Eu vim da geração das crianças traídas
Eu vim de montão de coisas destroçadas
Eu sou o que constrói, porque é mais difícil
Eu sou o que não é contra, mas o que se
impõe. Eu sou que quando destrói, destrói
com ternura, e quando arranca, arranca até
18/05/1964 - Boate Ela,Cravo e Canela
a raiz e põe a semente no lugar.......................
Sem porto fixo à espera, nem lar de maternas
mãos ostento meus adeuses.............................
Eu escreverei para um universo sem concessões. Eu saberei que a morte não é esterco
mas infinda capacidade de colher no chão
15/06/1964 - Teatro de Arena
menosAaCATEQUESE
dubado, que podePOÉTICA
rei sorvê-la como a
laranja que esqueceu de madurar, que serei
alimento para por
o verubens
rme prjardim
imeiro da madrugada, que a vida é a faca que se incorpora em
forma de espasmo, que tudo será diferente,
que tudo será diferente, tão diferente.............
Euquero um plano de vivida para conviver.
Eu ostentarei minha loucura erudita.
1966 - Lançamento Convocação
Eu manterei meu ódio a todos os cetros,
cifras, tiranos e exércitos. Eu manterei meu
ódio a toda arrogante mediocridade dos covardes. Eu direo coisas sem nexo em cada
crepúsculo de lua nova. Eu estarei na vanguarda para conferir esplendores. Eu me
abastarei da espécie humana. Mas eu farei
1966 - Catequese no Lgo S. Francisco
excessões a todos aqueles que souberem amar.

BELL &

Texto da palestra proferida em 25/09/2010 em Chapecó, Santa Catarina.
Durante o Seminário de Arte realizou-se o lançamento do livro A Última
Catequese, organizado por Jovani Santos e palestras que tiveram como
foco A Vida e a Obra de Lindolf Bell.

Quando o Bell iniciou, sozinho, a Catequese Poética, logo depois do
golpe militar de 64, ninguém podia imaginar os desdobramentos e as
repercussões daquele movimento. Aﬁnal, reconduzir o poema e o
poeta para junto do povo não era nenhum achado. Muitos poetas buscaram essa sintonia ﬁna.Escrevo para o povo mesmo que ele não
possa ler meus versos com seus olhos rurais--é frase do Neruda. E
nela é possível perceber que ler apresenta-se como um obstáculo. Pois
bem: o Bell removeu esse obstáculo ao se voltar às origens orais da
poesia. E a Catequese Poética não fez outra coisa: só restabeleceu o
vínculo da poesia com a oralidade. Ou seja: ninguém estava inventando nada.
Mas como pouca gente percebeu a existência de uma lei das consequências inesperadas –exceto alguns poetas como Alvaro Alves de
Faria, Claudio Willer, Roberto Piva, Eduardo A lves da Costa –Bell encontrou o caminho quase livre, seguiu em frente, e levou a Catequese
Poética a um sem número de lugares, criando núcleos e parceiros que
também acreditavam na multivocalidade da poesia e na idéia de que
o poeta é uma espécie de porta-voz do povo.
Para quem não sabe, a Catequese Poética sempre procurou mostrar
que poema não é divã psicanalítico, dor-de-cotovêlo, instrumento de
bajulação. O poema é a anti-lei da supressão vital, da anulação do
mágico, do esmagamento da beleza. E o poeta pode e deve ser o olho
vigilante, o defensor do próprio trabalho e da dignidade poética. Segundo palavras do próprio Bell, urge que o poeta seja de fato atuante,

saindo às praças (praças designa aqui qualquer lugar onde se ouça ou se veja
um poema), para uma obra mais viva e uma teorização menos estéril.
A missão da Catequese Poética era levar a poesia ao conhecimento do
grande público nos lugares mais imprevisíveis como boates, praças,
sindicatos, ruas, clubes, escolas, teatros, faculdades, livrarias, bares,
becos, etc..Uma espécie de inversão das linhas da mão: o M em W,
mostrando que o poeta podia agir de modo diferente –e não ser lido
apenas pelo linotipista que compunha a matriz-- e por meia dúzia de
amigos e familiares.
Ultrapassar os limites que amarravam o poema ao livro, estimular a
livre expressão, partilhar o poema com as pessoas, aproximar os artistas do povo, denunciar as barbáries, colaborar na formação de um
senso crítico diante dos acontecimentos diários, lutar pela revalorização do poético, --enﬁm, arrancar o poeta da torre de marﬁm e aproximá-lo dos conﬂitos que o mundo apresenta, acabou despertando o
interesse e a curiosidade das pessoas e até dos meios de comunicação.
A simples realização de leituras públicas de poemas, atividade principal, contínua e constante da Catequese Poética, foi uma espécie de
ovo de colombo. Não havia reação contrária a esse princípio restaurador. Claro que tudo isso foi resultado de muito trabalho e muita
dedicação. Lembro de períodos em que tínhamos mais do que três
apresentações por semana. Sem incluir aí algumas viagens para
o Interior de São Paulo e até para outros Estados. A freqüência dessa
atuação foi tão intensa que nós não tínhamos idéia das dimensões
atingidas pela Catequese Poética.
Só mais tarde, com o passar do tempo, é que todos nós fomos
percebendo as implicações e a seriedade de tudo aquilo. A Catequese
Poética já tinha criado uma porção de núcleos, em bairros de São
Paulo, em outros Estados. E já havíamos feito apresentações em centenas de cidades do Interior de São Paulo e em outros Estados. Como já
se falou e se escreveu por aí, a Catequese Poética foi conquistando
tanto apoio da população e tanto espaço nos meios de comunicação
que nós fomos nos tornando midiáticos—e muito conhecidos.
Claro que hoje poucas pessoas sabem quem é Rubens Jardim. Mas, felizmente, muita gente ainda sabe quem é Lindolf Bell. E falo isso com

tranqüilidade absoluta. Até porque, se não
fosse o Bell e a Catequese Poética, não sei o
que seria a minha vida. Devo ao Bell, de
algum modo, essa minha permanente paixão
pela poesia. Foi ele que me arrancou da paralisia e do medo --e me incentivou a participar da Catequese Poética. E essa foi a
melhor coisa que já ﬁz e continuo fazendo
em minha vida.
Claro que não tive a coragem de fazer as
opções radicais que o Bell fez. Ainda assim,
posso confessar que colhi bem mais do que
plantei. Só publiquei 3 livros de poemas
nesses quase 50 anos de atividades poéticas.
Mas graças aos poetas da minha geração –a
chamada geração de 60 –e a outros que
vieram depois, recebi convites e participei
de um montão de antologias poéticas publicadas aqui no Brasil e no Exterior. E isso foi
muito mais do que eu esperava. em razão
das minhas atividades proﬁssionais que me
deixavam pouco tempo para as letras.
Mas com o Bell, desde os anos 60, o encaminhamento dessas questões foi diferente.
Bell tinha um comprometimento visceral
com a poesia. Ele vislumbrava nela a possibilidade de extrapolar as paredes, de ocupar
as praças, os edifícios, as camisetas, os selos,
as consciências. E chegou a ocupar até o
corpo de um presidente da República! Quem
não se lembra do Collor fazendo cooper com
uma camiseta-poema do Bell? Eu mesmo
ﬁquei perplexo com o que estava vendo.—e
disse pra meus botões: não é que aquele
danado conseguiu levar a poesia até a mais

alta instância do poder?
Pois é, Bell sempre lutou por isso, cumprindo rigorosamente com
aquilo que ele mesmo escreveu: o lugar do poema é onde possa inquietar. O lugar do poeta é todos os lugares.
Bell levou essa máxima às últimas conseqüências. Nenhum outro
compromisso o desviava dessa meta. Ele estava concentrado–como um
jogador de futebol –mas essa concentração era permanente. Muitas
vezes fui com ele, de manhã e à tarde, em colégios e faculdades. Mas a
maior parte das vezes quem se desincumbia dessa tarefa—matinal ou
vespertina -- era o próprio Bell. Em função disso, ele ajeitava a sua
vida do que jeito que dava. Nunca quis se envolver, seriamente, com
nenhum outro tipo de trabalho que pudesse atrapalhar sua atuação
poética. Ele sabia que a sua missão -- ser poeta---. exigia exclusividade
absoluta e sacrifícios gigantescos.
Por isso, vivia, modestamente, em quartos de pensão-- sem outro
sonho que não fosse ouvir e dar andamento aos chamados da poesia.
O que norteava todos os seus fazeres e afazeres era a sua postura de
poeta. Aliás, quando ele crava estas palavras “Poesia é terrível soerguimento” isto não é apenas mais um verso. Ou mais uma imagem. Essa
declaração parece resumir o núcleo da sua personalidade e a sua
crença de que a verdadeira poesia não é adorno, distração, ornamento
interior. Bell acreditava que a verdadeira poesia é uma necessidade
concreta de todo ser humano. Ninguém consegue viver sem poesia.
E mesmo aqueles que acham que a poesia “não faz o meu gênero” ou
que se dizem traumatizados por versos chatos de leitura obrigatória
nos tempos da escola. --é preciso lembrar que a poesia esteve presente
em todas as sociedades. Não existe nenhuma sociedade que não tenha
conhecido esta ou aquela forma de poesia. E o simples fato dela ser tão
antiga, sugere sua importância e seu enraizamento profundo em nossa
alma.
Mais ainda: a poesia não está só no livro de poemas. Ela está em tudo
que existe: está na música de Rachmaninoﬀ, no amarelo alquímico de
Van Gogh, nos ﬁlmes de Fellini e Kurosawa, nas canções Chico e Gil,
na prosa de Guimarães Rosa, nas cartas de Rilke, numa reunião familiar, no rosto da mulher amada, no abraço do amigo, na expressão dis-

traída de uma criança. O que prova, mais
uma vez, seu papel importantíssimo.
Isso sem falar das características proféticas
da poesia. Jorge de Lima dizia que nenhuma
das grandes transformações sociais, culturais
e humanas, surgiu sem que um poeta a
tivesse anunciado. Ovídio predisse o enunciado de Lavoisier --nada se cria, tudo se
transforma. A idéia do micróbio já rondava
os versos de Lucrécio. Mas para não ir tão
longe, podemos dar uma parada na história
mais recente: antes de ser revolucionário e
fundador da República Popular da China, Mao Tse Tung foi poeta--do
mesmo modo que uma considerável parcela de imperadores chineses...
Pois é, a poesia sempre teve e sempre terá um papel na trajetória dos
homens. E acho que sua contribuição é fundamental na vida atual, no
sentido de um aprofundamento da consciência de que o mundo tanto
necessita. A verdadeira poesia aumenta no homem a sua humanidade.
Ela mostra que se existe a ﬂor, existe também a fome. Ela lembra a
todos que existe o pão e existe o pânico. Além disso, a poesia é luta
constante contra a alienação. É inconformidade. Indignação. E é também a mais terrível inocência e, quem sabe, a mais temível curiosidade.
Confesso que acho que só os poetas são capazes de quebrar o sigilo e
expor o sagrado e o profano, o divino e o mundano.
Hoje, passados quase 50 anos, daqueles tempos iniciais da Catequese
Poética, os resultados disso estão em todos os quadrantes do nosso
país. E até fora dele, pois Bell também fez Catequese Poética fora do
Brasil. Inicialmente na Universidade de Iowa, onde já casado com Elke
ﬁcou 2 anos como bolsista. Mais tarde, em Festivais Internacionais de
Poesia Falada na Colômbia e em Cuba.
E o que foi o seu trabalho em Blumenau, quando criou, junto com Péricles Prade, Arminda e Elke, a primeira galeria de arte da Santa Catarina, a Açu-Açu? Pura, puríssima Catequese Poética, pois embora não
estivesse lidando com poemas, estava mexendo com a poesia que pode
estar numa escultura, num quadro, num desenho. Como vocês

sabem—a poesia não habita só o livro de poemas: ela está presente em
tudo aquilo que está no mundo.
E um poeta em tempo integral como foi o Bell, jamais se furtaria em
enfrentar os desaﬁos que a Galeria Açu-Açu colocava. Envolveu-se
com as artes plásticas, ingressou nas associações brasileira e internacional de críticos de arte, escreveu inumeráveis catálogos apresentando artistas, aglutinou pessoas e incentivou até quem não tinha
talento reconhecido. Buscou dar oportunidade às pessoas nas duas
pontas da atividade artística: naqueles que criavam e naqueles que recriavam. E o resultado disso foi muito positivo para todos.
E ninguém pode negar o pioneirismo do Bell. Existe até um estudo –
na verdad,e uma tese de doutorado – dando conta disso através de
longa e detalhada pesquisa. E ali a autora mostra que a consequência
mais relevante da Catequese Poética foi fazer as outras artes saírem
dos palcos e dos museus e invadirem praças, ruas e parques. Ou seja:
foi através do Bell e da Catequese Poética que o acesso as artes ditas
eruditas –poesia, música,ballet,artes plásticas—foi sendo ampliado e
democratizado.
Tudo como queria o Bell que, no âmago mesmo de sua vocação
poética, incisiva e convocatória, procurava atuar publicamente, procurando mobilizar as pessoas e as consciências. Ele traduziu isso como
testemunha, comparsa ou agente do seu tempo-- nunca, porém, como
um espectador indiferente. Por exemplo: “eu quero um plano de vida
para conviver. Eu ostentarei minha loucura erudita, eu manterei meu
ódio a todos os cetros, cifras, tiranos e exércitos. Eu manterei meu
ódio à toda arrogante mediocridade dos covardes. Eu direi coisas
sem nexo em cada crepúsculo de lua nova. Eu denunciarei todas as
fraudes da nossa sobrevivência. Eu estarei na vanguarda para conferir esplendores. Eu me abastardarei da espécie humana. Eu farei
exceções a todos aqueles que souberem amar.”
Amo na poesia de Bell essa fome de comunhão. Aliás, como já disse -precisa e preciosamente-- Octávio Paz, o poema é um produto social. E
sem a história –sem os homens que são a origem, a substância e o fim da
história –o poema não poderia nascer nem encarnar. Mais ainda: a poesia
coloca o homem fora de si e, simultaneamente, o faz regressar ao seu

ser original: volta-o
para si. Mas voltemos
ao Bell:
“ Deixem-me calado
na dor e no amor,
deixem em paz minha
desordem, meu canto
rouco, meu viver interior, meu delírio, meu
submundo, as águas
da minha incerteza constante. Deixem em paz a ferrugem de meus
planos abandonados, o quadro negro de meu existir traçado a gis,
não me ensinem códigos, não me ponham sininhos no pescoço, eu
quero ter a certeza de ser livre.”
Aqui, neste trecho de poema, Bell mostra, com extrema transparência,
esses sinais de seu modo de ser e estar-- de viver e conviver. Lembrome da importância que ele sempre atribuiu à independência, à autonomia e à liberdade. Nunca quis se submeter à qualquer coisa que
pudesse ameaçar esses princípios. E isso podia ser atestado por qualquer um de nós, que mantivemos, durante anos, uma cotidiana proximidade afetiva e de trabalho.
Dentro da própria Catequese Poética, movimento que ele iniciou, sozinho, em 1964, e que aos poucos foi recebendo adesões e incorporando
outros poetas jovens e absolutamente desconhecidos –como eu e
muitos outros— Bell jamais impôs regras ou usufruiu de privilégios.
Tudo era conversado e discutido em grupo. Desde os poemas recém
criados até os compromissos com a imprensa e com a agenda de apresentações e viagens pelo Brasil.
E embora o Bell já fosse muito conhecido e respeitado, (em 1963 ganhou
o Prêmio Governador do Estado como revelação) nunca impôs sua maior
experiência e jamais manifestou o mínimo de arrogância ou prepotência. E em se tratando dessa questão, me considero um verdadeiro expert. Pois não suporto gente de nariz em pé e que se acha superior aos
demais. Tenho alergia física a isso. Portanto, posso testemunhar com
absoluta isenção o seguinte: jamais vi, vivi ou convivi com uma pessoa

que respeitasse tanto o ser humano e a vida em todas as suas manifestações.
Lembro-me de uma passagem acontecida na casa de minha família.
Vovó que morava conosco e também já adorava aquele jovem poeta,
resolveu presenteá-lo. E sabendo que Bell gostava muito das romãs
plantadas no quintal, cortou um galho, fez uma muda e plantou em
uma latinha de azeite. Não é preciso dizer o que isso provocou nesse
meu amigo e irmão. Dias depois, o Bell aparece em casa com uma
crônica publicada em um jornal de São Paulo relatando esse episódio.
Eis o trecho desta crônica: “Nunca esquecerei. Começar a falar assim,
deixa a impressão de uma declaração de amor. E talvez seja. A verdade é que nunca esquecerei mesmo. Nem me cansarei de lembrar...Ela olhou-me (minha avó de eleição) e com um gesto manso
convidou-me para segui-la. Olhei seus olhos mansos (quase pássaros),os cabelos brancos, as mãos frágeis, frágeis como porcelanas, o
andar de quem não passou em branco todo esse tempo...Em seguida,
vi o seu sorriso, cheio de ternura, sem limites, ternura de contemplar
formiga, folhas caídas, insetos dentro da tarde. Senti um nó na garganta. Um nó de comoção. Um nó de olhar estrelas, descobrir a amplidão dos firmamentos. Vovó Elisa, de muitos anos, transformou-se,
de repente, na imagem da humanidade, esta flor tão rápida, tão
múltipla, tão estranha. Disse ela: será que vai crescer?...”
Hoje, essa romanzeira, plantada por ele na casa de seus pais, Teodoro
e Amália,-- está lá dando muitos frutos e sombra a todos àqueles que
visitam A CASA DO POETA LINDOLF BELL, em Timbó. Que é hoje
um centro cultural, museu, centro de memória, biblioteca e tem ainda
a praça do poeta—uma galeria de arte a céu aberto.que pode ser visitada a qualquer hora do dia e da noite.
Mas voltando ao que estávamos falando, Bell era uma pessoa assim
mesmo: muito intensa, generosa e desprendida . Estava sempre disposto a ajudar os outros. Fossem eles jovens poetas, ou pessoas completamente fora do circuito das artes. Era capaz de tirar a roupa do
próprio corpo para cobrir o do próximo. Não escolhia o momento
para auxiliar quem o procurasse. Daí o aparecimento de outro traço
virtuoso: a solidariedade que tem origem na bondade. como teste-

munhou Péricles
Prade, poeta e amigo
de infância. Eu também presenciei a inúmeras atitudes desse
tipo.
Com as crianças, por
exemplo, seu comportamento era singular.
Ao contrário do que é
mais comum, ele não
se infantilizava para cumprimentar ou conversar com uma criança.
Não usava os diminutivos corriqueiros nem o tatibitate. Do mesmo
jeito que ele não se travestia de mendigo para conversar com um
mendigo. Diante de qualquer pessoa ele mantinha sempre um comportamento fraterno, solidário e de respeito. Não ligava para as
aparências--embora soubesse que as coisas, todas as coisas, vivem no
universo simbólico vestidas de linguagem. Também nunca vi o Bell
ajustar alguma máscara, seja de que tipo fosse, para estabelecer relação
com outro ser humano. O Bell era sempre, vinte e quatro horas por
dia, o Bell. Ou seja: um poeta.
E ser poeta é, de algum jeito, preservar a inocência e a rebeldia –seja
diante do branco do papel ou diante da solitária tela do micro. É estar
desarmado, desamparado, mas, indignado e cheio de energia para enfrentar o vazio e o nada, e a partir daí, criar o jardim que não existe, a
ﬂor que não existe, o mundo que não existe. Ser poeta é sentir que
tudo podia ser diferente, tão diferente. Quer dizer: ser poeta é negar o
existente. É propor aquilo que ainda não existe. Mas é também não
refugiar-se em mero jogo de palavras ou em malabarismos verbais,
cujo único ﬁm é reduzir o mistério poético ao nível do racional e do
prosaico.
Até porque não podemos mais cair na esparrela dos poetas concretos
que acreditaram na possibilidade de uma poesia sem discurso, uma
poesia sem palavra, uma poesia exclusivamente visual. Um rabisco.
Um graﬁsmo. Uma inscrição rupestre. Só que a a linguagem verbal é,

por natureza, discursiva: sujeito, verbo e objeto. E a palavra está associada à vida, à experiência, à vivência e à convivência. E não se esqueçam que a palavra é um objeto perigoso que pode induzir à
subversão e ao encantamento. E ao pensamento, é claro. Mais ainda: a
palavra é a melhor e mais imprecisa forma de representar o real. Nada
é tão único, direto e simples quanto à palavra --e nada é tão pantanoso,
nada é tão areia movediça. Aliás, é esse aspecto inerente à palavra que
confere ambiguidade e amplidão ao discurso poético. E por que isso
acontece? Talvez porque buscando o sentido das coisas --que é sempre
rápido e fugidio como a felicidade--o poeta comete a ousadia máxima
da inocência que é não entender o sentido das coisas --e apesar disso,
sentir o sentido das coisas. Eis aí a notável diferença, a absurda transformação que apenas uma palavra é capaz de conferir ao discurso.
Entre entender o sentido das coisas e sentir o sentido das coisas vai
uma distância tão grande como aquela que separa o Oiapoque do
Chuí.
A propósito, surrupiei um registro do poeta Paulo Leminski a respeito
do Bell e de suas leituras poéticas. Ele diz textualmente o seguinte:
“Nunca vi ninguém dizer poemas tão bem, com tanta intensidade,
tanta garra, tanto domínio de voz, do gesto e do sentido.”
Comigo aconteceu a mesma coisa. Lembro da primeira vez que assisti
ao Bell. Foi no Teatro de Arena, provavelmente em 64--e me marcou
profundamente. Nunca havia presenciado nada semelhante. Aquilo
era algo ainda inusitado, singular, único. Aquele jovem poeta(que
mais tarde se tornaria meu irmão e me ensinaria que ser amigo é a linguagem extrema) parecia um Evtuchenko brasileiro. Tinha uma
ﬁgura impressionante. Era alto, olhos azuis, cabelos loiros e lisos e se
projetava com uma força e uma originalidade fora do comum. Essas
apresentações do Bell foram um marco na minha vida pessoal. E na
história do poema sendo reconduzido aos espaços mais amplos e
respiráveis da oralidade.
Eu disse reconduzido porque como todos sabem a cultura oral antecede sempre a cultura escrita. Os textos do Antigo Testamento, por exemplo, foram primeiro ditos e só depois escritos. O mesmo aconteceu
com Sócrates,--não o excelente jogador do timão--mas o ﬁlósofo grego,

que nunca escreveu
nada e falava muito—
sobre questões impertinentes que
desenvolviam o sentido
crítico e criativo. E por
não abrir mão de seus
princípios e convicções,
foi acusado de corromper a juventude e

condenado à morte.
Claro que não pretendo corromper ninguém e nem beber cicuta. Mas
todos nós ainda alimentamos a idéia de que o escrito é superior ao
oral. De que o trabalho manual é inferior ao trabalho intelectual. E que
o conhecimento sensível, esse que antece a qualquer exercício de
raciocínio -- e está presente na vida de todos nós e em todas as manifestações artísticas—seja menosprezado em relação ao conhecimento
lógico-conceitual.
E diante dessa questão, sou obrigado a concluir com uma citação de
Merleau-Ponty, pensador francês morto em 1961, que dedicou boa
parte de sua obra ao estudo do conhecimento sensível e aos laços que
unem o ser humano às coisas antes de ser articulado qualquer saber
reﬂexivo. São dele essas palavras:
Tudo o que sei do mundo, mesmo devido à ciência, o sei a partir de
minha visão pessoal ou de uma experiência do mundo sem a qual os
símbolos da ciência nada significariam. Todo o universo da ciência é
construído sobre o mundo vivido, e se quisermos pensar na própria
ciência com rigor, apreciar exatamente o seu sentido e seu alcance,
convém despertarmos primeiramente esta experiência do mundo da
qual ela é expressão segunda... Retornar às coisas mesmas é retornar
a este mundo antes do conhecimento cujo conhecimento fala sempre,
e com respeito ao qual toda determinação científica é abstrata, representativa e dependente, como a geografia com relação à paisagem
onde aprendemos primeiramente o que é uma floresta, um campo,
um rio... (fenomenologia da percepção-1971)
E estas são do Bell: Não é a palavra fácil que procuro. Nem a difícil

sentença, aquela da morte, a da fértil e definitiva solitude. A que antecede este caminho sempre de repente. Onde me esgueiro, me soletro,em fantasias de pássaro, homem, serpente. Procuro a palavra
fóssil. A palavra antes da palavra. Procuro a palavra palavra. Esta
que me antecede e se antecede na aurora e na origem do homem. E
porque o minifúndio se faz na terra da palavra. Enterrem-me na
palavra.

Eu vim da geração das crianças traídas
Eu vim de montão de coisas destroçadas
Eu sou o que constrói, porque é mais difícil
Eu sou o que não é contra, mas o que se
impõe. Eu sou que quando destrói, destrói
com ternura, e quando arranca, arranca até a
1965 - Catequese Poética, Vidrobrás
raiz e põe a semente no lugar.......................
Sem porto fixo à espera, nem lar de maternas
mãos ostento meus adeuses.............................
Eu escreverei para um universo sem concessões. Eu saberei que a morte não é esterco
mas infinda capacidade de colher no chão
menos adubado, que poderei sorvê-la como a
laranja que esqueceu de madurar, que serei
1966 - I Feira de Poesia, rua augusta
alimento para o verme primeiro da madrugada, que a vida é a faca que se incorpora em
forma de espasmo, que tudo será diferente,
que tudo será diferente, tão diferente.............
Euquero um plano de vivida para conviver.
Eu ostentarei minha loucura erudita.
1968 - Catequese Poética Antologia
Eu manterei meu ódio a todos os cetros,
cifras, tiranos e exércitos. Eu manterei meu
ódio a toda arrogante mediocridade dos covardes. Eu direo coisas sem nexo em cada
crepúsculo de lua nova. Eu estarei na vanguarda para conferir esplendores. Eu me
abastarei da espécie humana. Mas eu farei
Bell lendo poema na rua
excessões a todos aqueles que souberem amar.

