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I
SOBRE O MEIO AMBIENTE 

E SUA DEPREDAÇÃO
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1
MONÓLOGO PARA UM 

DEPREDADOR AMBIENTAL

Depois de mim,
o aquecimento global,

o derretimento das geleiras,
as inundações,

os furacões,
os tufões,

as chuvas ácidas,
o desflorestamento,

a savanização,
mais extinção de espécies,

mais doenças transmitidas por 
insetos,

mais epidemias,
mais pandemias,

mais câncer,
mais fome,

mais crianças esqueléticas
vagando nos lixões.
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2
EPITÁFIO PARA O DEPREDADOR-MOR 

DO MEIO AMBIENTE

AQUI
JAZ

o maior usuário de motosserras
e devastador de florestas,

savanizador,
desertificador,

assoreador de córregos, rios, lagos e mares,
e emissor de gases de efeito-estufa,

de todos os tempos.
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II
MEGALÓPOLIS 

CALEIDOSCÓPICA
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3
SÃO PAULO

Megalópolis caleidoscópica,
multicolorida,
miscigenada,
“desvairada,”

buliçosa,
antropófaga.

Convergência
de crentes,
descrentes,

céticos e 
agnósticos;

das afirmativas peremptórias
e das negativas categóricas.

Caos e harmonia,
egoísmo exacerbado,

ritmo frenético;
urbe da discórdia,

da concórdia e
da solidariedade calorosa.
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Palco dos dramas e tragédias
dos anos de chumbo e das lutas

pela liberdade.

Força centrípeta de oriundos/oriundas
de toda a parte,

cidade universal.

Cidade das desigualdades
e injustiças sociais

abissais.

Cidade, para onde, às vezes convergem
barbárie e civilização.

Megalópolis das lutas pela liberdade,
a igualdade e a solidariedade.



15                                                              POEMAS  TARDIOS

4
O HOMEM-MONTANHA

Hoje, às dezesseis horas,
o Homem-montanha desfilará
a pé na Rua Quinze de Novembro.
Ele tem cerca de dois metros e meio de altura.

Em São Paulo não existe cama de
seu comprimento, nem cobertor
que possa cobri-lo integralmente.

Curiosos enchem as calçadas
para assistir à passagem do “fenômeno”.

Perguntas espalham-se por toda a capital.
Qual é o número de seu sapato?
Quantos quilos ele pesa?
Ele sobe num automóvel,num bonde,
num ônibus?
Ele pode andar a cavalo?
Ele pode viajar de avião?

A cabeça dele bate no teto das habitações?
Como ele usa o vaso sanitário?

A presença do Homem-montanha
afasta os paulistanos de sua
rotina e os faz esquecer
momentaneamente de suas inúmeras carências.
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5
O HOMEM-ESTÁTUA

Imóvel,
mudo,

incógnito,
prateado,
cinzento,

o homem-estátua
fica instalado

sobre um pedestal na
Rua Direita e

só emite gestos para agradecer aos
transeuntes pelas doações 

em dinheiro.
Ninguém fica indiferente à sua presença:

os endividados,
os desempregados,

os aposentados,
os apressados,

os crentes,
os descrentes,

os céticos,
os agnósticos,

os niilistas,
as crianças,
os jovens,
os velhos,
os altos,

os baixos,
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os gordos,
os magros,

os(as) oriundos(as)  de toda a parte,
de todas as cores e etnias, prestam-lhe

alguma forma de homenagem.
O homem-estátua torna as

ruas paulistanas multicoloridas.
O homem-estátua a todos

une por fios invisíveis,
mas sensíveis, de solidariedade.

Com sua imobilidade e mudez
enche as ruas de emoções,

exclamações,interrogações e 
reflexões sobre o sentido

da vida e a condição humana.
O homem-estátua,  com sua 
mudez comunica-se com os 
falantes de todas as línguas.
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6
NAS RUAS DO CENTRO 

HISTÓRICO DE SÃO PAULO

Por aqui passaram escravos
transportando sinhazinhas,

sinhás, sinhozinhos e sinhôs,
em liteiras.

Nestas ruas, cativos tentando
a fuga foram capturados, entregues

de volta a seus donos
e depois, por esses açoitados

e amarrados no tronco.

Aqui,escravos velhos, leprosos,
desdentados,esfarrapados e famintos
amanheciam mortos nas calçadas e 
incomodavam às pessoas gradas.

Hoje, a Bolsa de Valores e grandes
agências bancárias, com seus

funcionários engravatados e transportando
computadores portáteis,

deixam no esquecimento esse 
passado incômodo.

Por aqui, hoje, milhares de
transeuntes levam em seus
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bolsos,bolsas e mochilas
boletos de contas a pagar 

vencidas, notificações de oficiais 
de justiça, receitas médicas,

cartas de aviso-prévio de
dispensa do emprego,o vale-transporte,

o vale-refeição, a marmita.

Transitam aqui pessoas absortas
em seus sonhos, em suas

inumeráveis preocupações, em suas
incertezas, em seus projetos pessoais,

em sua esperança numa vida melhor para todos,
em seu desespero, em sua confiança,
em seu medo, tudo isso emoldurado 
pela beleza arquitetônica da cidade.
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7
NAS RUAS DOS BANCOS

Esplendoroso edifício
Engravatado argentário

Polpudo encaixe bancário
Glamouroso frontispício.

Aperto formal de mão
Sorriso premeditado
Objetivo calculado

O lucro como razão.

Máquina de calcular
Pagamento após a data
Nota falsa à luz olhar.

Taxa de juro pro rata
Ao término autenticar
Frieza também exata.
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8
CONFISSÃO DE UM 

CORRENTISTA FALTOSO

Senhor gerente,
genuflexo,

peço-lhe perdão
por minha torpe ação
contra santo Áureo e

santo Argentário.
Cabisbaixo,senhor,

confesso-lhe pecado imundo,
ultrapassei meu limite,
descontrolei-me e emiti

cheque sem fundo.
Sob o teto e entre as colunas

deste templo de santa Pecúnia
afirmo-lhe,senhor,que

jamais voltarei a cometer 
tão grande falta;

eu juro,
juro pelas mais elevadas e
sacrossantas taxas de juro.
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9
NO LARGO DE SÃO FRANCISCO

Uma estridente gargalhada
emerge duma tribo de mendigos

em meio à penumbra de um
anoitecer frio e chuvoso,quando

um indigente,
de cara pintada, 

faz gestos obcenos.

Sua paradoxal alegria aumenta
quando, a seguir, aparecem pessoas generosas

que mitigam sua espantosa miséria
com um prato de sopa quente.
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10
A CRISE DE 2008 EM 

RIMA PROSAICA

Lá na Quinze de Novembro
Frente à Bolsa de Valores
Em meados de setembro
Sentem-se maus odores.

A fedentina asquerosa
Pelo mundo propagada

Origina-se em mui vultosa
Mais-valia acumulada.

De créditos podres tem cheiro
Causa pânico e rebuliço
Tem as cores do dinheiro

E do capital fictício.

Ela aumenta e se espalha
Por fábricas, lojas, bancos
E descarta quem trabalha

Forçadamente e aos trancos.
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11
O MORADOR DE RUA E O PÃO

Numa noite chuvosa e fria,
Faminto,

Estende-se na calçada,
Sob uma marquise,

O mendigo, gente como a gente. 
Ele adormece e sonha com um pedaço

de pão, que cresce celeremente e 
transforma-se numa montanha 

equivalente à Cordilheira dos Andes. 
O indigente, buscando mitigar

sua indescritível miséria, 
tenta apanhar uma fatia do alimento,

e velozmente esse afasta-se 
dele, adquirindo uma 

dimensão insignificante, 
quase invisível, e o homem só desperta 

desse pesadelo quando é picado por 
insetos transmissores de doenças 

de altas taxas de mortalidade.
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12
SUGESTÕES DE NOMES PÓSTUMOS PARA 

ALGUMAS SALAS DO DOPS-SP

Sala dos cassetetes.
Sala do pau de arara.

Sala dos choques elétricos nos órgãos genitais.
Sala dos depoimentos dos prisioneiros

políticos sob torturas psicológicas.

Salas(celas-privadas) dos prisioneiros
políticos sob tortura.

Sala- porão dos seviciados.
Sala de pesquisas para o aperfeiçoamento 
dos métodos de extração de informações 

dos prisioneiros políticos mediante tortura.

Sala dos investigadores-torturadores.
Sala da organização de arquivo de

informações sobre “elementos subversivos”.
Sala da prática de inúmeras formas de 

violência contra mulheres.
Sala de lazer dos algozes.
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III
ITINERÁRIO DE UM
BANQUEIRO NO GPS
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13
ITINERÁRIO DE UM
BANQUEIRO NO GPS

Mantenha-se sempre à direita
Avenida do papel-moeda

Travessa da moeda metálica
Alameda das árvores cifroneformes

Beco da intransparência
Praça da maquiagem contábil
Avenida santas taxas de juro

Largo das barras de ouro
Córrego de ouro derretido

Praia de ouro em pó
Jardim das flores aurifulgentes

Castelo das mil concubinas
Palacete dos glutões irrefreáveis e 

luxuriosos
Propinoduto

Viela das microverbas para obras pias
Fortaleza inexpugnável 

Edifício templeforme do dinheiro
que se transforma em mais dinheiro.
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IV
SONHO DE UM 

ENTESOURADOR
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14
SONHO DE UM ENTESOURADOR

Bilhões  e  bilhões de 
árvores frondosas transformam-se 
em papel-moeda e os raios solares 
incidentes sobre a superfície do 
globo terrestre metamorfoseiam-
se em barras de ouro, tudo por 
ele apropriado e guardado em 
depósitos invulneráveis, vigiados por 
satélites e numerosa frota de drones.
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V
BRASÍLIA
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15
BRASÍLIA

Obra de engenho e arte,
monumento ao sonho brasileiro

de liberdade, igualdade
e soliedariedade.

Cidade sideral,
centro de convergência
de variada divergência
e de intransparência.

Cidade granítica,
onde o claro aparece cinzento,

onde o dito transforma-se no não dito,
e vice-versa.

Cidade onde o sim pode significar
um sonoro não, e o não, um

vigoroso sim; onde o silêncio pode
soar mais alto do que os mais 

vibrantes discursos.

Cidade onde emudecer,
ficar inerte,
ausentar-se,
escafeder-se,

envolvem frequentemente
decisões consideradas por muitos,sábias.
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Cidade de perguntas capciosas
e respostas sinuosas.

Cidade das barganhas,
das artimanhas e 
das patranhas.

Cidade estelar,
centro da controvérsia,

da contradição,
da grandeza

e da baixeza humana.

Cidade de cimento,
cidade de cristal,
cidade megalítica,

cidade sideral.

Obra de engenho e arte,
capital do capital,

metrópole da injustiça social
abissal,
abissal.

Cidade sideral,
erguida e mantida

por anônimos proletários.



41                                                              POEMAS  TARDIOS

16
IMAGENS DE BRASÍLIA

Imagens inimagináveis,
imagens que transformam

a pornografia em ingenuidade
partem de Brasília

e invadem os televisores do Brasil.
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VII
BRASIL
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17
BRASIL

Ponto de Partida Prosaico Para o Estudo de Sua 
Formação Econômica, Social, Política e Cultural

A
Mais de cinco séculos de existência,

quase quatro marcados pela escravidão,
com sequelas onipresentes 

na atualidade.

B
Tráfico de escravos africanos.

Navios negreiros.
Assombrosa proporção de 
cativos mortos no trajeto.

Exploração da força de trabalho do 
escravizado até sua exaustão.

Chibata.
Tronco.

Ancinho e outros instrumentos de tortura.
Formas criativas de repressão a ferro e fogo

contra “vagabundagem”,
rebeldia ou fuga dos escravizados.

Quilombos.
O capitão do mato.
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C
Guerras de extermínio contra a 

população indígena, simultaneamente às 
tentativas frustradas de escravizá-la 

de forma plena.

D
Torturas e assasinatos da ditadura 

civil-militar de 1964-1985, inspirados,
em certa medida, no tratamento

dado pelos senhores aos escravizados.
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VIII
VIAGEM IMAGINÁRIA 
NO ESPAÇO CÓSMICO
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18
VIAGEM IMAGINÁRIA NO

ESPAÇO CÓSMICO

Sentei-me numa poltrona reclinável 
no terraço de uma casa

localizada ao lado de um
parque florestal, numa noite de 

céu estrelado, longe da iluminação elétrica.

Inicei, então, imaginariamente, uma
longuíssima viagem no espaço 

cósmico a uma velocidade
de um quintilhão elevado à
quintilionésima potência de

unidades astronômicas por segundo.

Multlipiquei essa enorme distância
por um quintilhão elevado à
quintilionésima potência e

elevei exponencialmente a nova distância
encontrada pelo tempo suficiente

para exaurir minha capacidade
imaginativa e adormecer.

Sonhei, então, ter visto um 
número incálculável de galáxias,

estrelas, exoplanetas,
exoluas, exocometas, exoasteróides. 
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Em sonho vi sociedades “humanas“
com um nível de desenvolvimento 

muitíssimas vezes superior 
ao imaginado, preconizado, 

por todos os utopistas 
por nós conhecidos.

 
Vi sociedades “humanas” 
vivendo ainda na barbárie.

Vi exoplanetas com flora e fauna 
riquíssimas e esplendorosas,

mas nunca habitados por “humanos”.
 

Vi inúmeros exoplanetas que 
hospedaram seres vivos num 
passado longínquo, mas que
atualmente são inabitados.

Vi inúmeros exoplanetas onde 
provavelmente a vida ainda surgirá,

evoluirá e desaparecerá.
 

Vi exoplanetas habitados 
predominantemente por animais 
equivalentes aos dinossauros.

Vi sociedades, cujo desenvolvimento científico e 
tecnológico, artístico, literário e filosófico, ao 
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alcance de todos os seres “humanos”, bem como 
o nível de organização social, fundada em 
princípios efetivamente democráticos de 

liberdade, igualdade e solidariedade, faz com que 
nós, comparativamente a elas, ainda estejamos 

vivendo na pré- história.

Assisti, também em sonho, ao espetáculo 
dantesco, no qual Giordano Bruno foi 

queimado vivo na fogueira da Inquisição, por 
manifestar publicamente sua convicção de que 

existem infinitos mundos.

Despertei numa manhã de céu claro, ensolarado 
e temperatura amena. Vi um jardim de manacás 
da serra, quaresmeiras, primaveras, ipês roxos, 
ipês amarelos, cerejeiras, marias-sem-vergonha, 

e passarinhos voando e cantando.

Senti-me em harmonia com o cosmo, incriado, 
incríavel e indestrutível, em incessante e 

incessável movimento, incessante e 
incessável metamorfose.

Refleti, então, que toda essa imensidão por mim 
imaginada representa apenas uma partícula do 
cosmo infinito, incomensurável, e solidarizei-me 

com Giordano, vítima do obscurantismo 
inquisitorial.
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IX
O QUE VEJO
NAS NUVENS
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19
O QUE VEJO NAS NUVENS

Fixo meu olhar nas nuvens 
num fim de tarde.

Vejo um rebanho de ovelhas,
uma jovem mulher amamentando

uma criança,
um parque onde anciãos e anciãs 

passeiam em alamedas multicoloridas,
um rio encachoeirado,

um arco-íris,
árvores frondosas,

uma moça distribuindo flores,
uma revoada de aves de diversas espécies,

um barco à vela num grande lago,
um casal dirigindo uma canoa,

edifícios residenciais rodeados de jardins,
sem guaritas e sem grades protetoras,

jovens e velhos ouvindo a sereneta de Schubert
e concertos de música instrumental barroca.

Vejo muitas pessoas cuidando de gente,
vejo um mundo

sem fome,
sem peste,
sem guerra.

Vejo um mundo efetivamente humanizado
e habitado por gente educada,

saudável, igualitária,
livre e fraterna.



LUME                                                         56



57                                                              POEMAS  TARDIOS

X
LAICIDADE
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20
LAICIDADE

Laico
Laicato

Laicidade
Laicismo

Liberdade.
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XI
FESTA DA ABOLIÇÃO 
DA ESCRAVATURA 

NUM PEQUENO
POVOADO



LUME                                                         62



63                                                              POEMAS  TARDIOS

21
FESTA DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA 

NUM PEQUENO POVOADO

Contam os mais velhos que,
ao serem informadas sobre a 

abolição da escravatura,
as mulheres cativas dum 

pequeno povoado comemoraram esse 
grande acontecimento histórico

quebrando, coletivamente, 
em praça pública,

potes de barro cheios d’água
que transportavam na cabeça,

para uso de seus sinhôs e sinhás.
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XII
MEMÓRIAS

DA
INFÂNCIA
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22
O GARIMPO DO JACUNDÁ

A árdua luta contra a pobreza
e o sonho de enriquecer rapidamente
fazem com que as pessoas que vão

para o garimpo do Jacundá se
esqueçam das epidemias mortíferas que

lá podem atingi-las, perigo anunciado
no ditado popular a seguir apresentado:

Quando alguém chega ao
garimpo, de manhã o local

é Jacundá; à tarde, é Jacunfebre;
e à noite, é Jacundeus.
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23
AVES DE ARRIBAÇÃO

Milhões e milhões  de aves de arribação,
na seca, sobrevoam a caatinga, 

sempre na direção de um rio
caudaloso localizado ao sul,

em busca de alimentos e água.

Nos dias ensolarados, a quantidade
e a concentração delas

chegam a fazer um pouco de sombra.

Essas aves, nesse caso, são popularmente 
chamadas “pombas de bando”.

O espetáculo é, simultaneamente, 
belo e entristecedor.
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24
A RASGA-MORTALHA,

 PRENUNCIADORA DA MORTE

O velho Aristotelino fazia cestos de 
cipó e cordas de caroá, e propagava a 

assertiva de que “cesteiro que faz um cesto, 
faz um cento, bastando-lhe ter cipó e tempo”.

O velho Aristotelino tinha medo
de morrer e ficava assustado quando a 

rasga-mortalha passava voando 
rapidamente , à noite, em cima do telhado
de sua casa e fazia o grasnado, o barulho

de pano rasgado, evidenciando
o motivo de ser assim chamada.
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25
SECA

Terra estorricada,
lama petrificada,

vegetação de aparência morta,
rebanhos mortos,

vidas secas.

Promessas a todos os santos para 
que chova.

Sequestro da imagem de um santo,
exigindo do céu chuva

como pagamento de seu resgate.

A chuva, às vezes vem, natural e 
coincidentemente, e

forma-se numerosa procissão
com fogos de artifício,

e a imagem resgatada é
transportada num andor,

para sua devolução ao local de origem.

Poucos dias após a queda d`água 
a vegetação seca da caatinga
torna-se verde e multiflorida;

é um espetáculo maravilhoso e inesquecível.
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26
CECÍLIA, A CONTADORA DE HISTÓRIAS

Cecília, uma jovem senhora,
que, embora pouco letrada, era
grande conhecedora e exímia

contadora de histórias.
Histórias do tempo do Trancoso,

histórias do “arco da velha”,
histórias de reis, rainhas,

príncipes e princesas,
histórias de bestas-feras,
histórias de lobisomem,

histórias de ladrões (“roubadores”),
histórias de tremores de terra,

histórias de arrepiar os cabelos.

Nas noites de céu estrelado
e de luar esplendoroso, a 

meninada reunia-se a 
seu redor para ouvir seus 

inesquecíveis ensinamentos.

Cecília foi uma grande mestra!
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27
FOME

Uma menina de sete anos de idade
brinca com outras crianças

e, repentinamente, começa a chorar.

As demais crianças perguntam-lhe
por que chora e ela responde,
envergonhada e cabisbaixa:

“porque não comi ontem, nem hoje”.
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28
A BOCA DA NOITE

NUM PEQUENO POVOADO

Anoitece num pequeno povoado
e as mulheres reúnem-se numa
capelinha doméstica e rezam

a Ave Maria.

Após o jantar, elas se reúnem
novamente, com as crianças 
no colo, sob o céu estrelado,

numa noite de lua cheia.

A conversa refere-se frequentemente
ao significado das estrelas e

seus aglomerados:
a “estrela” Papa-ceia, 

as Três Marias,
o Cruzeiro do Sul,

o Caminho de Santiago, ...

Ouve-se um coral de sapos
na lagoa, sob a regência

de um cururu,
alternado pelo canto das aves:

a acauã, a três-potes...
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A acauã é tida como ave
agourenta, pressagiadora de

acontecimentos ruíns.
Já a três-potes(a saracura do brejo) tem 

um canto bonito e alegre:
três-potes
três-potes
três-potes

três-potes e um coco
três-potes e um coco
três-potes e um coco

e um coco
e um coco
e um coco. 
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29
MEU IRMÃO NATIMORTO

Meu irmão natimorto não chegou a ver a luz solar,
nem o céu estrelado,nem a lua cheia,

nem a Via Láctea.
Não viu jardins multifloridos,

não viu fauna e flora exuberantes.
Não conheceu a humanidade,

nem suas grandes obras.
Não conheceu atos bárbaros

praticados por seres humanos.
Não ouviu falar-se em guerras.

Não viu nem ouviu falar-se em escravidão.
Nunca ouviu o canto das aves,

nem concertos de música instrumental barroca.
Nunca viu obras arquitetônicas, escultóricas 

e pictóricas.
Não leu grandes obras literárias,

científicas e filósoficas.
Não recebeu um nome, mas eu o chamo de Luar.
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30
UM PASSARINHO
ME PERGUNTA

Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?
Tem farinha aí?

...
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31
NO DIA DA ELEIÇÃO

No dia da eleição, um homem jovem, 
de terno e gravata, dirige a palavra a outro homem,

também jovem e eleitor, e lhe diz:
“Seu cabra sem-vergonha!

Eu sei que você me traiu e votou no 
outro candidato”.

O “cabra sem-vergonha”, “o eleitor traidor”,
ouve tudo, cabisbaixo e mudo.
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32
O HOMEM MAIS RICO DA CIDADE

O homem mais rico da cidade
adquiriu sua grande fortuna

fazendo um pacto com o “diabo”,
entregando a alma de um 

filho seu ao “bosta de galinha choca”
em troca dos “serviços” desse.
A prova “cabal”, “irrefutável”,

disso está no fato de que 
esse filho adoeceu e ficou entrevado,

locomovendo-se somente em cadeira de rodas.
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33
O HOMEM QUE VIRAVA LOBISOMEM

Um homem que ganhava muito dinheiro
comprando barato dos pequenos lavradores,
ainda na “folha”,ou seja, antes da colheita,

os cereais que esses produziam,
e revendendo a mercadoria com muito lucro,

transformava-se, devido a isso,
frequentemente, em lobisomem.

O “bicho” atacava de preferência as mulheres,
em geral as mais bonitas, e levava-as,

à noite, para o meio do mato,
onde elas eram violentadas.

Todos que viram as cenas conheciam as
vítimas e sabiam quem era o perigoso “monstro”.
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34
UM MENINO BRINCA NA CAATINGA

Um menino de dez anos, muito 
curioso, passeia, só, no meio 

da caatinga e, de repente, vê-se 
em grande e amedrontadora dificuldade:

à frente, uma onça-pintada;
à direita, um carcará;

atrás, uma cobra enrolada;
à esquerda, cheira a gambá;

em carreira acelerada
vai ao topo do jatobá.
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35
ITAPIREMA

Localidade onde uma tribo indígena
foi incendiada por colonizadores “civilizados”.

Envoltos de surpresa por uma “rede de fogo”,
os “caboclos bravos” foram
queimados vivos ou fugiram

para regiões longínquas do Brasil profundo.

As terras do entorno do local são férteis.
Vestígios desses antigos habitantes

de Itapirema encontram-se em
utensílios de cerâmica na superfície e no 

subsolo da região,
onde esses “caboclos bravos” viviam.
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36
A ROLINHA O FOGO APAGOU

Uma rolinha avisa repetidamente
a quem possa interessar:

o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou
o fogo apagou

...



83                                                              POEMAS  TARDIOS

37
VOU MORAR NO ITAPAGUÁ
Lá no Itapaguá existe uma lagoa,

onde “diz que” a água é leite,
e a terra, cuzcuz.

Lá posso comer queijo, coalhada,
peixe, quando eu quiser. 

Frutas e legumes
estão disponíveis em toda a parte.

No Itapaguá não existe seca,
sempre chove bem,

não se vê terra estorricada,
as plantações e o criatório sempre vingam,

as pessoas vivem na fartura.

“Diz que” na lagoa do Itapaguá
a àgua é leite, e a terra, cuzcuz.

Lá no Itapaguá as pessoas 
fazem muitas festas,

lá reina a alegria,
o povo é feliz,

é para lá que eu vou.
Lá, a poucas léguas distantes da

lagoa, existe um garimpo de diamante,
onde eu posso ter sorte, bamburrar,

tirar o pé da lama, enricar.
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38
LÁ DETRÁS DAQUELA SERRA
“Lá detrás daquela serra passa boi,

passa boiada, também passa moreninha 
de cabelo cacheado”.

Lá corre um rio encachoeirado, 
onde posso me banhar a qualquer hora,

há muita gente passeando de barco sorrindo,
há muitos casais de namorados,

o arco-íris forma-se com muita frequência.

Nas margens 
do rio a vegetação é

exuberante, formada de árvores ornamentais
e floridas. 

Lá, milhares e milhares de 
pessoas fazem festa ao ar livre.

Lá, não se vê tristeza como aqui.
Lá, “diz que” a vida é doce.
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39
HOMENAGENS

À Sua Excelência, a onça-pintada
Ao Ilustríssimo Senhor tamanduá-bandeira

Ao esportista tatu-bola
Ao cantor sabiá
À cantora zabelê 

À cantora seriema
Ao elegante tuiuiú

Ao hábil macaco-prego
À bela senhora coruja e seus lindíssimos filhotes

À belíssima arara
Ao cantor uirapuru

À cantora três-potes
Ao maestro sapo cururu.
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SOBRE O FIM DO MUNDO

Um menino de seis anos pergunta:
Pai, onde é o fim do mundo?

O pai responde: o mundo não tem fim.
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41
JUNTO A UM OLHO D’ÁGUA

NA CAATINGA
Na moita, a suçuarana

No lajedo, o cururu
No mato, a caninana

No chão, a jararacuçu.
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A VIDA ENTRE SERRAS
Ao norte, a Serra dos Bodes

Ao sul, a Serra da Salina
A leste, a Serra da Capivara

A oeste, a Serra das Confusões.
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43
DA FLORA

A sombra do juazeiro
O tronco do jatobá
O caule do cajueiro
O pé de jacarandá. 

O fruto do imbuzeiro
A fibra do caroá

O galho do marmeleiro
A flor de maracujá.

  
A laranjeira e seu cheiro

O fruto do limoeiro
Do campo, o araçá.

A floresta de pinheiros 
O esplendor do manacá

Enchem de encanto meu olhar.
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44
DA FAUNA

A cabeça da onça-pintada
O voo plano do urubu

O chifre da vaca malhada
O buraco do tatu.

A seriema agachada
A ninhada de inhambu
A preguiça sossegada

A pluma do tuiuiú.

A ovelha e sua manada
A orelha do boi zebu

A boca do caititu.

A rolinha em revoada
O joão de barro e morada

O canto do uirapuru.
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45
AO REDOR DA CACIMBA DE 
UM PEQUENO POVOADO

O voo da juriti
As garras do gavião
Os passos do jabuti 
As aves de arribação
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XIII
DA 

SANTIDADE
LAICA
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46
DA SANTIDADE LAICA

Santo cosmo infinito no espaço-tempo,
incriado, incriável e indestrutível, 

em incessante e incessável movimento,
em incessante e incessável metamorfose

Santos infinitos mundos
Santas infinitas galáxias
Santos planetas e luas

São planeta terra
Santa lua terrestre
Santos oceanos

Santos lagos
Santos rios

Santas chuvas
Santa flora
Santa fauna

Santas montanhas
Santo ar atmosférico

Santas temperaturas amenas
Santa luz solar
São laicismo

Santa laicidade
Santa liberdade
Santa igualdade

Santa solidariedade 
Santa fraternidade

Santa não-discriminação de cor, 
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gênero, etnia, orientação sexual, 
nacionalidade e de quaisquer 

outras formas
Santa saúde

Santa paz
Santa laicidade
Santa liberdade.
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XIV
Sobre o Autor
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Sobre o Autor

Alcides Ribeiro Soares, professor titular de Economia 
Política aposentado da PUC-SP e ex-professor visitante da 
UNESP, tem vários livros publicados na sua área de atu-
ação. Com interesse múltiplo, variado, mas predominante-
mente focado nas questões concernentes à humanidade, 
tem desde a adolescência, entre seus hábitos, o gosto pela 
Cosmologia, pela Filosofia, Literatura, Cinema e as Artes 
em geral. Assiste assiduamente a concertos musicais, ao 
vivo.

De vez em quando escrevia alguns versos, que guardava 
nas gavetas, com registros de suas memórias da infância, 
seu desgosto perante as violências contra a natureza, seu 
inconformismo diante da miséria que assola o país, suas 
lembranças da prisão por onde passou e onde foi torturado 
por ter participado da frente democrática que derrotou a 
ditadura civil-militar que esteve em vigência no Brasil de 
1964 a 1985.

Por nossa insistência, algumas dessas obras estão aqui 
sendo publicadas, e temos certeza de que os leitores apre-
ciarão muito estes poemas, que revelam, ao lado de grande 
sensibilidade, outras faces do talento deste professor.

Paulo Petri
Professor de Literatura
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