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OS DINOSSAUROS DOS SETES MARES 
1ª Edição - 1988 
2ª Edição - 1999 

 
A poesia 
 
Ah se não houvesse a poesia,  
se não houvesse a poesia, não haveria água, 
nem madeira, nem caminho, nem céu, nem corpo 
atraindo outro corpo. Ah se não houvess poesia 
eu simplesmente não seria zé garcia atravessado 
na garganta de deus e do diabo, eu não seria zé, 
um Zé Garcia de Manga, um camarada 
atravessado de nuvens e de tantas mulheres felizes, 
eu não seria, engraçada, uma tempestade muda. 
 
Eu posso transformar o mundo 
 
Tudo que está fora de mim é mais, muito mais do que eu. 
Eu vi tudo, sem poder, eu vi sem alcançar seu vigor simples 
sua despojada beleza terrena. 
Passaram, por mim o dia, a luz, o tédio, a dignidade. 
Eu tive sempre aquém de toda a beleza que cerca a vida. 
Mas eu sou um homem, algo feito pelo que está aí fora 
e por minha ideia e minhas mãos. 
E posso transformar o mundo. 
 
Minha poesia 
 
Meu amigo, vê se acostuma 
com minha poesia. O ato feliz de viver 
eu o engendro em minha poesia; 
você poderá amá-la, e só assim é, 
minha poesia só assim será. 
Beba o orvalho da manhã de minha poesia 
e ela florescerá como romãs 
e as mulheres jovens no cio. 
 
O índio  
 
Quando o sol chega ao Araguaia vem com ele 
a praga e o sangue do índio. Assim nas distâncias 
de mil léguas o céu do Araguaia é tinto do sangue  
do índio. É um generoso e triste crepúsculo. 
O índio no Araguaia morreu.  
 

O Flautista e o Mundo Sol Verde e Vermelho 
1ª Edição - 1984 
2ª Edição - 1999 

 
 
O automóvel é um dragão que está comendo 
o mundo e o mundo sabe e se regozija, quer mais, 
sonho, delira, rouba, mata, expõe ao escárnio,  
um inferno de baratas, um inferno de fogo e crime, 
uma enxurrada negra e grená, filha dos quintos 
dos infernos, pus, cuspe, caveira, pústula, o flagelo 
da ira celeste, o gládio do Senhor, cautério, 
açoite, cadafalso, meticuloso reinol do luto 

e da impostura, covarde covcardia, pilantra, caviloso, 
canalha, manequim, pantalhão, bandalho, dandy, 
boneco alcorça, petimetre, chibante, lacaida, 
Calibã,  Quasímodo, puto, macaca, hipopótamo,sapo 
Fúria sagrenta. O automóvel é uma Hiroxima 
e será ainda e sempre um Sodoma de óleo e sangue. 
O automóvel faz desaparecer a serena beleza do mundo. 
 

ARAGUAIA MANSIDÃO 
 

1ª Edição - 1972 
2ª Edição - 1980 
3ª Edição -  1999 

Tudo é belo 
  
Tudo é belo 
Mulher e por exemplo uma água quando a gente bebe 
ou uma água que a gente joga na cara 
e fica deixando a frieza vir penetrando na pele; 
a água que escorre da bica e cai no monjolo e o monjolo toca; 
a água de um poço na mata. 
A água quando a gente bebe é por exemplo como um beijo. 
  
Mulher e por exemplo café, ou estrada quando o trem-de-ferro 
atravessa um rio; 
um rio que banha terras verdes, longe. 
  
Tudo é belo. 
Árvore de cedro e por exemplo um homem que está 
preso injustamente, um homem que tem esperança 
e que é mais forte que os risos e sevícias, 
quando tentam matar nele a esperança… 
  
Tudo é belo. 
A cabeça fatigada de um homem. 
As pernas solitárias. As mãos solidárias. 
O peito largo como um tronco de árvore secular. 
  
Tudo é belo. 
Mulher e por exemplo, as canções. 
O caminho do nascimento à morte de um homem. 
 

ENTRE HINOS E BANDEIRAS 
 

1ª Edição - 1985 
2ª Edição - 1999 

O trabalho fez o homem 
Para Flávio, Dori, Lucas 
 
Houve formação de mares e formação de rios 
sem os mares e os rios não haveria vida 
os ventos brincavam 
os ventos foram as primeiras alegrias 
surgiam os primeiros sopros de vida 
na profundidade dos oceanos havia 
amor entre as fêmeas e os machos 
as águas são generosas talvez por isso  
havia-se iniciado o trabalho em meio 
ao dominante movimento da natureza 
o homem se fazia 
à medida que a natureza se transformava 
pelo trabalho, surgia o homem. 
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RIO DO SONO 
(1942) 

 
Esponja 
 
A noite é uma mulher. 
A noite quieta tem uivos 
de cachorra doente. 
A noite é como o silêncio 
de um animal sofrendo. 
A noite é pura como as mulheres 
que andam à cata de homens. 
A noite é a mesma criança sem rumo 
como as que pedem esmolas instruídas pelos pais. 
A noite é uma mulher 
morta em desastre quando levava comida 
para o marido operário... 
A noite é um brinquedo de criança no lixo. 
A noite é uma esponja embebida da alma 
do povo exausto de sofrimento e desonra. 
A noite é uma filha perdida 
e hoje uma das piores mulheres do bordel. 
A noite é uma irmã entregue aos donos 
das repartições públicas com reservas e humilhações. 
A noite é uma velha vendendo bilhetes de loteria, 
como se fossem pérolas extraídas do vento, 
das árvores, do mictório de ardente impureza. 
A noite é pura como as coisas desgraçadas, 
e bela, como tudo que é 
humano, e humilde 
como as mulheres impuras. 
 
Evocação de Maria 
Elvira 
 
Um dia Maria Elvira me chamou no quintal de sua casa, 
subiu no pé de manga, 
apanhou manga 
e jogou uma  
especialmente 
para mim. 
 
Joga, Maria Elvira ! ( A calcinha dela estava suja.) 
 
Maria não morreu até hoje, nem está casada. 
Seria uma história muito triste  
se uma dessas duas coisas 
tivesse acontecido. 
 
Os negros 
 
Os negros 
estão calados 
olhando a vida. 
São como o dia que morreu,  
tragado pela voragem da fome 
e do medo. 
A noite é triste e as vozes cortam aflitas, 
levadas pelos ventos. 
 
Os Párias ou O Processo ou A História da Vida do Senhor Fita  
 
Caiu um olho. 
O homem ficou sem ele. 
 
Caiu um dente. 
O homem ficou sem ele. 
 
Caiu a filha. 
O homem passou vergonha. 
Caiu a vergonha. 
Vai pedir dinheiro emprestado no bordel. 

Enterro no bairro  
No bairro pobre 
morreu uma meninazinha filha de um negro 
e os habitantes estão transportando o caixão 
que é muito insignificante em proporção ao tamanho 
dos negros que vão levando. 
É de tarde, o tempo é fresco, o povo está infeliz 
e os meninos do bairro estão ariscos com o mundo 
(quando morre gente, meninos ficam como bichos 
que correm dos trovões, das chuvas e dos foguetes), 
as velhas negras são boas e contam histórias de outras 
mortes: 
 
tudo nesta tarde de enterro no bairro.  
É comovente ver esses enterros de pessoas nascidas  
no bairro: 
vai gente chorando em silêncio,  
levando seus filhos nos braços e na barriga;  
vão os velhos 
e eles sempre relembram alguma coisa da vida da pessoa que  
morreu, 
e falam tudo com poesia, 
a voz deles é como se estivessem cantando ladainha...  
Vão os rapazes empregados, moradores do bairro,  
que levam os braços descobertos e levam os instrumentos  
de música 
 
e às vezes tocam alguma música própria para enterro: 
samba-canção ou valsa; 
vão os ladrões que moram no bairro 
as mulheres que com eles moram; vão os chacareiros 
as mulheres com quem os chacareiros vivem; 
vão as mulatas que trabalham de dia 
e de noite ficam até alta hora da noite namorando os rapazes no 
beco; 
os parentes do morto vão na frente  
e eles vão chorando em silêncio: 
as suas figuras cavam funda amargura face dos estranhos. 
Morte no bairro pobre é um verdadeiro acontecimento;  
mas o bairro daí uns dias está na mesma vida,  
o sol manhoso passa outras vezes cobrindo as casas,  
esquentando depois das onze 
- em certas casas rapazes tocam instrumentos e cantam; 
são moços que sonham fundar uma orquestra; 
em outras moradas as mulheres gritam com nossos filhos, 
brigam com as filhas que não olham direito o serviço; 
nos terreiros prosseguem os trabalhos de fabricação de doces 
e confeitos que os moleques vendem na cidade e 
cuja renda auxilia nas despesas. 
Oh, a vida no bairro é pobre e seus dias grandes 
são os de enterro, e de casamento; 
suas noites grandes são as noites de lua com serenata! 
 
Mulher do povo 
 
Rosa tinha um rosto 
de menina. 
Rosa tinha os seios 
de moça. 
Rosa tinha os olhos 
de uma prostituta. 
Rosa tinha formas 
de uma irmã. 
Rosa era uma vaga 
quando as vagas turvas 
procuram refúgio e não 
encontram senão pedras, 
lamas e ciscos e outras 
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águas na mesma luta. 
Ela estava no seio do povo 
e o seu hálito era como a madrugada 
no corpo curtido e esmagado do povo! 
Ela dormia com os soldados de polícia 
depois das duas horas da madrugada 
e de manhã se despedia deles sem receber um tostão. 
Ela rondava depois a cadeia 
esperando o soldado, 
mas esquecia tudo botando sentido 
nos presos e pensando 
como era que eles viviam alisem mulher. 
Ela acompanhava os enterros 
de operários: isto foi um dia... 
Ela estava muito quieta na rua 
e um enterro passava levando gente atrás, suja e desengonçada. 
Foi, Rosa também ajudou... 
Rosa é como a filha 
esperando o pai contando vantagens, 
pois é muito comum existirem desses pais que exploram 
a bondade dos filhos 
e não respeitam a presença deles, 
e contam prosa, mentem, adulam. 
Rosa é pura e não sabe negar quando 
homens no beco se atiram contra ela 
fedendo a suor ou mesmo quando chove muito 
que o barro toma conta do corpo 
e eles fedem: a roupa molhada, com mistura de urina 
e suor.Ela é pura como todas as puras 
e em verdade ela é uma mulher boa e pura 
como as que se entregam aos viciados em troca do 
bem estar dele 
sou pra servir um amigo. 
 
Tudo tem seu tempo na pequena cidade. 
 
Tempo de casamento.  
É uma fartura de 
casamento.  
As mocinhas novas 
enjeitam  
As velhas se entregam.  
 
Tempo de morte.  
É uma fartura de morte. 
 
Morre moça, velho, 
menino.  
Morre mãe de família. 
 
Tempo de fartura, também. 
Verduras no mercado, frutas bonitas, 
meninos gordos, armários cheios, 
um frango grande por dois mil réis. 
Tempo de epidemia! 
Notícias correm assombrosas. 
Meninos mortos, meninos doentes. 
As estradas cheias. 
Vem gente da roça, gente na rede, 
os da cidade vão se tratar nos outros centros. 
Tempo de moça bonita.  
È uma fartura de moça 
bonita. 
 
Tempo de moça feia.  
Dura demais esse tempo. 
 
Tudo tem seu tempo. 

Meninos rezadores.  
Têm seu tempo.  
Banhos no poço.  
Têm seu tempo. 
 
Pião rodando.  
Tem seu tempo.  
Papagaio de rabo.  
Tem seu tempo.  
Baile de sanfona.  
Tem seu tempo. 
 
Mocinhas faladas.  
Têm seu tempo.  
Assassinato. 
 
Só uma coisa na 
pequena cidade  
não tem seu tempo:  
é a miséria. 
Aqui ela vive sempre. 
 
São Sebastião vai se 
casar 
 
Sebastião da Silva 
é primo do clarinetista 
da Banda. 
Por isso a Banda comparece 
por influência do primo 
ao casório de Sebastião. 
 
Há muitos negros reunidos 
e todos estão bem vestidos 
Sebastião de roupa branca, sapato 
branco, de pele levemente empoada, 
riso que é feito de menino naqueles lábios, 
e Sebastião está, 
como se diz: rindo com os lábios de cima. 
Quando vão para a igreja 
eles vão a pé e a bandinha toca um 
dobrado: Sebastião parece um anjo, 
Sebastião é um santo que foi à guerra 
e voltou cheio de glória. 
A música enche a alma do negro 
e ele caminha, com a noiva de véu, 
carregado de um eterno e inocente 
heroísmo. 
 
Favela 
 
O povo tem medo. 
o povo sonha, o povo sofre. 
 
A música é bela e tem os mistérios da alma do povo. 
 
É a morte, 
que vai indo cria um sentimento 
e a alma o recebe como a terra que depois de muitos anos 
produz o o lodo... 
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