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CA
TAS
R
E

Ainda não atinei com os motivos que levaram José 
Carlos Vaz - ou simplesmente Vaz - a escolher-me 
para prefaciar seu livro. Admito a hipótese de 
que a deferência vise homenagear a mim, o amigo 
conterrâneo que sempre se interessou pelos seus 
curiosos casos relacionados com nossa terra 
natal - nossa querida Jequié. Ou seria ainda 
pelo respeito demonstrado para com os seus 
arroubos, pertinácia e feitos de homem 
determinado perante os maiores desafios? 
Ou,finalmente, a ecolha de meu nome teria sido 
motivada pelas ‘‘ confabulações filosóficas 
esporádicas’’ que de vez em quando ou quando em 
vez, nos atinamos para levar a cabo a presente 
empreitada?

Catarse purificação é um convite para a  
do nosso ser, de tudo quanto os nossos  
sentidos tem visto e ouvido das mazelas da 
vida.  Induzo-o a você leitor, deliciar-se 
e purificar-se com estes  belos poemas.
  

Jorjão Rocker

pré/fácil



CATARSE



Nunca sou.
Sempre devir,
Nunca estou 
Nem mesmo aqui...

Vou passando
Sem deixar rastro
E se me procuro
Por vezes não acho...

Onde estou?
Surge a questão
Na afazia...  

E no devir
Deixo de ser
O que nunca fui um dia...

devir

9



10

CATARSE



poetas
são pessoas
que sonham palavras
e suspiram rimas
e custam a dormir...
bailando entre antíteses
confabulando com metáforas
até o sol sair...

poetas
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CATARSE



nem recordo
o que fui
ou percebo
o que estou...

tudo flui
e reflui...

e um dia
ou depois
de todo gozo
ou de toda dor
dirão apenas:
acabou...

catarse
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CATARSE



No estado 
Em que as coisas estão
Era preferível
Que as coisas 
Não estivessem
No Estado.

poeminha  Anarquista
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CATARSE



não sou santo
nem tento
mas, trago em mim
uma réstia de poesia
e, por isso
invejo os pássaros
e as flores
“que nem tecem
nem fiam...”

vivem a beleza
da vida por si mesma
sem cama
sem quarto
sem mesa...

inveja
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a palavra 
me comove
me guia
me move...

a palavra
me inspira
se revela
nos olhos
de quem me mira...

a palavra
lavra
sulca
o terreno
de minha cuca...

no princípio 
era a palavra
depois o caos
e a agonia
e lá pelas tantas da noite
fez-se a desORDEM
da poesia...

palavra
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CATARSE



arranca da vitrola
esse disco de chico
depois,
não venha me dizer
que caiu no olho
um cisco.

c i s c o
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CATARSE



plante
amor
por 
onde

flor! 

florAÇÃO
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relação transferencial
                               À profa. Suely Aires

Entre quatro paredes 
Pelas frestas do silêncio
Anuncio o cio...
Fala, falo, escapes e furos:
Pulo o muro e encontro o vazio.

Mas, no vazio há restos,
Tralhas, malhas, tecidos já rotos...
Tudo o que não está
Nas entrelinhas está posto.

Resisto, repito, reponho
Dou sentido ao sem-sentido
E a esse sentido me oponho...

Interdito, intrépido intérprete,
Navego por ondas irregulares...
Em cada toque me afundo
E inundo o mundo
Na essência desta singularidade.
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grão

Um grão
de amor
É um 
grande

amor.
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Não,
Não há amor por decreto
Um tal amor
Seria decrépito
Espatifar-se-ia
E não faria
Nem riso
Nem graça...

Não,
Não há amor por decreto
Um tal amor
Por certo
Seria regido
Por cetro
Capa
E espada...

                         

revogação
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CATARSE



Não,
Não há amor por decreto
No amor,
Se há amor,
Sentimento
Vontade 
E desejo
Nascem risonhos
Como nascem os beijos...

Como as coisas 
Que não servem para nada
Apenas para dar alegria
E despertar nostalgias
Assim é o amor
Assim seja
O amor.
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A realidade
Está nos olhos
Ou nos imbróglios 
De quem vê...

A verdade
Nua e crua
Está vestida e cozida
Na minha e na tua...

Tudo é poeira
Nuvem passageira
Cisco no olhar...

O que ficou,
Não é
O que será, 
Não é 
Não é o que está!

inconsistência
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BACANAL ENTRElinhas

.      Às vezes deito-me com Manuel
Quando ele me dá bandeira
Outras vezes, com Fernando,
Que são tantos numa só pessoa...
Mas, quando estou a fim de uma prosa,
Procuro sempre o Guimarães Rosa.
Com uma xícara de café
E a vitrola tocando Tom
Procuro alguma poesia 
Assinada por Drummond...
E quando estou sedento 
A procurar algo que me salve
Leio manso e sereno
As entrelinhas de Rubem Alves...
E lá pelas tantas da noite,
Quando se aquietam os homens 
Quando se desligam os carros
Deixo de ser, descoisifico
Na fluidez morna de Manoel de Barros...
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brilho   (Para Ícaro)

Andar na praia
catando conchinhas
descobrindo tesouros 
e ver surgir do sol
todo o brilho...
o brilho de caminhar
com você,
meu filho!
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a santa 
levantou
a saia...
tivesse apenas
levantado as mãos
nunca teria
essa queda obcena 
por poesia. 

atitude (à hilda hilst)
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E se findar a esperança,
O que restará de mim?
Desta inútil criatura
Sedenta na noite sem fim...
Caminhando a passos trôpegos
À beira do abismo
De cascalho e pedras soltas?

O que restará para se contar estórias
Quando estes dedos
Não mais responderem
E pousarem resignados
Sobre as pernas inertes?

Quando a saliva secar
E o beijo se transmutar em amargor
O que restará de mim,
Neste silêncio sepulcral
Diante do espelho vazio?

a b i s m o
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CATARSE



matriz/cópia

olhando de cá
os loucos se riem
dessa gente
normal
coerente
donas de seus narizes
que disciplinam
diretrizes
e são as matrizes
das cópias
que há no mundo.
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sou pedra
de gelo
ao sol

derreto
gota a gota 
no arrebol

e evaporo
sou nuvem
no céu

me derramo
me declamo
me verso
úmido
numa chuva
de poesia

ciclo
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Infância

no passado
no silêncio da INfância
dos meninos do meu tempo
as mães diziam 
pra engolirmos o choro...

hoje 
o que mais sei de mim
e deles
é quando regurgito
no olhar
a liquidez
salgada 
e morna
do agora...
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na rua deserta
os passos são de veludo
quem mais fala é o mudo
quem tem nada, já tem tudo
quem viaja é estático
o que é feio é estético
quem só reclama é estoico
na contramão é o ético...

na rua deserta
deserto é o amor
desterro é o afeto
sem laço é o abraço
sem graça é o palhaço...

rua deserta

49



50

CATARSE



se...

Se jogue
Na vida
Se atire
Na estrada
Se perca 
Em lembranças
Se embale
Em saudades
Pois o existir
É sempre agora,
Sem tempo 
Para ensaios... 
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malabarista

andar
na
corda------------------bamba
permitiu-me 
ver a vida
por um 
fio...
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definição

gabava-se
e gozava
por usar
tudo de marca...
certo dia,
a indagação:
_quem é você?
nem titubeou:
_eu, tiqueta!
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longe/perto

 � se de perto
    ninguém é normal
e� u,
n� em de longe
 � deixo de ser 
 ��  louco...

57



58

CATARSE



in / constante

mudava de nome 
o tempo todo
para que ninguém 
lhe achasse...
depois,
mudava de nome
o tempo todo...
para encontrar-se.
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na estrada...

na estrada
numa curva
o amor se mostra:
as árvores se abraçam,
mesmo estando
em margens opostas...
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constatação

Era tão duro 
consigo mesmo 
e com os outros que,
certo dia, 
quebrou-se ao meio.
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substância
Sou feito de fogo e fumaça
Às vezes queimo
Por vezes evaporo...

Se o amor me chama
Crepito em chamas
Ou nuvens de saudades...

Tenho a cabeça quente
Por isso mesmo,
Não guardo sentimentos voláteis...

Se onde há fumaça há fogo,
E depois,
Tudo se traduz em cinzas...

Tal qual Fênix, pairo acima,
Voando na amplidão das palavras
Quando do vento 
Escuto a sinfonia...

E, novamente
Ardo em chamas
Na fogueira 
E na fumaça da poesia...
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CATARSE



inclinação 

a quem me quer calado,
sou calo

a que me quer distante,
na estante

a quem me quer sozinho
sou ninho

a quem me impõe agonia,
poesia...
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CATARSE



a via (havia)

A vida
É via
De mão
Única 

A via
A vida
Adiante
Seguem...

E, de repente,
O que se via
Na via da vida
Não há mais...

Tudo breve
Tudo leve
Fumaça
Que se desfaz...
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surto

O surto
Causou susto
Outros olhares
Outros pensares
Outros conceitos...

O surto
Evocou sentimentos
Já esquecidos
Limpou minha alma,
Afinal,
Fiquei doido varrido...

O surto
Desorganizou a realidade
E agora enxergo
Com muito mais claridade...

O surto
Deu vazão 
À invasão
Da cura da hipocrisia.

71



72

CATARSE



sobrevivente

Sou
Um só
Vivente.

Sob
Ventos
Vivi.

Sou 
Breve
Vivente

Sobrevivendo
Sobrevivi...
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alento

A memória do poeta
Não é retórica
Nem ensaiada...

É sibilante
E inquieta
Feito mãos
De criança pequena...

O que se criou
O que se queimou
O que se perdeu
E, mesmo o que se deu,
Eram efêmeros sopros de ventos
Eram arranjos de poesia
Eram seus únicos alentos...
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perdidAÇO

estou
perdido
no espaço
no pequeno
espaço
que ocupo
eu aço   
eu palhaço
eu
p
    e
 r  
     d
          i  
    d
aço
no 
espaço.
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sintoma

Na madrugada
Um cão vira-latas
Morde meu calcanhar...

Mas, a dor não é lá
Onde o cão está mordendo
A dor é um nó cego
No emaranhado de pensamentos.

Espantar o cão com um livro,
Não adianta,
Não afasta o perigo...

Correr? 
Nem me arvoro
Não vejo sombra
Ou abrigo...

O cão a latir
Puxa o lençol
Tira-me da cama
Deixa-me na agonia...

.
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Tateio na sombra
Remoendo cacos
Com as mãos já serenas...

E, do pó que restou
Resta a réstia
Do sintoma-poema
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gula

tenho sede
e fome de lua
quero engolir
sem mastigar
uma manhã
toda nua...

empanturrar-me 
de uma noite estrelada
e, por fim, deglutir
todo o orvalho
da madrugada.
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enfim

Fico a pensar
Sem nenhuma vaidade
Que mais leve fico
Quanto mais leve
É a bagagem...

Por isso 
Vou deixando
Pelos caminhos
Coisas que fui juntando...

Sigo mais leve
Sigo mais breve
Sigo, enfim,
Para o encontro, afinal,
Entre o “eu” e o “mim”...
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eco

Dentro de mim
Um eco surdo
Um gosto de morte
Um cheiro de vida
Uma vontade de embarcar
Nesse trem azul
Encontrar-me com as estrelas
Que brilham na lembrança
E rebrilham na solidão...

Esse eco
Não sei o que é...
Lá, lá, laiá
Acho que é uma canção...
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ao léu

Eu quero me perder no céu
Feito pipa solta sem linha
Desatado no azul ao léu
Sentindo a brisa na face minha.

Ser, por instantes breves e vagos
Amigo dos pássaros e do vento
Levado pelo carrossel do acaso
Sem traços de qualquer lamento.

E assim, efêmero e quieto
Solto lá no azul do teto
O viajor segue sua estrada...

Não existe pouso nem ninho,
Nem temor de estar sozinho
Entre os rabiscos da madrugada.
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menino

de vez em quando,
pousam em mim
cheiros da infância.
então,
fecho olhos 
e volto 
a ser 
menino.
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CATARSE



essa agulha
ferindo 
os sulcos
do vinil
nem imagina
as feridas
que já abriu
noutras 
superfícies
indeléveis.

a g u d a
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z e n

silencia
acalma 
a alma

respira
inspira 
transpira

ria
rio 
nada...

95



96

CATARSE



escutar

a dor

alheia

nas tramas

nas teias 

nos dramas...

permitir

ao outro

se dizer

desdizer

se despir

desnudado

ainda

que mudo...

é essa

a sua

pró/feição.

p s i
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do que é
é como parece ser
depende
do parecer
do ângulo
do viés
do através
da lente
da mente
do zoom
do zunzunzun
enfim
depende
até
de você
e de mim.

nada
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inauguração

inauguro
todo dia
um novo eu
imbricado
nos resquícios
do 
menino
franzino
que 
assoviando
anda
de mãos dadas
comigo.
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cal v á r i o s

o poeta
carrega
uma cruz:
insiste
resiste
tal mariposa 
amante
errante
da luz...
e em seu calvário
encontra
e se encanta
com vários
que suportam
nos ombros
a mesma
sina.
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deixei
de temer
o labirinto...
passei
a curtir
cada nova
esquina...

labirinto
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CATARSE



status quo

rio
do status quo
pois
como rio
é regido
pela
muda dança
do tempo.
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CATARSE



  descontaminação

descalço
nu
em silêncio
olhos
fechados 
coração
aberto...
dizem que
é um louco
mas,
é apenas
um poeta
em 
descontaminação. 
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condição

é a dança
é a trança
da menina...
é a música
é o tom
é o dom
da poesia...
são as cores
são as flores
semeadas em muros
e esquinas...
que nos lembram
de nossa condição
humana...
e não 
o metal vil
viu????!!!!!
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113

a primeira

impressão

é  imprecisa

é preciso

o risco

do siso

ao narciso

para só, então

conceber

o outro 

em nós.
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