E quando atiram os membros para a visão dos homens,
atiram a alma para a visão de Deus.
Com a verdadeira história do Grande circo Knieps
muito pouco se tem ocupado a imprensa..
Jorge de Lima - 1938

Não foi só Chico e Edu Lobo que se debruçaram sobre o poema de Jorge de

Era uma vez a história de um grande amor entre um
aristocrata e uma acrobata. Desse amor criou-se um circo.
A saga do circo virou poema. Do poema nasceu inspiração para
a mágica de texto, música e poesia. A magia ganhou vida no
palco, em forma de dança. E o final feliz da história foi o sucesso.
O itinerário de O Grande Circo Místico poderia ser contado
assim - mas esta história ainda não acabou. Vinte anos depois de
seduzir o país como o espetáculo de dança mais famoso
apresentado no Brasil, além da trilha sonora mais clássica e
celebrada já produzida para um espetáculo nacional,
com as assinaturas de Chico Buarque e Edu Lobo, O Grande
Circo Místico está de volta aos palcos brasileiros.
Criado originalmente para o Balé Teatro Guaíra em 1982,
O Grande Circo Místico encantou o país e sua primeira
temporada foi apresentada em turnê nacional durante quase
dois anos. Após seu lançamento, foi visto por mais de 200 mil
pessoas em quase duas centenas de apresentações, lotando espaços
como o Maracanãzinho, no Rio, e chegando depois a Portugal.

Lima. O Grande Circo Místico já virou espetáculo de dança, filme, LP e Cd.

Tudo deu certo no disco O
Grande Circo Místico, lançado
originamente pela Som Livre em
1983: das ilustrações fantásticas
do roteirista
Naum Alves de
Souza para o
encarte, até os
arranjos irretocáveis de
Chiquinho de
Moraes e Edu
Lobo. Não bastassem as
grandes canções
do álbum, seus
intérpretes também não poderiam ser mais adequados, indo de
Milton Nascimento a Tim Maia,
passando por Gilberto Gil, Gal
Costa, Zizi Possi, Simone e Jane
Duboc, além é claro de Chico e
Edu. No acompanhamento, lá
estão dentre outros Márcio
Montarroyos, Mauro Senise,
Antônio Adolfo, Hélio Delmiro,
Cristóvão Bastos, Jamil Joanes e
Oberdan Magalhães, todos
emprestando seu talento para
contar a história da dinastia
circense da família Knieps.
O musical é de 1983, já foi lançado em LP na época e relançado
em CD em 2002.

os poetas

“Jorge de Lima é, na
melhor expressão da
palavra, um tradicional,
apresentando em suas
poesias, perfeitamente
modernas e apegadas à
poética moderna, um
valor de eternidade, de
permanência, que não
sinto na maioria dos
nossos poetas contemporâneos.
No momento, ela será
talvez a poesia mais
clássica do Brasil. E não
disse senão a menor
parte de tudo quanto faz
de Jorge de Lima o
“caso”mais apaixonante
da poesia contemporânea
do Brasil."
Mario de Andrade
(A Túnica Inconsútil, O
Estado de São Paulo, São
Paulo, 8/01/1939).
“Neles (...nos 78 sonetos do
Livro de Sonetos) se compraz o autor em conceitos,

metáforas e expressões de
surpreendente barroquismo, barroquismo que o
poeta levará à mais
desabusada, e às vezes
abstrusa eclosão no
seu livro mais recente,
Invenção de Orfeu
(1952), longo poema em
dez cantos, de técnicas e
faturas extremamente
variadas e cujo sentido
profundo ainda não foi
devidamente esclarecido
pela crítica e talvez não o
seja nunca, pois é evidente haver nele grande
carga de subconsciente a
par de certas vivênvias
puramente verbais. Como
quer que seja, é obra
poderosa, onde
deparamos fragmentos de
alta beleza, que são em si
pequenos poemas completos." Manuel Bandeira
(Apresentação da Poesia
Brasileira,1958)

falam

'Se, todavia, além de atento, o dito leitor for medianamente sensível, não
deixará de encontrar, na
sua travessia desse
magma (Invenção de
Orfeu), regiões da mais
alta beleza e, a cada
braçada, versos memoráveis como "há sempre
um copo de mar/para
um homem navegar".
Tampouco deixará de
sentir, o tempo todo, a
pujança de um temperamento criador que,
mesmo nos seus desacertos, dá a medida de sua
grandeza".
José Paulo Paes
( O Estado de São Paulo,
Cultura, 6/08/1994)
"É um caso estranho na
vida cultural brasileira,
( com conteúdos políticos
fora de lugar) o desconhecimento de Invenção de
Orfeu nos meios universitários, assim como em

outras áreas --até as especializadas, pois sua publicação, daqueles tempos
até nossos dias, fez, de
repente, de todos os
outros poetas mais ou
menos oficiais - como
Drummond, Bandeira,
Vinicius, Cabral --poetas
de grandeza menor."
Raduan Nassar (Jornal do
Bairro,18/04/1973)
" Não sei se Invenção de
Orfeu ficará como um
soberbo monumento isolado, ou se engendrará
uma posteridade de poetas. O trabalho de exegese
do livro terá que ser
lentamente feito, através
dos anos, por equipes de
críticos que o abordem
com amor, ciência e intuição e não apenas com
um frio aparelhamento
analítico. Nada terão a
dizer de positivo certos
críticos que abordam um
texto de poesia como se

tivessem de produzir
uma ficha de estatística."
Murilo Mendes
(Os trabalhos do poeta,
A Manhã, Rio de Janeiro,
24/07/1952)
"Versátil e inquieto, renova o soneto, tira dele os
aspectos objetivos e decorativos, e infunde-lhe
espiritualidade e nobreza.
Ao fim da vida,
empreende longo e monumental poema, em dez
cantos, Invenção de Orfeu,
coroamento de sua obra,
e diante da qual a crítica
se dividiu."
Mário da Silva Brito
(Panorama da Poesia
Brasileira, O Modernismo,
1959)
"Invenção de Orfeu é
poema difícil e belo,
dos maiores na língua
portuguesa".
Sérgio Milliet

mdo poeta

os críticos

"É deu, especialmente, um
novo aspecto do sr. Jorge
de Lima, que de escrupuloso sonetista parnasiano,
capaz de estampar uma
plaquette apenas com quatorze alexandrinos conceituosos, e de escrever em
alemão páginas de
filosofia e sociologia, passou a fazer regionalismo,
naturalizando-se, paradoxalmente, alagoano.
Raros interpretaram tão
bem a carga atávica de
sexo e lirismo que fez do
Norte uma espécie de Taiti
mais melancólica..."
Agrippino Grieco
(Evolução da Poesia
Brasileira,
"Com exceção de Manuel
Bandeira é Jorge de Lima o
único poeta contemporâneo do Brasil cuja obra
acompanha e evidencia
todas as fases de evolução
da poesia brasileira moderna".

Otto Maria Carpeaux
(Introdução da Obra Poética
de Jorge de Lima,1958)
"Se certos trechos da
Invenção de Orfeu dão-nos
a impressão de que lidos
de trás para diante dariam
o mesmo efeito, alguns dos
mais belos e fortes
momentos da poesia da
língua portuguesa, inclusive Camões, encontram-se
nesse imenso poema"
Antonio Rangel Bandeira
(Jorge de Lima, O Roteiro de
uma Contradição,1959)
Existe um Jorge de Lima
hoje quase ignorado que
criou uma dicção própria,
única na poesia brasileira,
esboçada no Livro de
Sonetos(1949) e amadurecida e potencializada no
sementeiro de imagens e
formas tramadas que é a
Invenção deOrfeu(1952)."
Fábio de Souza Andrade

elogiam

(Folha de São Paulo, caderno
Mais, 7/11/1993)
"A evolução poética de
Jorge de Lima se fez sempre num sentido de interiorização. O poeta passou
dos motivos de infância
para os motivos regionais,
destes para os religiosos e
sociais, para, no Livro de
Sonetos e Invenção de Orfeu,
abandonar qualquer
pretexto que não fosse a
expressão da sua vida interior, agora elevada a alto
nível poético...De Invenção
de Orfeu
poderiam sair até escolas
poéticas, mas
dificilmente um novo
poema épico."
Waltensir Dutra
(Descoberta, Integração e
Plenitude de Orfeu,
Obra Completa de Jorge
de Lima, 1958)
"O problema da expressão
poética se formula aguda-

mente a propósito do livro
ainda inédito de Jorge de
Lima: Invenção de Orfeu. Há
nas páginas tumultuosas
desse poema cíclico um
sopro épico, qualquer
cousa que nos faz remontar às origens da vida e do
universo, uma espécie de
cosmogonia lírica em que
forças primitivas geram as
criaturas e os produtos da
natureza. Não há dúvida
de que no poema de Jorge
de Lima a tônica
fundamental decorre
de manipulações linguísticas, sobretudo semânticas,
que introduzem novos valores no contexto das estruturas líricas”.
Euríalo Canabrava
(Jorge de Lima e a Expressão
Poética, Obra Completa,
1958)
"Jorge de Lima sempre foi,
em toda a sua obra, quer
em poesia quer em prosa,

um filho pródigo da infância. Desde a sua libertacão
dos motivos e dos cânones
do neoparnasianismo dos
XIV Alexandrinos ou
desde o aparecimento em
plaquette, do seu poema
de adesão ao Modernismo,
O Mundo do Menino
Impossível, Jorge de Lima
seria sempre um filho
pródigo da infância”.
Luís Santa Cruz
(Jornal do Comércio, Rio de
Janeiro, 18/08/1957)
"No sr. Jorge de Lima,
como em Manuel
Bandeira, a poesia vive
bulindo por todo o seu
corpo. É o órgão de sua
vida interior, o caminho
natural de seus sentidos
tomarem a palavra. Daí a
pouca importância que
tem para Jorge de Lima
essa história de pontos e
de vírgulas com que
alguns modernos

m o poeta

os críticos

brasileiros limitaram as
suas criações de renovadores. E gritam para
todos os lados: "nós
somos modernos."
José Lins do Rego
(Jornal de Alagoas,
Maceió, 15/12/1927)
"Há poemas seus em que
os nossos olhos, os nossos
ouvidos, o nosso olfato, o
nosso paladar se juntam
para saborear gostos e
cheiros de carne de mulata, de massapê, de resina,
de muqueca, de maresia,
de sargaço; para sentir
cores e formas regionais
que dão presença e vida,
e não apenas encanto
literário, às sugestões das
palavras: que parecem lhes
dar outras condições de
vida além da técnicamente
literária. Jorge de Lima,
um dos maiores poetas
brasileiros de todos os

tempos, enriquece o
brasileiro das áreas menos
coloridas pela influência
africana, com a expressão
poética de sua experiência
de nordestino."
Gilberto Freyre
(Jorge de Lima e os seus
Poemas Negros, O Jornal, Rio
deJaneiro,22/11/1953).
" Este Livro de Sonetos de
Jorge de Lima constituiu, a
meu ver, o mais importante lançamento poético
de 1949. Não se trata aqui,
propriamente, de
supremacia em relação aos
demais livros de poesia
estampados no decorrer
desse ano, em que apareceram algumas obras de real
mérito, mas sim do que ele
significa na carreira do
poeta e na evolução do
nosso Modernismo... O
soneto como soneto não
salva a obra de ninguém.

elogiam

Também não a soterra ou
diminui. O que vale é a
poesia contida”.
Fausto Cunha
(O Livro de Sonetos de
Jorge de Lima, A Manhã,
Janeiro,13/05/1950)
" Inútil procurar no poema
de Jorge de Lima um exórdio como em Os Lusíadas,
e seguir, depois, a marcha
dos episódios subsequentes. Não há exórdio,
não há episódios, não há
evolução, não há conclusão, não há tempo na
Invenção de Orfeu.
Quando muito, a sua
construção é musical-aproxima-se da estrutura
da sinfonia. Mas de longe,
vagamente, sem precisão.
A sinfonia apresenta um
tema e depois desenvolveo. Os temas da Invenção
de Orfeu apresentam-se,
mas não se desenvolvem."

João Gaspar Simões
(Prefácio à primeira edição de
Invenção de Orfeu, Rio de
Janeiro, 1952)
"Para nós, todavia, pelo
menos neste momento de
nossa própria evolução, é
Jorge de Lima o maior, o
mais alto, o mais vasto, o
mais importante, o mais
original dos nossos poetas
de todos os tempos."
Mario Faustino (Revendo
Jorge de Lima)
"Poeta moderno dos
grandes, dos genuínos, ele
irá fazer versos não sobre a
condição social dos negros,
mas sobre os negros, a
alma dos negros, as superstições dos negros, tornando-se então o poeta
humano dos negros. Por
isso, porque os pode amar
assim como eles são, Jorge
de Lima os apresentará

como eles são, de cabelo
pixaim e não de cabelos
anelados como Castro
Alves quando falava de
sua Lúcia".
José Fernando Carneiro
(Apresentação de Jorge
de Lima, Livraria Agir,
Rio de Janeiro,1958)
"Se o chamado juízo do
tempo não passasse de
metáfora, o momento de se
reconhecer toda a
grandeza de Jorge de Lima
já teria soado há muitas
décadas.Mas se a metáfora
significar que a sua obra
poética pode ser lida e
admirada por uma nova
geração, uma vez que
voltou a circular, depois de
uma longa noite de
ostracismo, então a sua
hora chegou.”
Massaud Moisés (O legado
poético superior de Jorge de
Lima,Jornal da Tarde,15/11/97

am o poeta
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"O anarquista Jorge de
Lima, autor de um
romance tão underground
como O Anjo(1934), seria
o primeiro a achar ótima
a idéia de se comemorar
seus oitenta anos de
nascimento com um livro
como o de Rubens
Jardim. Afinal, só uma
admiração muito grande
por um escritor morto há
vinte anos poderia levar a
uma edição de
quinhentos exemplares,
mimeografados,
vendidos quase como um
livro pornográfico clandestino e transbordante
de entusiasmo pela obra
de um poeta praticamente
fora de moda no estranho
sistema de valores
das teses universitárias.
Geraldo Galvão Ferraz
( Veja, 2/05/1973)
"É com argumentos e
palavrões que Rubens
Jardim ataca o descaso de

editoras, universidades e
suplementos literários em
divulgar Jorge de Lima. A
Antologia Poética, organizada por Paulo Mendes
Campos para a Editora
Sabiá, não ajudou: "é
muito mal feita".
Novidades, ninguém
escreve. O último livro
sobre o poeta -- Vida e
Obra de Jorge de Lima -saiu em 1969. O autor
é Povina Cavalcanti,
cunhado de Jorge."
Jornal da Tarde
(São Paulo, 21/04/1973)
"Jorge morreu em novembro de 1953.De lá para cá,
sua obra foi muito pouco
reeditada.
Invenção de Orfeu saiu nas
Edições Ouro, há muito
tempo. Há uma antologia
na série Nossos Clássicos,
da Agir. A última publicação foi a Antologia
Poética da Editora Sabiá,
em 1969, organizada por

esquece

Paulo Mendes Campos.
Rubens Jardim acha,
porém, que o critério
adotado nesta antologia
favoreceu a confusão, em
vez de ajudar a mostrar a
importância da obra do
poeta. Segundo ele, seria
preciso um estudo e uma
boa seleção para acabar de
uma vez por todas com a
idéia de que Jorge de Lima
não é mais do que o poeta
de Nega-Fulô.
Jornal do Bairro
(18/04/1973)
Como todo país de cultura
rala, o Brasil parece ter
pressa em enterrar os seus
poetas. A uns sepulta,
ainda vivos, na
indiferença pela sua obra; a
outros, depois de mortos,
no pronto esquecimento do
pouco que se leu deles.
Quando falo de poetas, não
estou evidentemente me
referindo à chusma de
rabiscadores de papel que

usurpam o título por sua
conta e risco. Refiro-me aos
happy --se cabe o adjetivo
otimista-- few cuja marca de
fábrica ficou reconhecivelmente gravada no registro
de patentes de poesia
brasileira.
Jorge de Lima pertence a
essa seleta minoria. No ano
passado, por ocasião do
primeiro centenário do seu
nascimento, o que ainda
resta da nossa destroçada
imprensa literária voltou a
se ocupar dele, após tê-lo
esquecido durante tantos
anos.Tanto quanto sei, faz
tempo que a poesia e a
prosa de ficção de Jorge de
Lima estão ausentes das
livrarias. Pelo menos em
edições acessíveis,
visto a edição Aguilar de
sua obra completa --por
sinal há anos fora de catálogo-- estar longe de fazer
jus ao qualificativo.
Felizmente, tal descaso editorial acaba de ser remedia-

do em parte. Isso graças à
publicação, pela Global, da
coletânea Os Melhores
Poemas de Jorge de Lima,
na série dirigida por Edla
Van Steen."
José Paulo Paes (O Estado
de São Paulo, 6/08/1994)
" Um novelo de equívocos
motiva o silêncio injusto
que esconde a poesia de
Jorge de Lima, cujo centenário de nascimento completou-se na sexta-feira, de
seu público potencial.
Enterrado em parte pela
vastidão e diversidade de
sua obra, desigual, em que
a garimpagem crítica do
regionalismo e do nacionalpopular tem prevalecido,
jaz um filão mais raro e
precioso: a poesia visualista
e órfica de seu momento
final."
Fábio de Souza Andrade
(Folha de São Paulo,
caderno Mais, 7/11/1993)

cem o poeta

ANTOLOGIA

A poesia branca
de Jorge de Lima
Poemas escolhidos de Tempo e Eternidade,
A Túnica Inconsútil, Anunciação e Encontro de Mira-Celi,
Livro de Sonetos e Invenção de Orfeu

Tempo e Eternidade
Restauremos a poesia em Cristo(*)
Depois da publicação de Poemas Escolhidos (1932), Jorge de Lima chegou a confessar
que estava insatisfeito com a sua poesia. Ansiava por novas soluções, novas temáticas.
Aparentemente, o caminho natural do "príncipe dos poetas alagoanos" poderia ser apenas a libertação pura e simples dos chamados modelos ou moldes antigos. Mas Jorge já
havia realizado tal proeza com O Mundo do Menino Impossível (1925), Poemas
(1927), Essa Negra-Fulô (1928), Novos Poemas (1929) e a própria coletânea de
Poemas Escolhidos.
Por que, então, estaria insatisfeito o poeta?
Em diversas entrevistas, Jorge não cansava de repetir sua fome do eterno, do essencial,
do universal. Paralelamente a isso, sabe-se que os seus poemas regionalistas (que antecedem esse novo período) sempre denunciaram o misticismo como traço definidor da sua
personalidade, marcada por forte sentimento de religiosidade, magia e mitos da sociedade
primitiva e sertaneja onde viveu sua infância. Portanto, nada mais justo e natural a esse
místico do que empreender a desejada renovação de sua poesia em Cristo.
E foi exatamente isso que fez Jorge de Lima, com a parceria de Murilo Mendes: o livro
Tempo e Eternidade, subordinado ao lema de restaurar a poesia em Cristo. É claro que
não faltaram as incompreensões e as molecagens intelectuais ainda em moda no Brasil.
Os dois poetas , porém, conseguiram, realizar uma grande obra sem apelar as tradições
regionais ou nacionais. Foram buscar (como eles mesmos disseram) "a mais humana e
universal das tradições: a bíblica". E com ela, Jorge colocou em nível superior os acordes
de religiosidade e reivindicação social já tão presentes em Poemas Escolhidos.
No prefácio do livro, Tristão de Ataíde adverte que "esses poemas são um alimento forte,
ácido mesmo e seco, que provavelmente não satisfará a todos os paladares".
Principalmente aos paladares da época a que se referia Tristão, quase todos acostumados
ao anedótico e ao apologético de uma poesia extremamente extrovertida, folclórica, objetiva. Hoje, passados mais de 55 anos, nós podemos dizer algo diferente, muito embora
Jorge tenha se fixado em nossa literatura como o realizador de Essa Negra-Fulô e
outros poemas nativistas. Podemos garantir que estes poemas nos conduzem a um território onde se proíbe o saudosismo e o medo. E basta que seus poemas nos conduzam. A
sua competência como poeta está assegurada. A nossa competência como homens está
proposta.

(*) "Depois de Poemas Escolhidos, passei a inclinar-me, não mais pelo genero de poemas que fazia, mas por outro de fundo
místico". Jorge de Lima, revista de O Jornal, RJ, 29/7/45.

ACEITO AS GRANDES PALAVRAS
Aceito as grandes palavras eficazes
e os caminhos que Deus pôs diante de mim.
Aceito o sangue derramado se é necessário
para levantar o pobre.
(Minha meditação me queima, Senhor!
Mas me deixai falar para me desafogar.)
Aceito a oração para mim e para distribuí-la como pão
(Minha meditação me queima, dai-me água
para me dessedentar!)
Aceito a não importância da vida.
(Senhor, pegai minha mão para não me matar.)
Aceito os dias com seus cinemas, seus bondes,
seus flirts, suas praias de banho, sua atualidade.
Mas deixai-me ver no meio dessa conturbação
o que está acima do tempo, o que é imutável.
Senhor, estou cansado, quero descansar.

POETA, POETA, NÃO PODES
Desarrumar as terras do mundo.
Poeta, podes fazer.
Arrumar sem limites de pátria!
Poeta, podes fazer.
Derramar azeite no mar, plantar flores no topo dos montes,
plantar trigo nos vales do mundo.
Poeta, podes fazer.
Abrandar os tufões dos espaços,
Acabar com os tiranos do mundo.
Poeta, podes fazer.
Extinguir a palavra de Deus,
afastar a Verdade da Terra.
Poeta, não podes fazer.

O SONO ANTECEDENTE
Parai tudo que me impede de dormir;
esses guindastes dentro da noite,

esse vento violento,
o último pensamento desses suicidas.
Parai tudo o que me impede de dormir;
esses fantasmas interiores que me abrem as pálpebras,
esse bate-bate de meu coração,
esse ressonar das coisas desertas e mudas.
Parai tudo que me impede de voltar ao sono iluminado
que Deus me deu antes de me criar.

A DIVISÃO DE CRISTO
Dividamos o mundo em duas partes iguais:
uma para portugueses, outra para espanhóis.
Vêm quinhentos mil escravos no bojo das naus:
a metade morreu na viagem do oceano.
Dividamos o mundo entre as pátrias.
Vêm quinhentos mil escravos no bojo das guerras:
a metade morreu nos campos de batalha.
Dividamos o mundo entre as máquinas:
Vêm quinhentos mil escravos no bojo das fábricas,
a metade morreu na escuridão, sem ar.
Não dividamos o mundo.
Dividamos Cristo:
todos ressuscitarão iguais.

OS QUE VIRÃO NOS CAMELOS
Pobres de espírito os que julgam a Lei pelos homens da lei,
a Igreja pelos homens da igreja,
a eternidade por um trapo de tempo.
Pobres os que não tem perspectiva e são fortes de ódio para dominar.
Pobres os que iluminam os falsos dias
e são fugazes como as tempestades.
Pobres os que enfraqueceram o espírito
e não tem joelhos para ajoelhar.
Pobres os que não passarão
onde os camelos atravessarão.
Pobres os que não vêm o que ficou atrás,

e o que há de vir, quando as portas baterem.
Pobres os que não conhecem
um minuto sequer de poesia.
Pobres esses pobrezinhos.
Misericórdia, Senhor, para esses pobres.

ADEUS, MEUS IRMÃOS
Recolhamo-nos meus irmãos que já é tarde
e há lá fora hienas que gostam de sangue.
Encontraremos a bem-amada quando a noite passar.
Eu vos anuncio a Bem-Amada.
Até a consumação dos séculos os nossos irmãos que nascerem se
reunirão como nós.
Os profetas in illo tempore se reuniram como nós.
Nós somos elos apenas.
Eu vos anuncio a consolação.
As nossas vozes intempestivas atraem as hienas lá fora.
Nós não temos armas.
Os uivos aumentam.
Adeus, meus irmãos.

ADEUS, POESIA
Senhor Jesus, o século está podre.
Onde é que vou buscar poesia?
Devo despir-me de todos os mantos,
os belos mantos que o mundo me deu.
Devo despir o manto da poesia.
Devo despir o manto mais puro.
Senhor Jesus, o século está doente,
o século está rico, o século está gordo.
Devo despir-me do que é belo,
devo despir-me da poesia,
devo despir-me do manto mais puro
que o tempo me deu, que a vida me dá.
Quero leveza no vosso caminho.

Até o que é belo me pesa nos ombros,
até a poesia acima do mundo,
acima do tempo, acima da vida,
me esmaga na terra, me prende nas coisas.
Eu quero uma voz mais forte que o poema,
mais forte que o inferno, mais dura que a morte:
eu quero uma força mais perto de Vós.
Eu quero despir-me da voz e dos olhos,
dos outros sentidos, das outras prisões.
Não posso Senhor: o tempo está doente.
Os gritos da terra, dos homens sofrendo
me prendem, me puxam -- me dai Vossa Mão.

AMADA VEM
Amada, deixei a porta aberta para vires.
Plantei árvores longas para te dar sombra.
Apressa-te, querida minha,
Fechei os olhos para esperar-te.
Só os abrirei quando chegares,
ó perfeitíssima entre as mulheres.
Fecharei depois a minha porta
para o silêncio de Deus nos envolver.
Amada minha, traze a eternidade para nós.
Traze a estrela que me prometeste.
Traze tuas sobrancelhas como asas.
Perdi o paraíso; não to posso dar.
Dar-te-ei o sonho em que te vi flutuando.
Vem como estás, vem molhada das fontes.
Vem como estás, recoberta de folhas.
Vem do meu barro, amada minha, vem.
Vem, louca atrav[és da ordem, vem.
Vem cantando através da dopr, vem.
Vem com o primeiro pecado, vem.
Vem que tu foste gerada para mim.
A porta está aberta, amada vem.

ATúnica Inconsútil
Mesmo após ter sido combatidíssimo pela publicação de Tempo e Eternidade e
por sua intenção de restaurar a poesia em Cristo, Jorge de Lima não deixou de
trilhar a mesma estrada, surdo aos ataques da politiquinha literária feita de
conchavos, rugas e vaidades.
A maior prova disso é este A Túnica Inconsútil, livro onde o verso é gradualmente substituído pelo versículo em imitações perfeitamente voluntárias e perceptíveis da Bíblia --conforme notou e anotou Mário de Andrade.
Aqui, o poeta passa a utilizar de uma linguagem que não descarta o tom e o
ritmo graves, sendo frequentes até mesmo a inclusão de expressões latinas.
A temática ainda é religiosa, mas completamente diferente daquela encontrada
em Poemas, Novos Poemas e Poemas Escolhidos. Nesses livros havia uma espiritualidade católica popular e um indisfarçável sincretismo religioso.
A prova são os versos: Enxofre, botija, galinha preta!/ Credo em cruz, capeta,
pé-de-pato!/ Santa Bárbara que nos livre do corisco/ São Bento que cura mordida de cobra/ São Gonçalo casador.
Há, ainda, versos como estes do poema Louvado: Louvado sejam suas palavras
tão bonitas,/ Glória Patri, Aleluia, Salve Rainha/ e também suas palavras misteriosas:/ per omnia saecula,
vita eterna, amém.
Como se vê, aparece aí pela primeira vez, o registro de fascínio pelo poder
encantatório e sugestivo das palavras. Vale dizer: é o primeiro sinal da grande
transformação que seria iniciada em Tempo e Eternidade e reafirmada e depurada nos poemas de A Túnica Inconsútil.
Veja, por exemplo, o teor solene e grave desta indagação que faz parte do poema
As Palavras Ressuscitarão: E, por acaso, o poeta não foi designado para vivificar a palavra de novo?
Evidencia-se aí, mais do que em qualquer outro lugar,a certeza poundiana(**) de
que os bons escritores são aqueles que mantém a linguagem eficiente.
E foi isso que Jorge de Lima tentou e conseguiu realizar. Fiel, é claro, a grande
lição de Mallarmé(***). Pois como dizia o autor de Un Coup de Dés "não é com
idéias que se fazem versos: é com palavras." O que não quer dizer que o sentido
delas não importe. Importa, mas não-- como advertiu Gide-- independente da
sonoridade delas.
Afinal de contas, a poesia nunca vai deixar de ser "essa magia que consiste em
despertar sensações por meio de uma combinação de sons. Ou esse sortilégio
graças ao qual idéias nos são necessariamente comunicadas, de uma maneira
correta, por meio de palavras que todavia não as exprimem."
(*) A Túnica Inconsútil não é outra senão a túnica de Cristo, a única que
não se pode dividir.(Jorge de Lima, revista de O Jornal, RJ, 29/7/45) (**)

O NOVO POEMA DO MAR
Ó homens servis , o mar não é isso que acaso pensais!
Ó homens servis, o mar não é o peixe
e nem é muito menos a trilha explorada!
Oh! vinde a mim, poetas amados:
expliquemos aos homens os mantos do mar.
Enxergai, homens servis, as pegadas de Cristo
e o sangue das guerras nas espumas do mar.
E abaixo das espumas as ondas que abraçam os corpos voluptuosos.
E abaixo dessas ondas a água fria, a água quieta, a água azul.
E abaixo da água azul as montanhas que ainda guardam a presença
de Deus.
E mostremos aos homens servis, ó poetas amados,
os vales do mar, os profundos vales do mar,
onde os náufragos, os afogados e os suicidas dormem,
onde as âncoras há séculos repousam,
onde descansam os aviadores desaparecidos,
e onde há colunas partidas e estátuas mutiladas
das cidades que afundaram no mar.
Se ides à praia banhar-vos, cuidado!
que vós perturbais quem dorme no mar!
O VENTRÍLOQUO
Debruça-te sobre tua voz para escutá-la:
tua voz existiu antes da tua forma.
Se o alarido do mundo não te permite entendê-la,
vai para o deserto,
e então a ouvirá com a inflexão inicial das palavras do Verbo
e com a fecundidade do Gênese ante o Fiat do Pai.
Ouve a tua voz sobre a montanha para que o divino eco atravesse
os milênios e ecoe dentro de ti que és templo de Deus!
Na tua voz adulta ainda existe o acalanto de tua ama
e o balanço de teu berço.
Ainda há apelos que vêm da alcova de teus pais,
ainda há os convites do instinto de tua juventude.
Debruça-te sobre tua voz e escuta as vozes que vem nela,
as ressonâncias de ti próprio que nasceram contigo,

os bramidos dos ventos nas tuas velas rotas,
a risada do diabo diante de teus desastres.
Ouve a tua voz sobre o dorso dos homens
onde ela flutuou no começo das coisas
e a água a concebeu e se tornou fecunda.
Ouve a tua voz entre as massas humanas
que como o mar se tornarão fecundas
e espalharão a palavra do Livro
pelas águas e pelos continentes.
A AVE
Ninguém sabia donde viera a estranha ave.
Talvez o último ciclone a arrebatasse
de incógnita ilha ou de algum golfo,
ou nascesse das algas gigantescas do mar,
ou caisse de uma outra atmosfera,
ou de outro mundo ou de outro mistério.
Velhos homens do mar nunca a haviam visto nos gelos
nem nenhum andarilho a encontrara jamais:
era antropomorfa como um anjo e silenciosa
como qualquer poeta.
Pimeiro pairou na grande cúpula do templo
mas o pontífice tangeu-a de lá como mse tange um demônio doente.
E na mesma noite pousou no cimo de um farol; e o faroleiro tangeua: ela podia atrapalhar as naus.
Ninguém lhe ofereceu um pedaço de pão,
ou um gesto onde se dependurasse.
E alguém disse: "essa ave é uma ave má das que devoram o gado."
E outro: "essa ave deve ser um demônio faminto."
E quando as suas asas pairavam espalmadas dando sombra às
crianças cansadas,
até as mães jogavam pedras na misteriosa ave perseguida e inquieta.
Talvez houvesse fugido de qualquer pico silencioso entre as nuvens
ou perdesse a companheira abatida de seta.
A ave era antropomorfa como um anjo
e solitária como qualquer poeta.

E parecia querer o convívio dos homens
que a enxotavam como se enxota um demônio doente.
Quando a enchente periódica afogou os trigais, alguém disse:
--"A ave trouxe a enchente."
Quando a seca anual assolou os rebanhos, alguém disse:
--"A ave comeu os cordeiros."
E todas as fontes lhe negando água,
a ave desabou sobre o mundo como um Sansão sem vida.
Então um simples pescador apanhou o cadáver macio e falou:
--"Achei o corpo de uma grande ave mansa."
E alguém recordou que a ave levava ovos aos anacoretas.
Um mendigo falou que a ave o abrigara muitas vezes do frio.
E um nu: "a ave cedeu as penas para o meu gibão."
E o chefe do povo: "era o rei das aves, que desconhecemos."
E o filho mais moço do chefe que era sozinho e manso:
"dá-me as penas para eu escrever a minha vida
tão igual à da ave em que me vejo
mais do que me vejo em ti, meu pai."
O NOME DA MUSA
Não te chamo Eva,
não te dou nenhum nome de mulher nascida,
nem de fada, nem de deusa, nem de musa, nem de
sibila, nem de terras,
nem de astros, nem de flores.
Mas te chamo a que desceu do luar para causar as marés
e influir nas coisas oscilantes.
Quando vejo os enormes campos de verbena agitando as corolas
sei que não é o vento que bole, mas tu que passas com os cabelos soltos.
Amo contemplar-te nos cardumes das medusas que vão para os mares
boreais,
ou no bando das gaivotas e dos pássaros revoando
sobre as terras geladas.
Não te chamo Eva,
não te dou nenhum nome de mulher nascida.
O teu nome deve estar nos lábios dos meninos que nasceram mudos,
nos areias movediços e silenciosos que já foram o fundo do mar,

no ar lavado que sucede as grandes borrascas,
na palavra dos anacoretas que te viram sonhando
e morreram quando despertaram,
no traço que os raios descrevem e que ninguém jamais leu.
Em todos esses movimentos há apenas sílabas do teu nome secular
que coisas primitivas escutaram e não transmitiram às gerações.
Esperemos, amigo, que searas gratuitas nasçam de novo,
e os animais da criação se reconciliem sob o mesmo arco-iris:
então ouvireis o nome da que não chamo Eva,
nem lhe dou nenhum nome de mulher nascida.
LAMPADA MARINHA
As noites ficarão imensas.
A tristeza das coisas será cada vez mais profundas.
Agora passeias nos jardins intemporais.
E aqui, as noites serão imensas
e a solidão do mundo terá uma estatura infinita.
Vejo-te desaparecendo, como arrastada por linhas divergentes,
desfazendo-te misteriosamente como uma sombra na tarde.
Bruxuleias muito longe, lâmpada marinha,
sob a última ventania que te varreu da terra.
As noites ficarão imensas, oh, ficarão imensas!
Imóvel, jazes entretanto, recostada e serena
e tudo ainda está em ti, a mesma boca amarga,
os mesmos olhos imprecisos, os mesmos cabelos
de teus inúmeros retratos.
E através dessa inimaginável quietude serena
desdobra-se a tua meninice e ainda guardas as mãos translúcidas
da primeira comunhão, os lábios tímidos de noiva quase impúbere
e a sequência fotográfica de quando ampliaste os teus seios
e teu ventre e tua alma para conter um filho.
Ah, as noites erão imensas,
e a tristeza das coisas encherá o mundo!
Agora frequentas os tempos infinitos e ilimitados de Deus.
Mas ainda repousas teu corpo na última noite que te arrastou da vida.
São os mesmos seios, a mesma fronte, a mesma boca desmaiada,

a mesma sequência de retratos que se interrompeu enfim.
Não há um só pedaço de carne nem um membro sequer que te pertença mais:
Deus te raptou em tua totalidade.
E enquanto tudo em ti parou para nós,
tu és a dançarina que ele arrebatou dos homens e absorveu em Si.
E as noites ficarão imensas e mais tristes.
A MORTE DA LOUCA
Onde andarás, louca, dentro da tempestade?
És tu que ris, louca?
Ou será a ventania ou algum estranho pássaro desconhecido?
Boiarás em algum rio, nua, coroada de flores?
Ou no mar as medusas e as estrelas apalparão os teus seios e tuas coxas?
Louca,tu que foste possuidas pelos vagabundos sob as pontes dos rios
estará sendo esbofeteada pelas grandes forças naturais?
Algum cão lamberá os teus olhos que ninguém se lembrou de beijar?
Ou conversará s com a ventania como se conversasses com tua
irmã mais velha?
Ou te ris do mar como um companheiro de presídio?
Onde andarás, louca, dentro da tempestade?
Estarão as gaivotas surpresas diante do estranho corpo adormecido
na morte?
Se estás morta, começaste a viver, louca!
Se estás mutilada começaste a ser recomposta na grande Unidade!
Onde andarás, louca, dentro da tempestade?
UM ANJO DE TENTAÇÃO BAIXOU JUNTO AO POETA
Assim, eu irei louvar e me prostrar diante
da musa de certas reintegrações -- musa única.
E por isso revelarei também esta musa de sabedoria.
E a revelarei a todos.
E muitos serão os que primeiro a poderão contemplar.
Porque esta musa sempre existiu e grandes foram sempre os poderes e
as reintegrações que toda ela provêm.
As almas desfalecidas pelo temor e pelas turbaçõesda vida a ignoram,
mas eu acompanhei desde o primeiro

lodo a indisciplina de sua sabedoria e a multiplicidade
de seus caminhos;
eu vi com os meus olhos prodígios da musa e a posso revelar a todos.
Ela é a fonte de propiciação, de semaduras, de beleza, de renovação.
Eu vos anuncio a minha musa.
Eu te revelarei, minha musa.
Eu te revelarei aos desiludidos das outras.
Eu te revelarei aos solitários para que eles fiquem patriarcas;
às gentes das praças públicas e dos circos para que as gentes
vejam a que não tem umbigo;
aos hermafroditas belos para que de si próprios concebam e reproduzam;
aos belos xipófagos de sexos diferentes para que cometam o incesto
natural e forçado e reproduzam os netos e os bisnetos da musa;
eu te revelarei aos eunucos e aos circuncisos
para que eles se recomponham nas tuas últimas gerações;
às esquisitas e lindíssimas lésbicas: elas se limparão no amor
puríssimo da musa;
o macho comum e a fêmea comum imitarão a geração par,
depois que a geração ímpar da musa for criada.
Então continuarei a revelar a musa das renovações.
Eu te revelarei aos peixes para que eles criem olfato
e testemunhem o teu cheiro;
aos cisnes: eles pedirão a maciez de teus pelos secretos;
às aves que tem asas, mas não riem, para queriamecompletem
sua felicidade;
Eu te revelareiàs plantas carnívoras para que elas se desumanizem;
eu te revelarei aos leões ferozes para que os beija-flores consigam
abrigar ninhos permanentes nas suas belas jubas.
Em verdade, ó querida musa minha, eu te revelarei às sete maravilhas
e elas se cobrirão de areias;
e depois te revelarei a Pilatos para que ele lave os pés de Iscariotes;
eu te revelarei a Salomão que tinha mil concubinas
para que ele fique viúvo e adore o teu Deus;
eu te revelarei a Davi e ele comporá novos salmos e esquecerá da
esposa de Urias;
e enfim te revelarei aos homens comuns
para que eles se transfigurem.

Nada mais direi sobre a musa que preside o desejo de criação do
poeta
e preside a certos dons de sabedoria infusa que ainda lhe vêm
da saudade infinita e inextinguível dos dois anjos opostos.
Mas, eu, imitação malograda de Cristo,
ser incontentável e boxeur caído em todos os milenares encontros
com Deus,
me soerguerei ainda para correr ao começo das coisas;
e te revelarei, musa minha,
à primeira serpente para que ela,
com a corda de Judas, se enforque na árvore da ciência do Bem e do
Mal.
ALTA NOITE QUANDO ESCREVEIS
Alta noite, quando escrevei um poema qualquer
sem sentirdes o que escreveis,
olhai vossa mão --que vossa mão não vos pertence mais;
olhai como parece uma asa que viesse de longe.
Olhai a luz que de momento a momento
sai entre os seus dedos recurvos.
Olhai a Grande Mão que sobre ela se abate
e a faz deslizar sobre o papel estreito,
com o clamor silencioso da sabedoria,
com a suavidade do Céu
ou com a dureza do Inferno! Se não credes, tocai com a outra mão
inativa
as chagas da mão que escreve.
AS PALAVRAS RESSUSCITARÃO
As palavras envelheceram dentro dos homens
separadas em ilhas,
as palavras se mumificaram na boca dos legisladores;
as palavras apodreceram nas promessas dos tiranos;
as palavras nada significam nos discursos dos homens públicos.
E o Verbo de Deus é uno mesmo com a profanação dos homens de
Babel,
mesmo com a profanação dos homens de hoje.

E, por acaso, a palavra imortal há de adoecer?
E, por acaso, as grandes palavras semitas podem desaparecer?
E, por acaso, o poeta não fo designado para vivificar a palavra de novo?
Para colhê-la de cima das águas e oferecê-la outra vez aos homens do
continente?
E, não foi ele apontado para restituir-lhe a sua essência
e reconstituir o seu conteúdo mágico?
Acaso o poeta não prevê a comunhão das línguas
quando o homem reconquistar os atributos perdidos com a Queda,
e quando se desfizerem as nações instaladas depois de Babel?
Quando toda a confusão for desfeita,
o poeta não falará, do ponto em que se encontrar,
a todos os homens da terra, numsa só língua -- a linguagem do
Espírito.
Se por acaso viveis mergulhados no momento e no limite,
não me compreendereis, irmão!
AFASTAI-VOS DE MIM
Afastai-vos de ninm ó todas vós que sois vendedoras de amor,
e aproximai-vos de mim,
ó grandes amorosas virgens ou prostitutas,
adúlteras ou grandes santas;
a minha Musa lavar-vos-á os pés,
e os ungirá com um perfume caríssimo,
e depois de conduzir-vos à praça pública
vos jogará a primeira flor;
porque vos reconhecerei através das parábolas do Rei;
porque participareis em todas as bodas com Ele;
porque sois as eternas virgens prudentes que o podeis amar.
Afastai-vos de mim, ó todas vós que sois vendedoras de amor.

Anunciação e Encontro
de Mira-Celi
Quando Jorge de Lima confessou achar dificuldades em explicar Mira-Celi, isto
não quer dizer que o poema seja impenetrável. Não existem poemas impenetráveis.
Ou o poema é ou não é.
Obviamente há certas distinções a fazer. Por exemplo: entre poemas objetivos e subjetivos. Os primeiros nascem em pleno foco da consciência e, por isso, atuam de
maneira claramente apreensível. Já no outro caso a poesia se dá de maneira mais
intuível e, por essa razão, de modo mais ambíguo.
Mira-Celi está nesta última categoria de poesia que não ocorre no foco da consciência. Portanto, não espere encontrar nesses poemas "que não findam e se transformam de momento a momento" entendimento objetivo.Procurar entendimento
objetivo não é uma atitude muito recveptiva para com a poesia que é, acima de
tudo, um processo de transmissão intuitivo. O próprio Jorge de Lima adverte: "não
procureis um nexo naquilo que dizem os poetas."
Mais ainda: toda a poesia é uma viagem ao desconhecido. E, Mira-Celi é apenas o
início dessa viagem que começa "com a nossa visão desdobrada" à procura de
algum "sol secundário" ou "centro de novas órbitas". Ou"império que contém
alguns milhares de reinos".
A principal característica desse "misterioso poema sempre por terminar" parece ser
o movimento constante ou como quer o poeta "a nossa rotação em que tudo são
coincidências de duas asas num corpo".
Pois bem: é através dessa rotação que surge Mira-Celi, aquela que nunca "se
eclipsa toda" e " nunca está submersa".
Mais ainda: ao longo destas páginas, Mira-Celi ganha a identidade da"sacerdotisa", da "musa", da "louca", da "pastora" e da "ave" de outros poemas. Mas não se
identifica: disfarça-se. Pois é tida como "sonâmbula" ou "ubiqual presença nos
jardins intemporais".
Essa a principal faceta de Mira-Celi, pois no mesmo instante em que respira docemente nos objetos familiares do quarto do poeta, ela pode ficar debruçada sobre a
cadeira onde ele escreve.
Resumindo, Mira-Celi é uma espécie de " sol gêmeo" que poderá te surpreender
ou sequestrar nestas páginas que vêm a seguir -- "as mais originais da poesia
brasileira" segundo Waltensyr Dutra. Fecha os olhos e vê.(*)

(*) James Joyce, Ulisses, Editora Civilização Brasileira, 1966.
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Tu és, ó Mira-Celi, a repercutida e o maior motivo
que aparece ao longo do meu poema.
Nele estás construída à semelhança de um imenso órgão
movimentado pelo meu espírito.
Cresces nele paralelamente a teu desenvolvimento físico
mas incognitamente, como uma órfã dentro da multidão
Às vêzes, quando dobras uma página , perguntas: "Sou eu?"
Mas olhando depois a paisagem mudar tanto, no espaço de um segundo
encontras os teus membros na nudez de uma frase.
Nunca te libertarás deste parque em que nos encerramos
fingindo dois desaparecidos,
e em que nos nutrimos um do outro contra as leis naturais.
Outras vêzes te encolhes em mim, ó minha pequena maré;
e basta que eu abra as pálpebras e a minha memória te encontre
para te recompores imediatamente
em minha maior dimensão.
As nossas respirações enchem o mundo,
achatam o mar,
agitam as palmas e as areias.
Pairamos em planos irrealizáveis à maioria das aves
com outra visão oculta em cada palavra.
Pouca gente encontrará a chave deste mistério.
E os olhos que perpassarem através de tantos poemas que não
findam e que se transformam de momento a momento,
não compreenderão o movimento perpétuo
em que nos perseguimos e nos superpomos.
Outras vezes ainda, as minhas mãos são um disfarce de ti,
escrevendo tua história ou me sustentanto a face.
Ora parece marcha nupcial; és, no entantop, elegia.
Ora és sacerdotisa, musa, louca, pastora ou apenas ave.
Dei-te diversos nomes para que ninguém te acvompanhe.
Anuncio que morreste para que ninguém te convide.
Quase sempre te transformo, para te distribuir.
E quando me resta uma única migalha, reconstituo-te como uma
catedral
e alimento-te como uma criancinha.

Figuramos no mapa como um sol gêmeo que num perpétuo eclipse
desse a impressão de um só núcleo.
Gravidades estranhas nos atraem; sombras tutelares protegem
a nossa rotação, em que tudo são coincidências de duas asas num corpo.
Algum sacerdote antigo já nos tinha visto, por acaso uma noite,
e morreu sem nos decifrar, pois não voltamos ainda
nem à primeira página, nem à primeira estrofe
do imenso e misterioso poema sempre por terminar.
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Os grandes poemas ainda permanecem inéditos
e as grandes palavras dormem nas línguas secas.
Foram ouvidas apenas algumas lamentações;
mas precisamos de blasfêmias que estremeçam o Cristo
e de delírios da mais incruenta febre
ou então de gestos humildes que arranquem uma clemência D'Ele.
Entretanto disponho de uma constelação de braços
de todas as cores e de todas as tatuagens para trazer-vos aqui.
É neste vale imenso que se conjura a treva
e onde o amigo vai e volta sempre na órbita da amiga,
e quem dorme, dorme sossegado, sexo com sexo oposto,
sem pavor de adultério, de incesto ou de outros ambíguos climas.
É aqui que se efetiva a urgência divina
que me une aos que morreram, e aos que se lavam em chamas. É aqui
onde desaguam os rios
e os rios se surpreendem de haver terminado.
Aqui nessa Mesopotâmia
a gestação nunca foi estancada,
e as vozes mais tenras ressoam pelo interior do vale.
Aqui todos os seres tem órbitas donde os cometas nascem;
e os lábios de qualquer virgem descem androceus,
e do ventre brota humus -- glória da Mesopotâmia
que o Senhor fez irrigar com sua saliva de fogo.
À noite, as flores são vísceras
e pulsam com sanguíneos vasos;
muitas descem da encosta poara fecundar os peixes que, pela manhã,
são aves.
Se sois virgens nascerão de vossos flancos

constelações de gêmeos,
que imediatamente se transformarão em constelações de amigos,
só existentes nas cartas deste profundo vale!
Se tendes filhos
eles se desdobrarão de lado,
porque o sopro divino ainda se infunde nos limos,
e repousa sobre as primeiras águas.
Porém, quando chegar o sétimo dia,
descansemos para olhar, abaraçados,
pupila contra pupila, dentro de nossos seres,
a história da Criação começar outra vez.
5
Todos os séculos e dentro de todos os séculos-- todos os poetas,
desde o início, foram cristãospela esperança que continham.
Tu és cristocêntrica, Mira-Celi,
e és uma dádiva tão aderente ao Senhor,
como o cordeiro de Abel
ou o pão e o vinho de Melquisidec e os holocaustos dos profetas.
Sobre meu ombro, ditas-me tuas palavras ocultas,
enches minhas vigílias,
sinto-te docemente respirando
nos objetos familiares do meu quarto;
ouço em torno de mim teu harmonioso passo;
vejo-te debruçada sobre a cadeira em que escrevo;
certa vez, minha mão estancou ao gravar uma blasfêmia;
foi tua mão breve que susteve esta pata de demônio.
Visita-me e assiste-me de teu imenso domínio
teu furtivo olhar com que enches meus silêncios.
Por tua doce vontade, os meus pulsos são harpas.
Por teu simples convite, pertenço às tuas origens divinas.
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No momento mais despreendido de tua amada,
sob certo signo que talvez nunca se reproduza,
reconhecerás um momento de Mira-Celi,

se teus gestos forem simples e naturais.
Um cardume de mãos invisíveis dia e noite se move
semeando as suas sementes.
Deixa teus olhos elevarem-se às suas pálpebras
e compreenderás alguma coisa da sua perenidade;
e, embora sejas uma permanência precária,
ficarás fiel à ignorada.
Em muitas coisas inesperadas ou agrestes descobrirás seus indícios,
suas analogias e suas conclusões.
Mira-Celi nunca se eclipsa toda,
nunca está submersa;
mas flutua como flutua a músicaou a nuvem que paira sobre as
cordilheiras.
A sua presença abre-se como os braços de Deus:
e, quando as flores noturnas fecham as suas corolas,
Mira-Celi se deebruça sobre as almas que se recolhem.
Quando olhares teu filho, olha dentro de suas pupilas
as pupilas ancestrais que o antecederam
e viram a terra prometida à dustância inatingida.
Então te assentarás, humilde, sobre o chão calcinado;
e quando já não pensares que Mira-Celi está está próxima,
Ela te surpreenderá tão momentânea e tão viva
que a receberás como uma antecipação.
18
Anjo caído,
Memória e cal,
Galo sem Pedro
Sempre negado.
Face perdida,
Canção sozinha,
De infanta jovem
Defunta e santa
Incorruptível.
Poema ainda
Desconhecido.
Infanta imersa

No sono claro
Como princesa
De Barba-azul.
Constelação
Terra de Estrela,
Raio tangível,
Memória em vão.
27
Entre companheiros e companheiras vejo, ora à direita, ora `esquerda,
ora relativamente móvel sobre qualquer horizonte,
a mulher que o oceano trouxe;
não a confundais com Mira-Celi --a louca,
mas haveis de reparar quanto seus olhos são belos,
pois se assemelham a mãos entreabertas
onde agonizam lâmpadas;
e seus braços parecem asas de gigantescas pombas aquáticas,
nunca vistas entre os gelos;
as coxas vem batidas por furacões dementes,
os pés são mais ágeis que as maretas lunares;
mas, reparando bem, a mulher não veio do oceano:
saiu do cais para jogar-me nágua.
Antes a haviam esbofeteado alguns malandros disfarçados de polícia,
porém a suicida começou a andar sobre as águas,
como o mistério sobre as catacumbas.
Vede que o vestido parece uma lanterna povoada de insetos
e as mangas de sua blusa executam à flor das vagas uma pesca miraculosa;
é a rainha da noite,
e fora antes simples operária agarrada ao tear.
Seu nome não será Germinal ou Celidônia? Ou será simplesmente a
rainha da noite,
que se aproxima primeiro escurecendo uma esquina solitária,
depois acariciando duas moças debruçadas numa sacada antiga,
e em seguida fugindo pelos confins do horizonte em busca da estrela
friafria como a estrela do mar?
Seu nome não será Germinal ou Cristina?

Falo de seres que existem: nunca vi tanta sombra em seus cabelos
nem tanta suavidade em seu andar.
O nome afinal que importa à essência de um poema?
38
Lâmpada marinha,
anjo augural, rosa,
Chama ou lírio ardido,
Cosmoramia em
Que me transviei.
Em certa noite éramos
Seis em torno de uma
Esfera armilar
Povoada de insetos.
Não reveles (disse-me).
E eu lhe perguntei:
- Tu como te chamas?
Seu nome de números
Já não me recordo.
Sei que uma menina
Começou a alar-se.
Avistei-a um dia
Ao findar-se o século,
Entre muita gente,
Gente que esperava
A manhã nascer.
-Tu como te chamas?
Seu nome de números
Já não me recordo.
Mas vi-a outra vez:
O mundo ia acabar,
Algumas carruagens
Já haviam parado.
-Não me esqueças nunca!
Diz-me, e eu lhe pergunto:
-Tu como te chamas?
Foi há muito tempo.

Já não me recordo.
Oh não procureis
Um nexo naquilo
Que dizem os poetas.
51
Ele reviu-se:
não era mais
nem corpo
nem sombra
nem escombros.
Como foi isso?
Tudo irreal:
um barco
sem mar
a boiar.
Ele sentiu-se:
Recomeçava.
Vivera
morrendo
numa estrela.
Ele despiu-se:
de quê?
De tudo
que amara.
Surdo-mudo
cegara.
Agora vê.

Livro de Sonetos
Primeiro aviso: não espere encontrar nestes poemas publicados em 1948 nada
daquilo convencionalmente vinculado ao soneto. Isto é: preciosismo, rimas ricas,
chaves de ouro e outros ingredientes disciplinares externos. Aqui não há nada
disso.
Você mesmo terá oportunidade de verificar que da genuína forma fixa tradicional,
só restou a estrutura básica de dois quartetos e dois tercetos. O resto é por conta do
talento do poeta.
Segundo aviso: não se assuste ao encontrar em um verso palavras que pelo seu sentido lógico nada tenham a ver com ele. Às vezes é mais importante para Jorge de
Lima o som do que o significado literal, lógico.Mas isso não quer dizer, absolutamente, que sua preocupação exclusiva seja com a sonoridade do que escreve. É que
em certos momentos o sentido ritmico e a valorização poética da palavra exigem
esse procedimento do poeta.
Terceiro aviso: o ritmo destes poemas não são uma caricatura da música. Na sua
construção com palavras surgem novas conotações carregadas de significados. Não
são trocadilhos, nem simples jogos verbais. Parece ser intenção do poeta não se
afastar de um princípio perfeitamente descrito por Pound:"a música apodrece
quando se afasta muito da dança. A poesia se atrofia quando se afasta muito da
música".
Quarto aviso: retomando os temas da infância, Jorge traz de volta o "menino
impossível" agora evadido na insônia das febres e das asmas, "os olhos pelas noites
acordados". Lembra-se também do pai "nesse Nordeste sepultado" e ainda se posiciona "rodeado de presenças e mensagens".
A prova é a permanência do galo da torre da igreja de Maceió, da draga existente
na praia de sua meninice e do candeeiro antigo iluminando leituras, insetos e amigos.
Quinto aviso: no Livro de Sonetos o poeta está chegando não a uma simples
descrição de viagem ou de aventuras, mas a uma "biografia com
sondagens"(*).Como observou Fausto Cunha -- o artista ultrapassou o poeta.
Ultimo aviso: em apenas dez dias Jorge de Lima escreveu os 78 sonetos que fazem
parte da primeira edição e, ainda, mais 25 que não foram publicados.

(*) Parte da nota manuscrita por Jorge de Lima na primeira edição de Invenção de Orfeu.

Em que distância de ontem te modulo,
mundo de relativos compromissos?
Novas larvas e germes em casulo,
novos santos e monges e noviços.
Não máscaras nos olhos. Nem simulo.
Eu era pião, já não evos mortiços
naquele calendário agora nulo,
com seus cerimoniais de escuros viços.
Recordas-te do afim, teu rei colaço?
Lembras-te dele em queda? Céu dos dias
com luzeiros -- incêndios, lumes de aço.
E tu grande Lusbel, guia dos guias
para reinar perdeste-me também
a mim que fui o espelho em que te vias.

Não procureis qualquer nexo naquilo
que os poetas pronunciam acordados,
pois eles vivem no âmbito intranquilo
em que se agitam seres ignorados.
No meio dos desertos habitados
só eles é que entendem o sigilo
dos que no mundo vivem sem asilo
parecendo com eles renegados.
Eles possuem, porém, milhões de antenas
distribuidas por todos os seus poros
aonde aportam do mundo suas penas.
São os que gritam quando tudo cala,
são os que vibram de si estranhos coros
para a fala de Deus que é sua fala.

Entre a raiz e a flor; o tempo e o espaço,
e qualquer coisa além; a cor dos frutos,
a seiva estuante, as folhas imprecisas
e o ramo verde como um colaço.
Com o sol a pino há um súbito cansaço,
e o caule tomba sobre o solo de aço;
sobem formigas pelas hastes lisas,
descem insetos para o solo enxuto.
Então é necessário que as borrascas
venham cedo livrá-la da cobiça
que sobe e desce pelas suas cascas;
que entra raiz e flor há um breve traço:
o silêncio do lenho,-- quieta liça
entre a raiz e a flor, o tempo e o espaço.

Vereis que o poema cresce independente
e tirânico. Ó irmãos, banhistas, brisas,
algas e peixes lívidos sem dentes,
veleiros mortos, coisas imprecisas,
coisas neutras de aspecto suficiente
a evocar afogados, Lúcias, Isas,
Celidônias... Parai sombras e gentes!
Que este poema é poema sem balizas.
Mas que venham de vós perplexidades
entre as noites e os dias, entre as vagas
e as pedras, entre o sonho e a verdade, entre...
Qualquer poema é talvez essas metades:
essas indecisões das coisas vagas
que tudo isso lhe nutre sangue e ventre.

Busco-te viva e impossível
Rosa irreal desgrenhada,
Água fugida sem nível,
Nuvem fugaz desgarrada.
Esquiva fisionomia
Desfeita, recomeçada,
Suave névoa erradia
Para sempre indevassada.
No horizonte ou na janela,
Na varanda ou no vitral,
Doce espectro repentino,
Anjo saído de estela,
Desmanchada rossa irreal
Sem descanso, sem destino.

E esta angústia de te recompor, traço
a traço, tua boca dolorosa
(fonte que se exauriu), teu rosto escasso,
ó musa angelical e airosa rosa!
Desfez-se entre mim tua morte, em passo
desvanecido e obscuro, a melodiosa
dança. Afrouxa-se breve, breve o laço
que nos prendia, ó musa e rosa airosa!
Desvanecida frase e pensamento,
ó lâmpada marinha, tênue vaga
que te esvais! Onde pairas no momento
em que procuro refazer-te, glosa,
repetindo diante de mim a vaga
presença angelical de oculta rosa?

Este poema de amor não é lamento
nem tristeza distante, nem saudade,
nem queixume traído nem o lento
perpassar da paixão ou o pranto que há de
transformar-se em dorido pensamento,
em tortura querida ou em piedade
ou simplesmente em mito, doce invento,
e exaltada visão da adversidade.
É a memória ondulante da mais pura
e doce face (intérmina e tranquila)
da eterna bem-amada que eu procuro;
mas tão real, tão presente criatura
que é preciso não vê-la nem possuí-la
mas procurá-la nesse vcale obscuro.

Dormes. Surgem de ti coisas pressagas.
Ó bela adormecida, não tens sexo,
como as algas marítimas que as vagas
jogam na praia em renovado amplexo.
O vendaval é o mesmo em que te apagas
num torvelinho de ímpeto convexo;
dormindo, rodopias, e te alagas
num turbilhão de diálogos sem nexo.
Sonâmbula parada, és a andarilha,
ilhada entre lençóis. Virgem tens prole,
pois és ao mesmo tempo avó, mãe, filha.
E que o sono multíparo te viole,
anjo desnudo, salamandra de asas
ressuscitada de dormidas brasas.

Lembras-te, meu irmão, da draga morta
cavando sem parar noites e dias?
Lembras-te, meu irmão, da Atena ignota
mergulhada na vaga persuasiva?
Chegaram logo os insensatos corvos.
Transformou-se o ato: vias e não vias.
Mergulhamos no clima de outra rota
em que a sombra se torna reversiva.
Tua fala serena é tão dormida,
tão submergida em seu glacial mergulho
que a nossa voz é a voz dos afogados.
A voz que não entendem os ouvidos,
voz dos búzios contida em seus moluscos,
voz neutra da flor em seu aquário.

Essa pava é para uma defunta
infanta, bem-amada, ungida e santa,
e que foi encerrada num profundo
sepulcro recoberto pelos ramos
de salgueiros silvestres para nunca
ser retirada desse leito estranho
em que repousa ouvindo essa pavana
recomeçada sempre sem descanso,
sem consolo, através dos desenganos,
dos reveses e obstáculos da vida,
das ventanias que se insurgem contra
a chama inapagada, a eterna chama
que anima esta defunta infanta ungida
e bem-amada e para sempre santa.

Este é o marinho e primitivo galo
de penas reais em concha e tartaruga.
Com seu concerto afônico me embalo,
turva-se o vento, o Pélago se enruga.
Silencioso clarim, mudo badalo,
dos ruídos e ecos rápido se enxuga.
Jorra o canto sem voz de seu gargalo
e se encrespa no oceano em onda e ruga.
Galo sem Pedro, em pedra vivo galo,
de córneos esporões de caramujo,
-- tubas dos espadartas e cações.
O dia sem mistério, seu vassalo
esvai-se no seu bico imenso, em cujo
som as brasas da crista são carvões.

Essa infanta boreal era a defunta
em noturna pavana sempre ungida,
colorida de galos silenciosos,
extrema-ungida de óleos renovados.
Hoje é rosa distante prenunciada,
cujos cabelos de Altair são dela;
dela é a visão dos homens subterrâneos,
consolo como chuva desejada.
Tendo-a a insonia dos tempos despertado,
ontem houve enforcados, hoje guerras,
amanhã surgirão campos mais mortos.
Ó antípodas, ó polos, somos trégua,
reconciliemo-nos na noite dessa
eterna infanta para sempre amada.

Devolve-me teu hálito, defunta
companheira tombada nos joelhos
do Senhor, companheira de mãos juntas
e enfaixados os ombros e os artelhos.
Um arcanjo augural teus lábios unta
de bem-ungidos bálsamos vermelhos,
mas não falas, não choras, não perguntas,
não te miras nas fontes, nos espelhos.
Presença angelical, formosa esquiva,
fonte de eterna vida, origem e causa,
rosa que desfolhada se reaviva.
Neste ermos, sem ti, ó rosa airosa
é-me consolo te chamar sem pausa:
ó lampada marinha, ó culta rosa.

E sempre vos direi: é a mesma face,
a mesma noite: o galo sotoposto
virando-se para todos os quadrantes.
Inútil porém é aquele rosto,
humanado cilindro silencioso
frente ao tempo, e em poesia recomposto.
Quanto ao mais um deserto para freires,
que em maio era jardim, mar em agosto.
Uma esfera fechada cobre o poema
relativo e refeito na memória
una e indivisa, espessa como a noite,
a primitiva e eterna noite, glória
de Deus que a fez de seu perdão extrema
unção desde a cabeça aos pés, amém.

Invenção de Orfeu
Antes de mais nada é preciso registrar a intenção do poeta em modernizar a
epopéia. Para tanto, Jorge fez de Invenção de Orfeu um poema só, dividido em 10
cantos (como Os Lusíadas) e 11 mil versos nos mais variados metros: decassílabos,
sextilhas, alexandrinos, etc.
Outras características: a ausência de conteúdo novelesco (aquilo que as pessoas
chamam de enredo); a abolição do tempo e do espaço ( o poema não é situável em
nenhum período histórico e nem pode também ser vinculado a nenhuma região
geográfica); o aproveitamento caótico de referencias pictóricas, musicais,
arquitetônicas, históricas, mitológicas e teológicas que contribuem para que o
poema seja considerado extremamente complexo e erudito.
Há, também, em Invenção de Orfeu, pequenos e longos poemas metrificados e
rimados, sonetos, canções, baladas, tercetos, episódios surrealistas, esboços de dramas e de farsas e um número incalculável de metáforas, reiterações, aliterações,
enjambements e outros recursos poéticos.
O autor utiliza-se também da associação livre e da enumeração caótica para cantar
-- não uma história linear de algum feito ou fato heróico-- mas todas as coisas,
todos os momentos da sua vida. Ele mesmo diz em um verso do poema: "Conto
tudo, realmente".
Observe-se, porém, que embora contando tudo, o poeta reflete um universo fragmentado e anárquico em que as funções de cada coisa são colocadas em questão.
Nessa direção o poema de Jorge revela ser possível tanto a viagem ao "desgeografizado vale imenso", "à Cítia fria" ou a "Líbia ardente" como ao "mapa
venoso" que irriga os versos.
E é através desse "mapa venoso" que o poeta faz ressurgir temas e símbolos chaves.
A louca, a infanta, o candeeiro antigo, a rosa irreal, a lâmpada marinha, o galo de
penas imortais e as moças debruçadas nas janelas dos sobrados voltam nesse
poema "aparentemente muitos poemas, mas infância perene".
Evidencia-se aí o fato de sua obra ser uma recomposição poética da infância.Pode-se
dizer que, se Proust foi em busca do tempo perdido, Jorge foi em busca da infância
perdida. Não é outro o testemunho de seus versos.Mas como não é nossa intenção -neste breve percurso pelas veredas da poesia de Jorge de Lima-- desvendar o plano
real concreto, o fulcro nodal e outros pedantismos similares, vamos parando por
aqui.
Antes, porém, algumas informações interessantes: Murilo Mendes confessou não
saber "se Invenção de Orfeu ficará como um soberbo monumento isolado ou se
gerará uma posteridade de poetas". Euríalo Canabrava assegurou: "um poema
plurissignificativo como Invenção de Orfeu contem mensagem diferentes para as
gerações sucessivas”. E Waltensyr Dutra advertiu: "De Invenção de Orfeu
poderiam sair até escolas poéticas".

CANTO I ( Fundação da Ilha)
XV
A garupa da vaca era palustre e bela,
uma penugem havia em seu queixo formoso;
e na fronte lunada onde ardia uma estrela
pairava um pensamento em constante repouso.
Esta a imagem da vaca, a mais pura e singela
que do fundo do sonho eu às vezes esposo
e confunde-se à noite à outra imagem daquela
que ama me amamentou e jaz no último pouso.
Escuto-lhe o mugido -- era o meu acalanto,
e seu olhar tão doce inda sinto no meu:
o seio e o ubre natais irrigam-me em seus veios.
Confundo-os nessa ganga informe que é meu canto:
semblante e leite, a vaca e a mulher que me deu
o leite e a suavidade a manar de dois seios.
XXIII
Pra unidade deste poema
ele vai durante a febre,
ele se mescla e se amealha,
e por vezes se devassa.
Não lhe peças nenhum lema
que sua mágoa é engolida,
e a vida vai desconexa,
completando o que é teoria,
andaime, saibro, argamassa,
façanha heróica, impudências,
covardias, sim, que as tive,
tive-as, terei, terei tido,
palavras quase poluídas
e uns sobroços e uns regressos,

e coisas como lembranças,
ou como aléns ou aquéns,
e pai que me sucedeu
nas guerras que me queimaram,
os sonhos entre as insônias,
infâncias em pleno escuro,
viagens de cima a baixo
unindo as coisas, reunindo,
aliás metamorfoseando-as,
seus sovacos, suas testas,
seus horizontes, seus suores,
mas eis purezas senhores.
Esquecidas, eis as tardes,
eis os infantes dormindo,
eis as águas se remindo,
eis esse poema entrosado,
e eis os estercos do mundo:
esse guia, aquele guia,
porém vejamos o diário,
esse retrato com o lenço,
esse vosso pai sentado,
esse tenro Adamastor,
esses avós de poltrona.
e essa história heróica e sempre.
Que capítulo sumiu?
Que se contava ainda ontem?
Que ilha no mundo nasceu?
Que esfinge se esfarelou?
Que pintura foi atual?
Que formalismo, que abstrato
anseiam por transmitir-se.
Preâmbulos sempre constantes,
depois choro no mirante,
e a privação dos sentidos,
e esse tatear de pesquisas,

e essa tortura espacial,
essa unidade da dor,
e essa roca no silêncio,
e essa unidade sem fim.
Ó dilatada criatura,
ó sonda perenemente,
porém falo de meu ser
todo poros, todo antenas,
informe poema bifronte,
espesso, áspero, conjunto,
negando a vida linear,
heróis de mãos amarradas
a galeras afundadas,
vate de ouvidos atados
aos caramujos e aos cáis,
às luas semigastadas,
mãos raiadas de mil dedos,
ó sentidos simultâneos,
boca rasgada nos aços,
trombeta de carne e sangue,
arco de cordas, arco-íris,
respiração ventaniada,
gongo dos braços em cruz,
centopéia do Senhor,
amora plura sangrada,
cacho de faces nascendo,
unidade da Trindade,
coral da voz e do mar,
repetida anunciação,
febre de ilha, mas benigna,
ressurreição entre as águias,
mas enfim um céu sem dias,
unidade da Trindade,
esboço-me em ti meu poema,
maleita diante do mar,
febre de ilha, frio,

dentes rangidos em seco,
mão tremendo no papel,
geofagia, geofagia,
mas nos barcos e nas velas,
unidade da Trindade.
XXIX
Não há atividade mais fiel
Que a de pintar em cores a ilha.
Como os efeitos não persistem
Devo chorar muito depressa.
A espátula corre sobre a tela,
Nascem raízes sobre a terra,
Os corpos ficam cor de barro,
Vou enterrá-los sem pincel.
Composição desordenada
Fica ao crepúsculo colossal;
E tudo agora se encorpora
Ao horizonte vegetal.
Há todavia luz nas cores
Para que as veja saturadas
Nesse crepúsculo verde-negro.
Musgos nascendo de repente,
Eras passando nesse espaço.
A proporção é desmedida,
Enche as distâncias desoladas
Cobre as estrelas nunca fixas.
Muda a paisagem cada tarde,
A luz informa fósseis vivos,
Vulcões mastigam rochas neutras
Pondo lacunas nas criaturas.
Meu crescimento é sem limites,
Há consequências tenebrosas
Mas já não bastam nostalgias
Pois sobem asas assombradas,
Predecessores exilados

Jazem de borco em marés baixas.
Essa maneira é mais contínua,
Mais luxuriante e mais devassa;
Novos rigores instalados,
Climas diversos sublevados,
Outros tetardos massacrados,
Vários "cromagnons" enforcados,
Particularmente danados.
Ó dura legenda incendiada,
Ó palimpsestos humanados!
Esse o imensíssimo poema
Onde os outros se entrelaçaram,
Datas, números, leis dantescas,
Início, início, início, início,
Poema unânime abrange os seres
E quantas pátrias. Quantas vezes.
Poema-Queda jamais finado
Eu seu herói matei um Deus
Genitum non factum Memento.
Não sou a luz mas fui mandado
Para testemunhar a luz
Que flui desse poema alheio. Amém.
XXXIII
Tu queres ilha: despe-te das coisas
das excrescências , tira de teus olhos
as vidraças e os véus, sapatos de
teus pés, e roupas, calos, botões e
também as faces que se colam à
tua, e os braços alheios que te abraçam
e os pés que querem ir por ti, e as moças
que querem te esposar, e os ais (não ouças!)
que querem te carpir, e os cantos que
querem te consolar, e tantos guias
que querem te perder, e as ventanias
que não dormem, que batem, alta noite,

tristes, em tua porta, se ressonas
pois nem o vento, nada te abandona.
CANTO II (Subsolo e supersolo)
I
É preciso falar-se das criaturas,
verdadeiras criaturas animadas,
das vivências totais, arbítrio e tudo,
alma, corpo funesto e essa imortal
perpetuidade além, Deus nas alturas,
nomes de terra e nomes eternados,
anjos, demônios, sonhos acordados
e as profecias, fúrias, posses, tudo
que um poema pode ter: esse clamor,
essa indefinição, esses apelos,
-- sonho de rei Nabucodonosor,
que depois de refeito e decifrado
é a condição do bicho: carne, pelos,
e sangue breve do homem desgraçado.
II
Dentro do solo impossível,
do possível supersolo,
ou das corolas lunadas,
sempre foste a imaginada
que na face nunca imóvel
acenas lenço constante.
Contra muralhas, as unhas
gastei-as cavando os nomes
com que sempre te insculpiste
-- inconstância e persistência,
ré de amor e testemunha,
pólen da vida perdida,

nau de luzes apagadas.
Ó suma clarividência
procurada em campo móvel,
soledade acumulada,
vens e não vens clara vida,
hoje seta desgarrada,
amanhã chorado abril,
e depois nina encantada
em céus de terras passadas.
XII
Tinha Lenora tranças reluzentes
comuns às suas faces e as da Musa
que sobre os belos ombros se inclinava
confundindo os sorrisos geminados
e seu colo cingido arfando em brumas
que cobriam de paz os bosques rudes
mas que choravam fundos sobressaltos,
se alguém dos seus cantava reis ou guerras.
Contemplareis nas neves transparentes
os seus dedos formosos preexistidos
em que prudentes rosas floresciam.
(A Musa me segreda o duplo enleio.)
Lenora tinha os olhos repousados
(a fusão irreal reveladora)
e lábios que falavam sem palavras.
Era um corpo gentil, aceno airoso,
(agora comporei o signo igual)
sentença natural, lírio e doçura,
(a cantiga enlaçada como vida)
Lenora tinha um modo transmitido
(esse canto enlinhado me completa).
Lenora sempre terna, ó país puro!
(Essas aves hesitam, vão e vêm).
Quase irreal Lenora entre as Lenoras.
(A boca esmaecida quer sorrir).

E os teus pés, bem-amada, e as tuas mãos?
Pronuncio esses dons. Pronunciando-os,
transporto-te à existência sublunar.
(Se existe alguém levado de amor grande
que sonde a eternidade desse tempo.)
Não és vivência vã mas te saúdo
em versos tão reais quanto essa tarde
umedecida de outras confidências.
(A própria brisa é dúvida no espaço.)
Recorda-te Lenora, dos dezembros
e das noites em claro relembrando,
relembrando passados que nós éramos?
(Essa presença é fuga. Antes voltemos.)
A tua voz deixaste em mim vibrando,
atravessando as horas passageiras;
seta parece ser tua lembrança.
(Que coisas breves nesse firmamento!)
Lenora, és um caminho, guia e liana;
Lenora, tu o encurtas, vou a ti.
(O canto luz parece e entanto é aroma.)
Lenora não consigo desenganos,
nem alegrias; vivo apenas, vivo,
que tu és tudo e tu és tu, Lenora
(A rosa pendia ou se mirava ou
se arrependia. Rosa erma que se ia.)
Tinha, Lenora, risos tão carinhos,
risos virgens de pátria clandestina;
lábios que não seriam de seu ser
(Musa e Lenora riem e não choram.)
Ó Lenora-Verona a ti me elevo
em ti me encontro em encurtada escada.
(Não acordemos nem durmamos musa).
Lenora em mim, silêncio me envolvendo.
Deixemô-la no espaço - clavicórdio
entre carícia extrema e essa ansiedade.
(Aquele gesto doce não se esvai.)

Aparência gentil, meneio airoso
--isso que longe e perto és tu, Lenora;
e és a mesma presente formosura.
(Se existe alguém levado de amor grande
que sonde a eternidade desse tempo.)
Lenora era uma pátria ante-existida.
Em suas praias aves gorjeavam,
estavam confundidas rosa e carne.
Não peçamos colheitas nem vindimas
que prazer vegetal é árvore-ágio;
mas vinde virgilianos sem mecenas
repousar sob as tardes e as avenas,
contemplar esse inseto ou esse abraço,
esse beijo, esse vôo, essa corola
e esse olhar diluido pelos ares
vergando as flortes que nasceram hoje
(elo, elo e ela serpente interminável
nessa imaginação meditativa.)
Conjura teologal, Lenora pura,
provéns da dualidade de meus dias,
recôndito ardimento, suave teia.
Ó legenda constante e persuasiva,
visão em tudo, face renovada,
estrela gêmea, luz de estigma largo.
(O prazer desses bosques é escutado
ou bebido com os olhos ansiosos.)
Lenora rediviva, as águias brandas
adornam tua fronte de expressões.
(O solilóquio alado já se expira.)
Aves de bronze cobrem teus cabelos,
duas esferas giram em torno a eles;
(esse ar adusto, aquele olhar perene,
nem distância os afasta nesse círculo.)
Lenora em pentagrama transformada
possuia imensas tranças reluzentes.
(Eis lenhos rubros pelas seivas de ouro,

Ó virgilianos vinde, vinde aos bosques!)
Lenora, és casa aberta, alma em vigília,
efusão repetida e suplicante.
(E tudo em torno é apenas espelhismo
ou os olhos fixos de Lenora em tudo);
em redor desse poema, dupla voz,
duplo ouvido, perenes, simultâneos.
CANTO III ( Poemas relativos)
VI
Agora escutai-me
que eu falo de mim;
ouvi que sou eu,
sou eu, eu em mim;
tocai esses cravos
já feitos pra mim,
suores de sangue,
pressuados sem poros
verônica herdada
sem face de ser.
Embora: escutai-me
que eu falo com a voz
inata que diz
que a voz não é essa
que fala por mim,
talvez minha fala
saida de ti.
XX
Aqui e ali
me encontrareis,
entre um poema
ou em seu curso,
além e aquém,
oculto e claro,
vivo ou demente,

ou mesmo morto,
ou renascido
como meu sósia,
intermitente,
ferida tórpida,
pulso de febre,
nesse cavalo,
naquela tinta,
naquele poema,
quase alicerce,
quase esse infante,
esse anjo surdo.
Ia me esquecendo:
eu e meu sósia
somos momentos
entrelaçados.
CANTO IV ( As aparições)
I
Um monstro flui nesse poema
feito de úmido sal- gema
A abóboda estreita mana
a loucura cotidiana.
Pra me salvar da loucura
como sal-gema. Eis a cura.
O ar imenso amadurece,
a água nasce, a pedra cresce.
Mas desde quando esse rio
corre no leito vazio?
Vêde que arrasta cabeças,
frontes sumidas, espessas.

E são minhas as medusas
cabeças de estranhas musas.
Mas nem tristeza e alegria
cindem a noite, do dia.
Se vós não tendes sal-gema,
não entreis nesse poema.
XXI
Ó grande ser profundo, musa intacta,
de fundidos cabelos, inconsútil
teu pousado suspiro, sopro e lume,
tuas mãos enlaçadas, tua máscara,
sombra de antigas faces, minha essência,
cuidado! não despertes, não te mudes,
ó grande ser profundo, musa inclusa,
divina selva , tida como densa,
teu inerte abandono me acalenta
no escarvado do seio sempiterno,
nas roupagens talares que te vestem,
na palavra insofrida ainda imersa
nesse oceano de símbolos latentes,
oh! grandeza de sombra que me sentes.
CANTO V( Poemas da vicissitude)
VI
Também há as naus que não chegam
mesmo sem ter naufragado:
não porque nunca tivessem
quem as guiasse no mar
ou não tivessem velame
ou leme ou âncora ou vento

ou porque se embebedassem
ou rotas se despregassem,
mas simplesmente porque
já estavam podres no tronco
da árvore de que as tiraram.
XVI
Se essa fábula continua
matem antes o seu cavalo,
não só o cavalo mas sua
presença, ausência e intervalo;
não faz mal que eu me desmonte
e me vá só e esquecido,
quero apenas que me conte
alguém tê-lo acometido,
que o arrancou de seus cascos,
que o derrubou de seus topes,
que lhe ascou feios ascos,
privando-o de seus galopes;
CANTO VI (Canto da desaparição)
Nessa derrota entre mouros,
mora em mim essa memória
corporizada e constante
de coisa que eu não defino
e nem sei como extingui-la.
Mas nessa estrada de mar
quero mesmo recalcá-la,
desmontá-la e libidá-la:
inesá-la, lenorá-la.
Morram-lhe as flores e veias,
desespere-se falsa e oca,
vasando os olhos vidrados,
as mãos do lar separadas,
seus álbuns todos manchados,
as janelas arrancadas

pelo fel que ela me há dado.
Seu nome? Quero varrê-lo
deste navio deserto.
.................................................
Eu não sei se é minha musa,
meu silêncio ou minha irmã,
ilha, gaivota ou maleita
ou quase tudo, ou menina
enteada e foragida,
criada dentro dos becos,
tempo ou data ou nome ou algo
em salinos ventos idos.
O mais , seus passos me levem,
suas naus me cruzem lumes,
seus coveiros me segurem,
seu cadáver me perdoe.
.................................................
entretanto não a ameis,
vinde ajudar a despi-la,
retirar-lhe véus e seios,
vergonhas acetinadas,
sargaços e maravilhas,
pomos redondos, corais,
sombras insossas, conveses,
capitães que a defloraram,
nautas loucos que a cegaram,
gaivotas que a debicaram,
pestanas que a adormeceram,
ventos novos que a emprenharam.
Esta é a mulher, esta a coisa,
a musa, a vela desviada,
a proa desarvorada,
a andorinha de seu ventre,

a onda que nos criou,
essa menina ancorada,
a porta da casa aberta,
morto o tempo que a violou,
a madrasta que a enterrou,
os cabelos que brotaram
do chão que tudo guardou.
CANTO VII(Audição de Orfeu)
XIII
E esse velho e atroz poema?
Quem acaso o arquitetou?
Que mão sem braço o escreveu?
Que Lenora o mereceu?
Que mulheres vivem nele?
Que loucura o escureceu?
Ó tecidos de memórias
Recuadas de meu tempo
Que a eternidade comeu!
O noites claviculares,
Epopéias sem guerreiro,
Humana sobrevivência
Das lembranças recalcadas,
Cem avós em cada cântico
Prévio nunca amanhecido.
Deixai-me nele.
XIV
Maduro pelos dias, vi-me em ilha,
porquanto,
como conhecer as coisas senão sendo-as?
Como conhecer o mar senão morando-o?
CANTO VIII (Biografia)
Nesse poema informe e sem balizas
recria-se uma ilha repetida

com seu tomo de pedra adormecido.
Seu rochedo de sono é tão fechado
que ele vale na vida como um fado,
sete cordas caladas em, seu gole.
Ilhas de infâncias idas, hoje achada,
virada para todos os quadrantes,
inícios de ontem, hoje renovados,
mas inconsútil corpo religado
pelo umbigo celeste às Três Pessoas,
presentes na precária geografia.
........................................................
Os heróis desse poema vivem soltos,
Com a liberdade de escolher seus tetos,
E neles se abrigar ou enforcar
Ou ressoá-los com música de loucos
Ou furar com a cabeça o céu sem traves
Mas pesado de estrelas e distâncias.
.............................................................
E nesse afã-porfia esses relâmpagos
das visões, essa longa biografia,
Celidônia, Floreal, Inês, Lenora,
Violante e outras criaturas exumadas,
depois a minha vila, depois os
vivos portos com o tímido, depois,
depois meus tontos passos noutras vidas,
em Mira-Celi, em maio de mil novecentos e trinta e dois, em Mira-Celi
de adolescências juntas, anteriores
ao espaço de infâncias, muito longe,
longe, sumidamente longe, e aquém.
..........................................................................
Revimo-nos ali, era no início,

nesse além -mar, perene para nós,
enfeitados meninos coraleiros,
com as estrelas do mar em corropio
e um mapa-mundi sempre recortado
em nosso peito cheio de navios.
....................................................................
Inesperadamente chega um dia
de transcendências mágicas, e há surprêsas:
a possível menina nos fitando,
nossa terra natal, seu rio torto,
geografia existida, continuada.
.............................................................
O cheiro das resinas, condensando
a esperança de ver a musa criança
inda invisível todavia perto,
e todavia nesse continente
místico. Meu Senhor, ei-la que chega:
Musa de infância, Musa de meus dias!
........................................................................
Minha alma estava aberta à encantação.
Agora nós. Podemos, nós espelhos
captar o som de cores, transmití-lo
em espécies sensíveis e inefáveis
os dons intelegíveis e as mensagens,
as asas ainda tenras e os desígnios.
.........................................................................
E aqui estão nossas musas dos sete anos
inda meninas, tranças, velocípedes;
e nas noites de lua, cabeleiras
de moças debruçadas, dos sobrados,
descendo como gatas borralheiras
por sobre os nossos lábios descuidados.
Ó meninas, ó noites, ó sobrados,
ó sonetos vindouros, quatro andares
de rimas e azulejos, Isadoras,

Isas, Ineses, Lúcias, inda em flor,
os dias transformando-me e a vós outras
relativas pessoas. Nós aqui.
Nós aqui olhando olhos que nos viram
e não nos entenderam tão mudados;
eles também os olhos que nos viram
jamais nos compreenderam por mostradas
as faces transformadas, hoje claras
pela luz das estrelas derrubadas.
CANTO IX (Permanência de Inês)
Estavas, linda Inês, nunca em sossego
e por isso voltaste neste poema,
louca, virgem Inês, engano cego,
ó multípara Inês, sutil e extrema,
ilha e mareta funda, raso pego,
Inês desconstruída, mas eurema,
chamada Inês de muitos nomes, antes,
depois, como de agora, hoje distantes.
Porém penumbra vaga ou talvez acha
celeste consumindo-se, também
a própria conceição, parindo baixa
a real prole; de súbito ninguém
nessas longínquas órbitas que enfaixa
com seus cabelos, ela-a-mais-de-cem,
a mais de mil, Inês amorfa e aresta,
Inês a só, mas logo a sempre festa.
Inês que fulge quando o dia brilha
ou se acinzenta quando o ocaso avança,
rainha negra, mãe e branca filha,
entre arcanjos do céu etérea dança,
e nos dias dos mundos andarilha,

andar incandescente que não cansa,
poema aparentemente muitos poemas,
mas infância perene, tema em temas.
Ela fechada virgem, via-a em rio;
eu era os meus sete anos, vendo-a vejo
a própria poesia que surgiu
intemporal, poesia que antevejo,
poesia que me vê, verá, me viu,
ó mar sempre passando em que velejo
eu próprio outro marujo e outro oceano
em redor do marujo trasmontano.
Meu pai te lia, ó página de insânia!
E eu o escutava como se findasses.
Findasses? Se tu eras a espontânea,
a musa aparecida de cem faces,
e além de mim e além da Lusitânia,
como se além da página acenasses
aos que postos em teus desassossegos,
cegam seus olhos por teus olhos cegos.
Ó vidente através, ó Inês mirante,
em nós mortes sofridas para versos,
para que nesta vida o mudo cante
e o cego e o surdo e os homens controversos
apreendam todos teu geral instante,
teus pequenos e grandes universos,
teu aparecimento em Mira-celi,
para que tua face se revele.
Não podendo em sossego Inês estar,
seus algozes mudaram-na na lida,
na continuada lida --mar e mar.
E eis que a sombra colaça e a luz ardida
são nos espaços -- elo circular,

asas obsidionais à asa da vida,
morta de amor, amada que se mata
para se amar depois em morta abstrata.
..................................................................................
Existes, linda Inês, repercutida
nessa plaga de sonho, nesse poema
e tão lua dormida e coincidida
entre luares, de súbito diadema,
que a trajetória muda mais renhida,
e te refluis na vaga desse tema,
constante vaga, vaga em movimento,
pródiga e vinda como o próprio vento.
Inês da terra. Inês do céu. Inês.
Preferida dos anjos. Árdua rota
conúbio consumado, anteviuvez.
Mas após amplidão sempre remota,
branca existência, face da sem tez.
Ontem forma palpável. Hoje ignota.
Eterna linda Inês, paz, desapego,
porta recriada para os sem- sossego.
CANTO X (Missão e Promissão)
.............................................................
VI
Mira-Celi ali estava e não estava
senão a sua própria anunciação,
a sua informe face de parábola,
o seu afago longe, seu luar,
seu girassol noturno entre as neblinas.
Meu ser destituído era uma infância
entre portos nativos arrastada,
colada às outras faces não nascidas,
agora refletidas nesse olhar,
nessas mortas corolas florescidas,
nessa outra geometria que eu tentava

recompor traço a traço, mas vãmente,
vôo rompido em meu trânsito silente.
.........................................................................
VII
Adeus! Quem diz adeus? Quem se despede?
Quem se anuncia para após o fogo?
Ó mortos replantai as vossas setas:
no outro lado das pontas nascem flores.
XVI
...........................................................................
Há dias essa ilha me envolvia,
e agora me circunda esse compasso
giratório, apontando as calmarias,
as chuvas sem ruído, mas noturnas,
e a lamúria das mímicas paradas.
Aceito essa cicuta sem veneno
E esse galo de penas imortais.
Nada havia nos peitos arriscados
de solércia ou de invite à rebelião,
mas de orgulho contido, mas de verso,
mas de aclives e quedas, mas de tetos,
mas de cego desejo de inventar.
Na arena sobre a tumba desprezada
havia anjos lutando noite e dia.
A dignidade do antro adormeceu-me,
penetrei no outro mundo do meu sono.
Que tempo foi mais vida? Aquela vida
ou os tempos gerados sem ponteiros?
Os espaços sem chave, a fronte aberta?
Que sombra menos sombra que essas pálpebras?
Que terra mais natal que esta? Nenhuma.
Que poesia mais fome a dessa lâmpada
que parece apagada à luz do dia?

Quero chorar, ó madre silenciosa
o meu choro de peixe no teu ventre.
Teu escudo de pelos me defende,
pressinto tuas mãos me adivinhando.
Que naufrágio foi esse em que acordei
tombado de que eterna escravidão?
Livre Senhor! Eu livre! Lume sou.
Sou uma lenha queimando com teus lumes.
Esse sulco de verbos é meu rastro.
Eu sou tua ficção, tua criatura.
Debruço-me nas trevas, recomeço
os cavalos de fogo e as aventuras,
as sestas na montanha e a doce Inês,
o louvor de Lenora e o mundo alado
que nascem de mim mesmo, de meus fachos,
de meu peito solar, de minha argila,
das coisas que eu imanto de loucura,
esse urânio, essa musa, esse silêncio,
esse herói, esse signo, esse restelo.
Chamo as coisas com os versos que eu quiser,
os mistérios, os medos, os três reinos,
e esse reino que eu vim reiniciar.
Separei o que era sono, do irreal.
Olha-me grande musa. Eu te convoco
com teu nome real que os lábios nunca
poderão encerrar em sua névoa.
Entre os íons sou eu que passo implume,
que me adianto e me atraso entredormido,
dependendo de ti, palavra curta,
circundado por ti, muro de pó.
Esse caos mineral não me conhece,
esse hábil de lunetas não me vê.

Contemplo o meu retrato. Serei eu
com essa capa de orelhas e de faces,
tão água de matéria? Que matéria
que os olhos imortais não podem ver?
Com esse metro de cantos remedi-me.
Palpo-me com o meu poema. Chamo as mãos,
chamo os pés, chamo a mim mesmo; (Senhor!)
com esses versos retomo os meus sentidos.
Na aparência das coisas, que tristeza!
Nesse pão, nesses garfos, nessa escova,
na aparência dos seres que tristeza,
nesse João, nesse Carlos, nesse coelho!
Essas coisas --formosas--não me gozam,
esse nascer contínuo não me pára.
Se me vires nos signos mais futuros,
compreendereis: sou eu que vou nascendo.
Encerrei esse mundo, construo outro
sem precisar de ti, átomo grande.
Eu depois de amanhã ressuicidei
o cilindro que envolve o som que eu vibro,
apaguei as papilas de meus dedos.
Ó névoa dolorosa pelas ruas:
esses óculos escuros, esse queixo,
esse meu guarda-chuva, esse caderno,
essa algália, esse mijo tão minguado.
(A criança que eu fui também é cúmplice
do recuo e do vácuo entorpecentes.)
Que amor de fé tritura róis e somas?
Que sete cores há nessa retina?
Que pontualmente sombra se projeta?
Que fachada monótona anteponho?
Que postura de musas minutadas?
Que mudança de números foi essa?
Ah! a vida sempre vai pastosa. Apenas,

sós, nós morremos para que nos vejam
a nós os clandestinos fecundantes,
a nós julgados sempre pelo fogo,
a nós julgados pelo derredor,
a nós nunca sòzinhos e desnudos,
jamais imaginados por nós mesmos,
vistos, não compreendidos, ó meu Deus!
Olá trementes nervos açoitados,
grande boca velada de bigodes
e de raios; e vós olhos pingados
de pouco orvalho sujo dos telhados,
horizontes, olá, sempre traídos,
olá, brancas insônias, olá, mortes!
Pergunto àquela dama se eu me chamo
e se não morro nunca em qualquer hora.
Várias coisas insistem: eis a pedra
com seu eco de forma tão pungida.
Mas entre as coisas flui o meu segredo
como soa sem eco Maldoror,
ó palavra tão mal e tão horror!
Escrevo para me encontrar no tempo,
no quarto que entra pela treva adentro,
na alga que lembra a nuvem esgarçada,
nas pernas que caminham sem sinal,
nas mãos que em fileira longa e horizontal.
Sòmente o olhar ondula antes de mim,
corpo como matéria de prenúncios
com seus antepassados descendentes,
tocando-se de proa quais xipófagos.
Mas provisòriamente sou terreal,
limitado por poços de óleo escuro,
cobiçado por corvos imperiais,
socorrido em mim mesmo, racional;

hoje nascido em muitos mortos de ontem
e assim porque a lembrança inda lateja
para o meu fabuloso pensamento,
julgando cada qual de meus sentidos
vindos do ar como castos cemitérios.
Convivemos o mundo, sonambúlicos,
sem conseguir convencionar os passos.
Completamos vidas já dormidas
ou que virão de noite ou noutras noites;
passamos refratados em dilúvios,
sépia nos olhos, sépia em derredor;
semáforos vestidos entendemo-nos
sem profundos sinais clarividentes.
Ó sempre anunciação, ó parto sempre!
Ó amigos do mundo sem querer!
Ó comparsas de febres e de lutos!
Posteridades e posteridades!
Foi ontem me nasceram; vivo em telefonadas a cifrarem-se em meus fios!
Vizeiras e mordaças, tento olhar-me:
Não sei para onde foi a minha forma,
nem rude carinho sempre plástico.
O ouvido encouraçado chupa a música,
alegram-se-me vísceras sem data.
Que esperais vós, hostilidades vossas,
urrando contra as pedras preambulares?
Sois um átrio de nunca repetidos,
um sudário de veias emprestadas.
Todavia me espantas, rosto inato,
meu rosto ou o desse avô preconformado,
nessa rua constante, mas deserta.
Todavia respiro essa roseira

tutelar. Rego-a. Ó que enxertos, ó
que tintas mais que róseas. Quando quero
ela não quer. Retrai-se em si. Padeço.
Repouso em seus espinhos: sinto as mãos,
registro essas traições, complico as hastes
corroídas pelo espaço, amadas pelo
renitente horizonte dos meus olhos.
A rosa ardente colhe-me em seus raios:
é uma engrenagem lúcida em destino,
e é roda sempre roda, rosa rubra.
Circulo nesse ardor circunvolvido,
testa e pés, serpe unida, céu redondo,
girassol ou trilema, cruz obscura.
Cresço em braços. Alongo-me. Teu rosto.
Teus cansaços e mãos e sobrancelhas,
és formosa em clarins, amada Rosa,
soçobrada em licor, terei bebido?
Terei vinhos, terei medidos passos,
terei copos? Terei? Sonos em ruas?
Dormirias comigo, rosa rubra?
Cobririas meu rosto, em teus libidos?
Soprarias teus reais em meu candeeiro?
XIX
....................................................................
Cantei nomes de musas e de rosas
e as comarcas tendidas e os assuntos
e as várias oceanias e as raízes
e os meninos crescendo, febres minhas,
ventos com suas gulas, partos duros,
estatutos e parques, ombros baixos,
e as colinas e as águas , floras turvas
entre os dias e as noites plenamente,
plenamente cobertos de espantalhos,
evito assombrações, silêncios de hoje

e as aventuras em Índias maceradas.
Sem roteiros e símbolos previstos,
as calmarias vieram, vieram ilhas,
vieram mares, vieram precipícios,
os desertos do diabo, os gelos grandes,
os cargueiros fantasmas só com os ferros
e as madeiras roídas, só com os mêdos;
e tudo era um vôo baixo pelas horas
pelas horas amargas e fugidias,
e tudo era exaustão, era esse século;
não era desespero, era cansaço,
era o estupor das coisas esgotadas.
...........................................................................
Afinal afastando-nos da costa
para danar as calmarias, vimos
o reverso das coisas e dos seres
com a nudez dos primeiros achamentos;
pois além dos infernos existia
inda um mundo esperando caravelas;
entre a carne aderida e os ossos frios,
sobre os golfos de Dante e os purgatórios
havia a face achada de Beatriz;
--alegria, chamemos-lhe com o nome
de uma outra realidade fecundada,
continente com outras geografias
de formas várias, iam esplendores,
subiam lácteas mãos, floriam luzes,
tempo fluido cobria alados olhos,
outros sangues pulsavam seres, óperas,
verbos sem leis ardiam sóis ocelos,
serviços de ofuscar benignamente,
ofícios de candências prelunares,
constâncias renovadas, formosuras,
visíveis sons, mistérios devassados,

ordenações do estável e grandezas.
Estilhas de linguagem acendidas,
insônias repousantes, lanhos doces,
verdades sem pensar, pronúncias livres,
a frase além dos lábios, jogos lépidos,
no cerne a louquidão sempre almejada,
os leves manuais discricionários,
os cortejos passando novamente,
os nomes de outra vez dado às coisas,
as coisas renascidas e os batismos,
as mãos de Beatriz têm novos números
e a fronte nívea é logo nominada.
Expressar a poesia que há nos céus
da vida de Beatriz? Só apontá-la:
a voz está nos dedos musicais,
os sons compõem a frase, e Beatriz fala
por todas as criaturas, estro inato;
eis Beatriz, há um sopro convincente
dizendo por seus lábios, proclamando,
sonando os conteúdos, desdobrando-se;
as ondas têm seus nomes, esquecemos,
esquecemos os nossos numa noite,
esquecemos, (memória entrecortada!)
E como designar? Ali são passos,
passos chamados, peças há nos sons,
inominadas, gestos de anjos chamam-se,
rios de verbos nascem, nascem nexos.
Como chamar-lhe braços a seus braços
enquanto abraçam, quando exprimem, quando
revelam modos, quando traduzindo?
Que signos nunca ouvidos, que falados
prismas modulam seus dormidos seios?
(Multiplicados tímbales lustrais,

memoráveis futuros, bons clamores!)
Afluências balbuciadas estridentam
alegorias, frases de paixão,
e as mensagens tangíveis já se entoam,
e a gama elemental se dessedenta,
aves de eco talhadas em seu hálito
arrastam os ponteiros calendários;
são cantigas vindouras expressadas,
os frêmitos do fim e os simultâneos,
tudo era tão dela, inicialmente dela:
as ardósias sopradas e os papiros;
no grito a vir o cântico formou-se.
Contar não se contava; a assinalada
fímbria fluía-lhe, dava-lhe esplendor,
as coisas escutavam compassadas
com seu tom de corrente redimida.
Ó sempre folhas ontem aparentes,
hoje aferidas, hoje recompostas;
ó faces tatuadas, ó matinas,
ó verbos de matizes reinvidados!
Os sendais desatados ressoavam
e ressoando, eu me exumo, eu me exumei.
A agitação dos ares formou brisas,
os nomes aderiram sós-por-sós,
lufadas, refrigérios recitados,
nada melhor nos rumos movediços.
Apontados solfistas, remurmúrios,
noites azuis, visíveis como o olfato,
desintenção dos seres, castos grêmios,
é preciso dizer-se soltamente,
residir-se nos signos ajustados,
falar de, tinir de, com os timbres novos,
acenar para os homens, e eles virem.

E como designar? Eis-nos aqui
sob o sol de Beatriz, Beatriz em nós,
para falar, falamo-nos; os verbos
devem ser, devem ter perpètuamente.
Alguma coisa está. Sabres esperam.
Estrelas ardem. Tempo de voltar.
Avenas combatidas, por que não?
Por que não evidências, forças outras?
Linguagens esperadas, alegrias?
As lágrimas caíram. A voz busca.
As mãos unidas amam. Nós estamos.
Reino unido de abelhas, solo de ouro.
As mãos já tem tocado o tempo. Vamos.
Os concertos proféticos existem,
existem climas altos, noites, portas;
as arenas inúteis se gastaram;
e há profundas folhagens respondidas
aos pomos estendidos. É o tenaz.
Nas forças tristes, não fatais adeuses,
nas flores calcinadas mas os sulcos.
Proa mastil varando. Verdes mares.
Proa mastil do poema. Eis o poema.
XX
No momento de crer,
Criando
Contra as forças da morte,
A fé.
No momento de prece,
Orando
Pela fé que perderam
Os outros.

No momento de fé
Crivado
Com umas setas de amor
As mãos
E os pés e o lado esquerdo,
Amém.
EXPLICIT

RECITATIVO PRÓXIMO
A UM POETA MORTO
Cecília Meireles
Jaz um poeta,
--essa criatura sem equivalência,
a transbordar de seus limites humanos,
em vício ou virtude,
a exceder a multidão comedida
que o contempla ou não contempla,
entende ou não entende,
combate ou glorifica,
mas não pode deixar de saber que está presente.
Jaz um poeta
--displicente descobridor de rotas
que não ficarão sendo suas,
minucioso artífice de pequenos jogos
que entre os seus dedos lhe quebrarão.
(O pensamento a transportá-lo por florestas confusas,
brumas oceânicas,
labirintos de cidades,
firmamentos,
subterrâneos,
a arrastá-lo como palpitante cometa,
a submetê-lo ‘a experiência cósmica,
a fazê-lo participante de cada grau do Zodíaco...)
O Poeta,
--esse acontecimento inefável.
(A alma a inclinar-se por cima de sucessivos muros...
até onde? até onde?
Até onde é possível sofrer.)

Jaz um poeta:
abandona a excursão mortal,
de onde se desprendia a cada instante,
numa aprendizagem contínua de evasão.
Que é o Poeta
senão o burlador das fronteiras da vida,
o constante fugitivo das dimensões do mundo,
o prodigioso funâmbulo, a dançar em cascatas e
labaredas?
Quem lhe segredou que era Poeta?
Quando o soube? Que Sibila remota lho anunciou?
Não pode explicar, não pode explicar.
É uma espécie de dor, em luz e sombra,
porque já não é humano, e ainda é humano;
negam-lhe e exigem-lhe tudo,
e todos lhe apresentam tributos terrenos,
e está cheio de dívidas anônimas,
é o estranho residente numa colônia rebelde,
o execrado amante,
que coroam e apedrejam.
Por isso, o que, entre as coisas solenes, da invisível
pátria,
familiar e natural vagueia;
segue cabisbaixo, entre coisas concretas, e como
culpado.
Jaz um Poeta:
--o ouvido que melhor ouve o apagado e esquecido,
e recolhe sua informulada queixa e seu cântico
longínquo;
--o ôlho que mais longe avista,
até onde as formas ainda são simples esquemas,

onde tudo que parece o mais simples
se desdobra e entrelaça em trama profunda.
Sem ser Deus, nem profeta, nem sábio,
mas tudo isso, imperfeitamente e amargamente,
porque é apenas um Poeta.
Tudo tão claro, para ele, nos reinos do impossível,
e, fora dele, só obstáculos.
No entanto, bem sabe dos seus corredores
de razão e de lógica,
e das varandas de seus arbítrios,
e dos tanques onde chorm seus reflexos.
Sabe por que o amam e odeiam,
acusam e exaltam,
--e que tudo merece,
porque ele, o Poeta, é mesmo assim,
múltiplo, complexo,
contraditório,
solitário e plural, humilde megalômano,
desgraçado feliz,
audaz e tímido,
antinômico,
poliedro de cristal
com uma luz diferente em cada aresta,
glorioso, cínico, histriônico,
a embalar em silêncio,
no coração de sombra absoluta,
hermético e inviolável,
a face da Deusa em repouso, de olhos e lábios
cerrados,
a face da Deusa em delírio, com as tranças soltas
e a garganta resplandecente.

Cintila e escurece,
conforme a Deusa dorme ou acorda,
e vive deslumbrado em seu destino,
embora, ‘as vezes, também equivocado.
Porque suas veias são de esperança e paixão.
Como se considera a flor desmanchada,
o aerólito vaído,
um sismo, o relato de um milagre,
assim diante de umPoeta morto se pára,
--não como diante de outros mortos
de quem de aprecia, embora, às vezes com maiores
lágrimas,
o êxito, a aptidão, o desígnio, a derrota,
de quem se ponderam virtudes e defeitos,
com estes instrumentos da terra, primitivos.
Aqui, tudo foge ao sistema normal:
Que tentou dizer a voz que usava?
Essa voz que era sua e não era sua...
Correspondência de mil vozes,
trecho de uma voz única,
uma só linguagem,
traduzida em mil idiomas, em mil imagens,
toda fragmentada, nessa queda violenta do mistério,
e, no entanto, dúctil,
com uma unidade antiga e mágica,
acima, além de seu poder e conhec9imento:
sua voz --esforçado eco.
Jaz um Poeta.
Nesse vexame opaco dos mortos,
que não podem mais estender a mão ao amigo,
nem completar a extensão de um verso.

Jaz um Poeta.
E há um evidente espanto,
e o dia combalido sente
que uma força atravessou suas horas, vertiginosa e
lúcida,
saltou pelos horizontes do cenário.
O dia volta a cabeça e reflete.
Personagem de enigmas alheios e próprios,
fazendo em si o mundo,
em si e de si,
fazendo-se no mundo, gastando-se,
perdendo-se, recuperando-se,
personagem absurdo e excêntrico,
entre personagens classificados,
ao mesmo tempo, ato e fábula,
descoberto e reinventado,
aprendiz de Criador,
a exercitar-se no maravilhoso e duro ofício,
descontente de seus triunfos,
satisfeito em seus erros,
subitamente coberto de Graça
e logo hipnotizado de inverossímil.
Jaz um Poeta.
O que girava no palco vertiginoso,
ora de frente, ora de costas para os aplausos.
O que se balançava em aéreos fios de Efêmero e
Eterno.
O que recebia sem gritos punhais no coração.
O que brandia címbalos de espelhos côncavos e
convexos.
O que às vezes se evaporava numa espiral de assombros,

outras, passeava no cotidiano, muito naturalmente,
como a água pela terra sem nenhum ruído.
Jaz um Poeta morto.
E ficam todos comovidos.
Porque, afinal, em cada obscuro espectador,
Um Poeta é, na verdade, o amável ou odioso
demiurgo,
na íntima confissão do sonho,
onde os homens esperam uma silenciosa lição de sobrevivência.
Jaz um Poeta livre da rede poligonal que lhe atiram,
fora dos grandes bosques sigilosos,
longe deste bramir das praias do mundo,
das guerras e caçadas,
desta cinza do corpo, que abafa a música e
tolda as flores.
Apenas o céu fica sobre um Poeta morto.
Coluna muito alta,
--com que emblema, no capitel definitivo?
(publicado no Diário de Notícias, Rio de Janeiro, em 22 de novembro de 1953.)

