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PREFÁCIO

Nesta homenagem ao símile homérico 
e à prosopopeia ameríndia, os termos 
veritotem (que provém de “veritatem”) e 
faketotem se confrontam e se completam. 

Ambos foram extraídos de Finnegans 
Wake, de James Joyce. 

***
De dois poemas épicos – a Ilíada e 

o Popol Vuh – provêm os fragmentos de 
versos que intitulam os poemas verbo-
visuais do meu livro.

***
Mais ou menos do que dois, os glifos 

e as letras que proponho aqui poderiam 
migrar do livro para uma parede e compor 
uma única página totêmica. 

O sumário é o modelo desse totem, 
quer esteja em pé, quer deitado.

Florianópolis, setembro de 2021.
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Pousando em... 
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Envolto em reflexos
O avião se aproxima da pista
Se desenredando deles um a um
E repentinamente se torna visível
No céu ao deixar de lado o sol 

-- jogados fora os reflexos (como vestes 
desnecessárias) o avião surge no chão 
com seu corpo nu tatuado

-- descendo rápido o avião faiscante 
é a última estrela a se apagar no céu 
da manhã; porém já se anuncia que 
ascenderá de novo em breve
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Uma visão do futuro...

[Desenho 2]
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O sofá de pernas para o ar sobre um carro 
baixo
É tão desmesurado que até caberia 
indagar
Se o carro desajeitadamente não o fez 
virar
Assim ao subir nele feito um cachorro 
afoito

-- como um cachorro abusado o carro 
sobe às claras no sofá para dormir

-- ... e sonha que carrega nas costas o 
sofá como se fosse só uma de suas pulgas
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E reconheceram naquela voz a 
deusa...

[Desenho 3]
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A longa e pesada mangueira verde vai
Do ombro até a cintura do ciclista
Como uma faixa presidencial que desse 
muitas voltas  – 
Mesmo assim ele pedala fácil pela estrada 
movimentada
Logo cedo

-- ao longo do meio-fio da estrada 
abarrotada de veículos leves e pesados o 
jovem ciclista corre com força feito jorro 
da mangueira

-- a mangueira enrolada no peito do 
ciclista veloz talvez se sinta (de tão olhada) 
de fato  uma faixa presidencial 

E também estava vazio (ainda) o 
útero do céu...       
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E também estava vazio (ainda) o 
útero do céu..           
[Desenho 4]
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A vegetação agitada da praia se verga –
Os poucos banhistas na areia crescem ou
Decrescem ao se moverem eretos;
Um ou outro com o cabelo longo
Tapando o rosto

-- totalmente verde a vegetação é como 
uma ave chocando a areia mais elevada 
da praia

-- a vegetação se verga para agarrar a 
areia, como se não quisesse deixá-la 
escapar mais, enquanto os banhistas 
perto da água recebem no peito e nas 
costas punhados de grãos finos 

Tudo para atiçar o riso dos...
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Tudo para atiçar o riso dos...
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Coça-se o passarinho num fio diante do 
mar
Enquanto avançam recrutas correndo e 
vociferando
Pela praia iluminada 

-- o passarinho decerto compara o pelotão 
que se aproxima com as ondas do mar; e 
o vê afastar-se

-- só diante do mar ele bica com 
determinação os seus piolhos
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Na escuridão, na noite...

[Desenho 6]
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Agachado na calçada e falando ao celular
Um homem escreve com uma pedra no 
muro
Uma sequência de números ou sinais;
Lança depois a pedra num quintal e se 
afasta
Rápido cruzando a rua sem olhar para trás

-- o homem talvez tenha escrito vários 
números ou apenas sinais indecifráveis, 
quando a pessoa com quem falava ao 
celular solicitou que anotasse algo; ele o 
fez bem grande para que todos possam 
verificar

-- como último recurso o homem decerto 
ameaçou: vou escrever bem grande no 
muro o seu número; quem olhar verá
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Mas o deus não o atendeu de 
pronto...

[Desenho 7]
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Avança estremecido pela estrada de chão
Feito um caixote branco com rodas;
E ao ganhar o asfalto solta espessa 
fumaça
Negra que incha como um balão, 
deixando-o mais  
Lépido na fuga pela rodovia 

-- entre os carros que vão para o centro 
ele é o veículo mais lerdo, avançando a 
passos de tartaruga (a fumaça que o 
envolve é a sua carapaça) entre cachorros 
em debandada

-- o caminhão se livra momentaneamente 
do seu balão de fumaça como que para 
voltar a sentir o chão sob as rodas
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Veados, pássaros, panteras, 
jaguares, serpentes, cascavéis, 
jararacas, protetores de plantas...

[Desenho 8]
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A nuvem se avoluma sobre o jardim e
Se agacha de repente feito um cão
Com o focinho úmido voltado
Para as plantas ligeiramente trêmulas,
Como se as cheirasse

-- será que vistas das nuvens as palmas 
verdes se parecem a costelas amontoadas 
num prato, rearranjadas sem parar pelas 
mãos do vento?

-- e se depois de cheirar as palmas como 
um cão a nuvem fosse de repente um 
inseto que mirasse faminto uma delas?
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Como o fogo voraz devora a 
floresta...

[Desenho 9]
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No tufo redondo das palmeiras
Aninha-se a bromélia verde-clara
Qual um bicho quieto e hirsuto
Trancafiado em gaiola apertada

-- as palmas zelam pelas espadas da 
bromélia no chão, cujas pontas não 
rompem o círculo de caules longos; 
quando vem vento, os caules tocam e 
animam as espadas mais pontiagudas

-- aprisionadas entre caules tensos, as 
espadas impávidas da bromélia não 
esboçam nenhum gesto sob o chiado 
contínuo das palmas
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Falem, então, clamem, então... 

[Desenho 10]
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Cedo o besouro quer entrar na toca,
Onde não cabe; desce um pouco e
Acha, no mesmo fícus, a toca ideal:
Doce lar! 

-- no lusco-fusco do amanhecer até 
as manchas no tronco do fícus se 
assemelham a tocas convidativas, 
constata o besouro boêmio

-- o besouro teve este pesadelo: não 
conseguia encontrar o caminho de casa, 
embora visse tocas vazias num tronco 
diante dele
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Só direi o número das naves e...

[Desenho 11]
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Das pedrinhas espalhadas no quintal 
baldio
Emerge a longa tira dura de plástico 
branco
Em cuja borda suja pousa – preta, branca, 
vinho –
A borboleta com as asas tremelicantes

-- se a longa minhoca encardida se tornou 
qual uma tira rígida de plástico entre as 
pedrinhas...  certamente está mais do que 
plastificada

-- a borboleta hesita entre o pouso e o 
voo, as suas asas não repousam na borda 
da tira suja petrificada no chão
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Seremos invocados e seremos 
lembrados...

[Desenho 12]
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Ao alvorecer gotas caem como pés de 
pássaros
Pisando cautelosos nas madeiras do 
deque;
No alto do poste iluminado junto ao muro 
de pedra
Um pássaro canta seco-igual-forte...

-- as gotas de chuva diminutas param 
de imitar a discreta música de pés de 
pássaros avançando sem pressa de 
manhã cedo no deque do jardim...

-- o pássaro que pousou no poste de luz 
canta na garoa; a luz se apaga de repente, 
mas o pássaro prossegue cantando
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Coléricas, as musas cegam... 

[Desenho 13]
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O atleta num caiaque e uns pássaros vão 
apressados no mar
Enquanto a manhã parece pouco 
preocupada
Em iluminar o seu caminho e o deles 

-- não há comparação possível entre 
os que atravessam rapidamente a baía 
escura e a luz que espia com timidez o 
jardim da casa de praia: os pássaros se 
afastam mais e o caiaque passa rente à 
água como uma flecha

-- a manhã perdeu o seu lugar no caiaque, 
mas sente que o alcançará, pois atravessa 
uma a uma as poças de água do úmido 
jardim, então pula o muro de pedra e cai 
na água fria
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Mas eles não tinham coração e não 
tinham mente... 

[Desenho 14]
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Agora pouco nítida a lua cheia
Acima do telhando calmamente vai
Ao encontro de uma janela que o sol 
ilumina e
Que é de vidro e está fechada

-- se a janela redonda do banheiro... não 
estivesse fechada... até se poderia supor 
que a lua pálida no horizonte claro se 
tornara apenas uma bolha de sabão saída 
do box do chuveiro de onde outras luas 
ainda irão escapulir

-- a lua... não em pânico... algo ansiosa 
talvez... olha-se na janela de vidro como 
se estivesse diante de um espelho... e se 
vê inteira... transparente... despida de cor 
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Contra os escudos bojudos, como 
umbigos...

[Desenho 15]
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À espera na carroceria do caminhãozinho, 
Entre cebolas podres e abacaxis 
passados,
As metades de uma melancia se separam 
e 
O seu vermelho vivo é igual ao do semáforo

-- a natureza-morta se desloca a cada 
solavanco da carroceria: os abacaxis 
murchos giram e esmagam as cebolas 
apodrecidas, enquanto as metades rubras 
da melancia correm enlouquecidas como 
bocas rindo ensanguentadas

-- no sinal vermelho tudo se acalma na 
carroceria e as cebolas, os abacaxis e as 
metades da melancia apenas respiram e 
pingam tranquilos
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E aí falaram alto todos os seus 
jarros, as suas grelhas, os seus 
pratos, os seus potes, os seus 
pilões...

[Desenho 16]
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Escuras libélulas passam velozes sob o 
avião branco nas alturas
Protegido por um casulo que deixa à 
mostra apenas
As suas duras asas

-- a passagem das libélulas pelo jardim 
tem altos e baixos enquanto no céu o 
avião mal avança como uma pena branca 
levada por vento gentil

-- insistentes bombas pré-históricas que 
se lançam no jardim num jorro só, as 
libélulas parecem nada saber do avião 
comercial que paira longínquo sobre elas 
sem ainda haver saído do casulo
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À guisa de leão, ele violentamente 
se mescla aos...

[Desenho 17]
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No acampamento à margem da rodovia 
Sobressai uma esquálida armação em pé
Iluminada pelo sol entre os casebres de 
Plástico escuro 

-- a armação de madeira parece que 
acabou de pousar entre os casebres, qual 
um inseto seduzido pela luz que aquece o 
pátio úmido

-- o sol esquenta a armação na manhã 
fria, mas ela ainda aguarda a sua veste 
negra que o vento açoitará
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“Muitos sofrimentos vocês nos 
causaram”, disseram-lhes os seus 
cachorros e os seus perus...

[Desenho 18]
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Pedaços ocos e coloridos de uma minhoca 
colossal 
Se misturam no reboque de um carro 
branco que
Aos trancos e barrancos se aproxima do 
balneário
Anunciando talvez um novo parque de 
diversão
À beira-mar ou uma festa de aniversário
De arromba para logo mais

-- mesmo despedaçada a sorridente 
minhoca vai mais longe do que quando 
estava inteira, pois então girava em 
círculos como um cachorro tentando 
morder o próprio rabo

-- amontoada no reboque trepidante a 
minhoca se sente realmente fora dos 
trilhos e parece sorrir ainda mais
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Enquanto a deusa o filho à guerra 
subtraía...

[Desenho 19]
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O sol da manhã bate nas caixas
De frutas expostas à beira da estrada 
Sob um toldo negro diáfano 
Algo fúnebre ao lado do velho
Caminhão estacionado sob as árvores

-- o toldo fúnebre paira sobre as caixas 
de frutas coloridas como a derradeira 
descarga de fumaça do caminhão que 
lhes deu as costas ao se refugiar no 
bosque

-- o velho caminhão busca a sombra 
das árvores de carroceria vazia como se 
esperasse colher ali frutas sumarentas 
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As suas moendas lhes disseram...

[Desenho 20]
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Na mata do morro que escurece
A neblina se divide em cascatas
Que vão descendo e se afinando sem
Pressa de atingir o sopé iluminado
Onde passam carros velozes

-- como dedos a névoa da tarde se abre 
ao descer pelo morro verde-escuro em 
direção aos carros apressados com os 
faróis acesos 

-- os dedos de névoa se esticam como 
que ainda indecisos sobre a fila de carros 
que animam o lusco-fusco
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Assim num só tumulto os 
guerreiros se embatem...

[Desenho 21]
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O céu se abre enquanto os urubus 
deslizam
Em círculos como uma mola comprimida 
que
De repente se soltasse e quisesse se 
acercar
Do sol

-- as nuvens esgarçadas parecem mãos 
esticando a mola dos urubus que se alçam 
em círculos cada vez mais afastados uns 
dos outros

-- enfraquecidas, as nuvens largam a mola 
negra, que para de esticar-se para cima
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Os seus cachorros lhes disseram...

[Desenho 22] 
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Lagarteiam na calçada entre raízes antigas
Dois garrafões de água azulados, lado a 
lado,
Um quadrado e outro redondo,
Ambos secos mas tampados

-- os garrafões de plástico não se movem 
quando vem o vento do mar, como se as 
raízes os retivessem ali 

-- então de mãos dadas se lançam de 
barriga no leito empoeirado da rua e se 
põem a rolar sem rumo nas lajotas; se 
separam talvez para sempre
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Os guerreiros os seguem, qual 
rebanho do pasto ao bebedouro, 
enquanto o pastor exulta...

[Desenho 23]
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Uma afiada foice de cabo longo ultrapassa
As palmeiras entre as quais ela circula 
altaneira
Puxando para baixo com brusquidão 
palmas secas

-- o velho jardineiro doudo se paramenta 
como um menino e, visto de longe, 
realmente é um; porém, ele segura agora 
uma garrafa de cerveja, gratificação gelada 
por haver arrancado as palmas secas de 
todas as palmeiras do ensolarado jardim

-- ao beber a sua cerveja no gargalo, o 
jardineiro doudo pisa as palmas secas 
amontoadas na grama e claramente se 
sente nas alturas 
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E as pedras do fogão espalharam-
se...

[Desenho 24]
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Em vários pontos da ciclovia 
As folhas secas se amontoam
Abandonadas pela ventania:
Se assemelham a burros deitados,
A felinos agachados com as orelhas em 
pé,
A caracóis e a tartarugas gigantes,
Imóveis e banhados de sol 

-- os montes de folhas secas na ciclovia 
deserta são como animais de um safári – 
serão caçados mais cedo ou mais tarde e 
arrastados até o caminhão de lixo

-- as folhas secas chegaram 
repentinamente, porém, finda a ventania, 
nada mais as fez voltar ao extenso 
gramado que circunda a ciclovia 
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A vítima estertora, feito boi no 
monte laçado e enleado pelos 
boiadeiros...

[Desenho 25]
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Então a haste afiada de um para-raios 
corta
Ao meio o arco-íris e uma metade some 
na garoa
Enquanto a outra (mais e mais visível)
Se sustém no velho teto escuro

-- como um irado pé de galo, o para-raios 
cisca uma vez o arco-íris... 

-- meio apagado pela garoa num canto da 
paisagem, o arco-íris aparenta estar velho 
numa metade e novo na outra, embora 
inteiro
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E então falou a caveira que estava 
lá na árvore...

[Desenho 26]
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Grudado na mureta que separa as pistas
Um saco de plástico transparente se 
assemelha
A um bichano com pelos trêmulos; a 
seguir,
Meio desfeito, ele se assemelha a um 
polvo
Albino que lançasse seus oito braços
Na direção dos carros

-- a gata agitada na mureta entre os 
veículos parece dar à luz um polvo...

-- entre ondas de veículos indo e vindo o 
polvo se agita fugindo de algum gato...
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Feito a mente de alguém, súbito 
esperta...

[Desenho 27]
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Entre as estrelas aparece a mancha úmida 
de um pé gigante
Que ora sobe, ora desce,
Borrando-se levemente

-- é como se ondas no céu noturno 
cobrissem um rastro profundo na areia de 
uma praia e refizessem o seu contorno, 
obrigando-o a oscilar

-- o rastro monstruoso é de algum gigante 
que há milhões de anos avançou pelo céu 
do hemisfério sul, porém, a esta hora da 
noite, o demiurgo desconhecido ainda 
parece bem próximo
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E assim a caveira lançou a sua 
saliva...
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Carregado de garrafas de água mineral
O caminhão sobe a colina lançando para 
trás
Rolos negros que se expandem leves
Qual um rabo felpudo que não parasse
De crescer

-- o rabo do caminhão é como uma pinça 
de caranguejo sobre o carro que sobe a 
colina atrás dele

-- à sua frente o motorista vê garrafas de 
plástico desenterrando-se da espessa 
fumaça
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Feito nuvem de gralhos que, 
gritando, esgarram...
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Portões de ferro fechados no feriado 
nublado;
Um vira-lata enfia a fuça na pequena
Brecha enferrujada que o inesperado sol
Iluminou subitamente

-- é como se o sol trancafiado quisesse 
escapar pelo buraco enferrujado que a 
fuça do vira-lata prontamente lacra

-- o vira-lata na calçada aspira com prazer 
o calor que se concentrou no pequeno 
buraco do portão de ferro 
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Não pôde falar mais o nome dos 
lábios de sua boca...

[Desenho 30]
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Na almofada azul entre almofadas verdes
A gata serena ignora todos os pássaros
De louça e os coelhos de pelúcia 
espalhados
À sua volta em mesas e cadeiras

-- a gata parece convencida de que o 
mundo é só uma almofada azul

-- a louça e a pelúcia não lhe dizem 
respeito, então ela se enrola satisfeita





68

SOBRE O AUTOR

É poeta, artista visual e ensaísta.
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