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[MANOEL DE BARROS. POESIA COMPLETA. LEYA. 2010.] 

 

 

 

RAPHAEL 

 

Quando Juvêncio apareceu 

Mascava uma raiz de pobreza coisa que serve! 

E cuspia dentro de casa o amargo em nós. 

 

Na trouxa 

Trouxe Raphael. 

 

Raphael não era o pintor 

Nem o anjo de Raphael. 
 

Ponhamos que fosse um anjo 

O anjo de sua mãe 

 

Petrônia descia lavandeira 

Pro corgo. 

Juvêncio curava do gado bicheiras 

Raphael era um pouquinho miserável 

Tal como sua idade o permitia. 

 

À noite vinha uma cobra diz-que 

Botava o rabo na boca do anjo 

E mamava no peito de Petrônia. 

 

Juvêncio acariciava o ofídio 

Pensando fossem os braços roliços da mulher. 

Petrônia tinha estremecimentos doces 

Bem bom. 

 

Cenário de luar. Segundo ato. 

Papagaio louro de bico dourado estava com fome 

Desceu das folhas verdes 

Ou verdes folhas conforme apreciais melhor 

E começou a roer um naco 

Um naco da testinha tenra 

De Raphael. 

 

Havia estrelas no céu 

Suficientes para o poeta mais de romântico possível 

E eu poderia colocar outras peças 

Muitas, além de estrelas. Porém. 

Sou um pobre narrador menso 

Fosse isto uma Grécia de Péricles, não vê 
 

Que deixava passar este canto 

Sem de hexâmetros entrar! 

Mandava vir cítaras e eólicas harpas 
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Convocava 

Anjos de bundas redondas e troços do fundo do mar. 

Porém. 

Nem toco harpas. 

Só uma viola quebrada 

Surda como uma porta 

Mais nada. 

 

De resto 

Juvêncio não é um herói 

Raphael não tem mãe Clitemnestra 

E nenhuma cidade disputará a glória de me haver 

dado à luz. 

Falo da vida de um menino do mato sem importância. 

Isto não tem importância. 

 

[Poemas Concebidos sem Pecado, 1937.] 

 

 

I. MATÉRIA DE POESIA 

 
1. 

 

Todas as coisas cujos valores podem ser 

disputados no cuspe à distância 

servem para poesia 

 

O homem que possui um pente 

e uma árvore 

serve para poesia 

 

Terreno de 10 x 20, sujo de mato — os que 

nele gorjeiam: detritos semoventes, latas 

servem para poesia 

 

Um chevrolé gosmento 

Coleção de besouros abstêmios 

O bule de Braque sem boca 

são bons para poesia 

 

As coisas que não levam a nada 

têm grande importância 

 

Cada coisa ordinária é um elemento de estima 

 

Cada coisa sem préstimo 

tem seu lugar 

na poesia ou na geral 

 

O que se encontra em ninho de joão-ferreira: 

caco de vidro, garampos, 
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retratos de formatura, 

servem demais para poesia 

 

As coisas que não pretendem, como 

por exemplo: pedras que cheiram 

água, homens 

que atravessam períodos de árvore, 

se prestam para poesia 

 

Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma 

e que você não pode vender no mercado 

como, por exemplo, o coração verde 

dos pássaros, 

serve para poesia 

 

As coisas que os líquenes comem 

— sapatos, adjetivos — 

têm muita importância para os pulmões 

da poesia 

 

Tudo aquilo que a nossa 

civilização rejeita, pisa e mija em cima, 

serve para poesia 

 

Os loucos de água e estandarte 

servem demais 

 

O traste é ótimo 

O pobre-diabo é colosso 

 

Tudo que explique 

o alicate cremoso 

e o lodo das estrelas 

serve demais da conta 

 

Pessoas desimportantes 

dão pra poesia 

qualquer pessoa ou escada 

 

Tudo que explique 

a lagartixa da esteira 

e a laminação de sabiás 

é muito importante para a poesia 

 

O que é bom para o lixo é bom para a poesia 

 

Importante sobremaneira é a palavra repositório; 

a palavra repositório eu conheço bem: 

tem muitas repercussões 

como um algibe entupido de silêncio 

sabe a destroços 
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As coisas jogadas fora 

têm grande importância 

— como um homem jogado fora 

 

Aliás é também objeto de poesia 

saber qual o período médio 

que um homem jogado fora 
 

pode permanecer na terra sem nascerem 

em sua boca as raízes da escória 

 

As coisas sem importância são bens de poesia 

 

Pois é assim que um chevrolé gosmento chega 

ao poema, e as andorinhas de junho. 
 

 

2. 

 

Muita coisa se poderia fazer em favor da poesia: 

 

a – Esfregar pedras na paisagem. 

 

b – Perder a inteligência das coisas para vê-las. 

(Colhida em Rimbaud) 

 

c – Esconder-se por trás das palavras para mostrar-se. 

 

d – Mesmo sem fome, comer as botas. O resto em 

Carlitos. 

 

e – Perguntar distraído: — O que há de você na água? 

 

f – Não usar colarinho duro. A fala de furnas brenhentas 

de Mário-pega-sapo era nua. Por isso as 

crianças e as putas do jardim o entendiam. 

 

g – Nos versos mais transparentes enfiar pregos sujos, 

teréns de rua e de música, cisco de olho, moscas 

de pensão… 

 

h – Aprender a capinar com enxada cega. 

 

i – Nos dias de lazer, compor um muro podre para 

os caramujos. 

 

j – Deixar os substantivos passarem anos no esterco, 

deitados de barriga, até que eles possam carrear 

para o poema um gosto de chão — como cabelos 

desfeitos no chão — ou como o bule de Braque — 
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áspero de ferrugem, mistura de azuis e ouro — um 

amarelo grosso de ouro da terra, carvão de folhas. 

 

l – Jogar pedrinhas nim moscas… 
 

 

3. 

 

Então — os meninos descobriram que amor 

Que amor com amor 

Que um homem riachoso escutava os sapos 

E o vento abria o lodo dos pássaros. 

 

Um garoto emendava uma casa na outra com urina 

Outros sabiam a chuvas. E os cupins 

Comiam pernas de armário, amplificadores, ligas 

religiosas… 

 

Atrás de um banheiro de tábuas a poesia 

Tirava as calcinhas pra eles 

Ficavam de um pé só para as palavras — 

A boca apodrecendo para a vida! 
 

De tarde 

Desenterraram de dentro do capinzal 

Um braço do rio. Já estava com cheiro. 

Grilos atarraxados no brejo pediam socorro. 

 

De toalha no pescoço e anzol no peixe 

Eles foram andando… 

Botavam meias-solas nas paisagens 

E acendiam estrelas com lenha molhada. 

 

Acharam no roseiral um boi aberto por borboletas 

Foi bom. 

Viram casos de ostras em canetas 

E ajudaram as aves na arrumação dos corgos 

 

A todo momento eles davam com a rã nas calças 

Cada um com a sua escova 

E seu lado de dentro. Apreciavam 

Desamarrar os cachorros com linguiça. 

 

À margem das estradas 

Secavam palavras no sol como os lagartos 

Passavam brilhantina nos bezerros. E 

Transportavam lábios de caminhão… 

 

Nunca poucos fizeram tantos de pinico! 

Só iam para casa de lado — como uma pessoa 

Que tem cobra no bolso. 
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E para cada mão — os cinco dedos de palha. 

 

[Matéria de Poesia, 1974.] 

 

 

SABIÁ COM TREVAS 

 
I. 

 

Caminhoso em meu pântano, 

      dou num taquaral de pássaros 

 

Um homem que estudava formigas e tendia para 

      pedras me disse no ÚLTIMO DOMICÍLIO 

       CONHECIDO: Só me preocupo com as coisas inúteis 

 

Sua língua era um depósito de sombras retorcidas, 

      com versos cobertos de hera e sarjetas que abriam 

      asas sobre nós 

 

O homem estava parado mil anos nesse lugar sem 

      orelhas 
 
 

II. 

 

Me abandonaram sobre as pedras infinitamente nu, 

      e meu canto. 

Meu canto reboja. 

Não tem margens a palavra. 

Sapo é nuvem neste invento. 

Minha voz é úmida como restos de comida. 

A hera veste meus princípios e meus óculos. 

Só sei por emanações por aderência por incrustações. 

O que sou de parede os caramujos sagram. 

A uma pedrada de mim é o limbo. 

Nos monturos do poema os urubus me farreiam. 

Estrela é que é meu penacho! 

Sou fuga para flauta e pedra doce. 

A poesia me desbrava. 

Com águas me alinhavo. 

 

 
III. 

 

Quando houve o incêndio de latas nos fundos da 

Intendência, o besouro náfego saiu caminhando para 

alcançar meu sapato (e eu lhe dei um chute?) 

 

Parou no ralo do bueiro, olhoso, como um boi que 

botaram no sangradouro dele 
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(Intrigante: não sei de onde veio nem de que lado de 

mim entrou esse besouro. Devo ter maltratado com 

os pés na minha infância algum pobre-diabo. Pois 

como explicar o olhar ajoelhado desse besouro?) 

 

Com o seu casaco preto chamuscado nas pontas, ele 

em seguida nafegou no rumo do jardim e entrou no 

porão de um coreto por onde se comeu como um 

papel sem gosto 

 

De manhã, catando pelas ruas toda espécie de coisas 

que não pretendem, sempre eu revejo esse ente que 

tem por abrigo o céu, como conchas ao contrário. 
 

 

IV. 
 
                         (A um Pierrô de Picasso) 

 

Pierrô é desfigura errante, 

andarejo de arrebol. 

Vivendo do que desiste, 

se expressa melhor em inseto. 

 

Pierrô tem um rosto de água 

que se aclara com a máscara. 

Sua descor aparece 

como um rosto de vidro na água. 

 

Pierrô tem sua vareja íntima: 

é viciado em raiz de parede. 

Sua postura tem anos 

de amorfo e deserto. 

 

Pierrô tem o seu lado esquerdo 

atrelado aos escombros. 

E o outro lado aos escombros. 

…………………………….... 

Solidão tem um rosto de antro. 
 

 

V. 

 

Usado por uma fivela, o homem tinha sido escolhido, 

desde criança, para ser ninguém e nem nunca. De 

forma que quando se pensou em fazer alguma coisa 

por ele, viu-se que o caso era irremediável e escuro. 

Ou uma vespa na espátula. 
 

Esse homem pois que apreciava as árvores de sons 

amarelos — ele se merejava sobre a carne dos muros 

e era ignorante como as águas. 
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Nunca sabia direito qual o período necessário para 

um sapato ser árvore. Muito menos era capaz de 

dizer qual a quantidade de chuvas que uma pessoa 

necessita para que o lodo apareça em suas paredes. 

De modo que se fechou esse homem: na pedra: como 

ostra: frase por frase, ferida por ferida, musgo por 

musgo: moda um rio que secasse: até de nenhuma 

ave ou peixe. Até de nunca ou durante. E de ninguém 

anterior. Moda nada. 

 

 
VI. 

 

Há quem receite a palavra ao ponto de osso, de oco; 
ao ponto de ninguém e de nuvem. 

Sou mais a palavra com febre, decaída, fodida, na 

sarjeta. 

Sou mais a palavra ao ponto de entulho. 

Amo arrastar algumas no caco de vidro, envergá-las 

pro chão, corrompê-las 

até que padeçam de mim e me sujem de branco. 

Sonho exercer com elas o ofício de criado: 

usá-las como quem usa brincos. 

 

 
VII. 

 

No sonho havia uma rampa mole, o túnel e uma 

lagartixa de rabo cortado. 

Pela porta da frente eu não podia sair de dentro 

de mim mesmo com vida, porque não havia porta 

da frente. 

Lá no alto da nuvem estava deitada a minha amada 

completamente nua. 

Eu queria procurar não entender: a evidência não 

interessava como em Buñuel. 

Havia um cheiro de verão nas folhas e nas cestas de 

roupas sujas. 

Comecei a catar as ervas rasteiras que me arrastavam 

por analogia. 

O vento se harpava em minhas lapelas desatadas. 

Eu tinha o roteiro do luar com o mapa da mina. 

Depois que todos se deitassem, eu iria passear sobre 

os telhados adormecidos. 

Apenas me debatia contudo quanto a lagartixa de 

rabo cortado. 
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VIII. 

 
                          — O que é o que é? 
                            (como nas adivinhas populares) 

 

Escorre na pedra amareluz. 

Faz parte de árvore. É acostumado 

com uma parede na cara. 

Escuta fazerem a lama como um canto. 

 

Bicho-do-mato que sói de anjo 

refulge de noite no próprio esgoto. 

Camaleão finge que é ele. 

Rio de versos turvos. 
 

É lido em borboletas como o sol. 

Se obtém para o voo nos detritos. 

Cobre vasta extensão de si mesmo com nada. 

Minhocal de pessoas, deserto de muitos eus. 
 

 

IX. 

 

O poema é antes de tudo um inutensílio. 

 

Hora de iniciar algum 

convém se vestir roupa de trapo. 

 

Há quem se jogue debaixo de carro 

nos primeiros instantes. 

 

Faz bem uma janela aberta 

uma veia aberta. 

 

Pra mim é uma coisa que serve de nada o poema 

enquanto vida houver. 

 

Ninguém é pai de um poema sem morrer. 
 

 

X. 

 

Borboleta morre verde em seu olho sujo de pedra. 

O sapo é muito equilibrado pelas árvores. 

Dorme perante polens e floresce nos detritos. 

Apalpa bulbos com os seus dourados olhos. 

Come ovo de orvalho. Sabe que a lua 

Tem gosto de vaga-lume para as margaridas. 

Precisa muito de sempre 

Passear no chão. Aprende antro e estrelas. 

(Tem dia o sapo anda estrelamente!) 

Moscas são muito predominadas por ele. 
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Em seu couro a manhã é sanguínea. 

Espera as falenas escorado em caules de pedra. 

Limboso é seu entardecer. 

Tem cios verdejantes em sua estagnação. 

No rosto a memória de um peixe. 

De lama cria raízes e engole fiapos de sol. 

 

 
XI. 

 

coisinhas: osso de borboleta pedras 

com que as lavadeiras usam o rio 

pessoa adaptada à fome e o mar 

encostado em seus andrajos como um tordo! 
o hino da borra escova 

sem motor ACEITA-SE ENTULHO PARA O POEMA 

ferrugem de sol nas crianças raízes 

de escória na boca do poeta beira de rio 

que é uma coisa muito passarinhal! ruas 

entortadas de vaga-lumes 

traste de treze abas e seus favos empedrados 

de madeira sujeito com ar de escolhos inseto 

globoso de agosto árvore brotada 

sobre uma boca em ruínas 

retrato de sambixuga pomba estabelecida 

no galho de uma estrela! riacho com osso de fora 

coberto de aves pinicando 

suas tripas e embostando de orvalho 

suas pedras indivíduo que pratica nuvens ACEITA-SE 

ENTULHO PARA O POEMA moço que tinha 

seu lado principal caindo água e o outro lado 

mais pequeno tocando larvas! 

rã de luaçal 

 

 
XII. 

 

Os bens do poeta: um fazedor de inutensílios, um 

travador de amanhecer, uma teologia do traste, uma 

folha de assobiar, um alicate cremoso, uma escória 

de brilhantes, um parafuso de veludo e um lado 

primaveril 

 

Teologia do traste – Manuscrito do mesmo nome, 

contendo 29 páginas, que foi encontrado nas ruínas 

de um coreto, na cidade de Corumbá, por certo 

ancião adaptado a pedras. Contou-nos o referido 

ancião, pessoa saudavelmente insana de poesia, que 

sobre as ruínas do coreto BROTAVAM ÁRVORES / 

OBRAVAM POBRES / MORAVAM SAPOS / TREPAVAM 

ERVAS / CANTAVAM PÁSSAROS. E que, ali, o 
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cansanção era muito desenvolvido, bem como o 

amarra-pinto e o guspe-de-taquarizano. 

 

Parafuso de veludo – Artefato inventado no Maranhão, 

por volta de 1908, por um PORTA-ESTANDARTE que, 

após anunciar os seus inventos em praça pública, 

enrolava-se na Bandeira Nacional. (Segundo uma 

correspondência de Ismael Cardim.) 

 

 
XIII. 

 

Depende a criatura para ter grandeza de sua 

infinita deserção. 

A gente é cria de frases! 

Escrever é cheio de casca e de pérola. 

Ai desde gema sou borra. 

Alegria é apanhar caracóis nas paredes bichadas! 

Coisa que não faz nome para explicar. 

Como a luz que vegeta na roupa do pássaro. 

 

 
XIV. 

 

No chão, entre raízes de inseto, esma e cisca o sabiá. 

É um sabiá de terreiro. 

Até junto de casa, nos podres dos baldrames, vem 

apanhar grilos gordos. 

No remexer do cisco adquire experiência de restolho. 

Tem uma dimensão além de pássaro, ele! 

Talvez um desvio de poeta na voz. 

Influi na doçura de seu canto o gosto que pratica de 

ser uma pequena coisa infinita do chão. 

Nas fendas do insignificante ele procura grãos de sol. 

A essa vida em larvas que lateja debaixo das árvores o 

sabiá se entrega. 

Aqui desabrocham corolas de jias! 

Aqui apodrecem os voos. 

Sua pequena voz se umedece de ínfimos adornos. 

Seu canto é o próprio sol tocado na flauta! 

Serve de encosto pros corgos. 

Do barranco uma rã lhe entarda os olhos. 

Esse ente constrói o álacre. 

É intenso e gárrulo: como quem visse a aba verde das 

horas. 

É ínvio e ardente o que o sabiá não diz. 

E tem espessura de amor. 
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XV. 

 

— Quem é sua poesia? 

— Os nervos do entulho, como disse o poeta 

português José Gomes Ferreira 

Um menino que obrava atrás de Cuiabá também 

Mel de ostras 

Palavras caídas no espinheiro parecem ser (para mim 

é muito importante que algumas palavras saiam 

tintas de espinheiro). 

 

—Difícil de entender, me dizem, é sua poesia, o 

senhor concorda? 

— Para entender nós temos dois caminhos: o da 

sensibilidade que é o entendimento do corpo; e o da 

inteligência que é o entendimento do espírito. 

Eu escrevo com o corpo 

Poesia não é para compreender mas para incorporar 

Entender é parede: procure ser uma árvore. 

 

— Pedras fazem versos? Pergunta de Fernando Pessoa. 

— Ó Vassily Ordinov, irmão nosso, acaso ervas 

dão vinho? 

E mosca de olho afastado dá flor? 

Raiz de minha fala chama escombro 

Meu olho perde as folhas quando a lesma 

A gente comunga é sapo 

Nossa maçã é que come Eva 

Estrela que tem firmamento 

Mas se estrela fosse brejo, eu brejava. 

 

Natureza é fonte primordial? 

— Três coisas importantes eu conheço: lugar 

apropriado para um homem ser folha; pássaro que se 

encontra em situação de água; e lagarto verde que 

canta de noite na árvore vermelha. Natureza é uma 

força que inunda como os desertos. Que me enche 

de flores, calores, insetos, e me entorpece até a 

paradeza total dos reatores 

Então eu apodreço para a poesia 

Em meu lavor se inclui o Paracleto. 

 

— E o poema é seus fragmentos? 

— É muito complicado dar ossos à água. Passei anos 

enganchado num pedaço de serrote na beira do rio 

Coxim. Veio uma formiguinha de tamanho médio, 

me carregou. Eu ia aos trancos como mala de louco. 

E não podia entender a razão pela qual aquela 

formiguinha, me carregando, não evitava os barrancos 

os buracos os abismos 

Me carregava obstinada para o seu formigueiro 
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Ia comer o meu escroto! 

Nossa grandeza tem muito cisco 

Há mistérios nascendo por cima das palavras 

desordenadamente como bucha em tapera 

E moscas portadoras de rios. 

 

— É de um ser inseguro a imagem plástica? 

— Nos resíduos das primeiras falas 

eu cisco meu verso 

A partir do inominado 

e do insignificante 

é que eu canto 

O som inaugural é tatibitate e vento 

Um verso se revela tanto mais concreto quanto seja 

seu criador coisa adejante 

(Coisa adejante, se infira, é o sujeito que se quebra 

até de encontro com uma palavra.) 

 

— E sobre a palavra, ela? 

— Mexo com palavra 

como quem mexe com pimenta 

até vir sangue no órgão. 

 

— Alguns dados biográficos? 

— O lajedo interior do poema me urde 

Por uma fresta saio hino e limos 

 

— E como é que o senhor escreve? 

— Como se bronha 

E agora peço desculpas 

Estou arrumado para pedra. 

 

[Arranjos para Assobio, 1982.] 
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[Guardador de Águas, 1989.] 
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MUNDO PEQUENO 

 
Aromas de tomilhos 

dementam cigarras. 
 

SOMBRA-BOA 

 

I 

O mundo meu é pequeno, Senhor. 

Tem um rio e um pouco de árvores. 

Nossa casa foi feita de costas para o rio. 

Formigas recortam roseiras da avó. 

Nos fundos do quintal há um menino e suas latas 

maravilhosas. 

Seu olho exagera o azul. 

Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas 

com aves. 

Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os 

besouros pensam que estão no incêndio. 

Quando o rio está começando um peixe, 

Ele me coisa 

Ele me rã 

Ele me árvore. 

De tarde um velho tocará sua flauta para inverter os 

ocasos. 

 

[Livro das Ignoraçãs, 1993.] 

 

 

Escrevo o idioleto manoelês archaico1 (Idioleto é o 

dialeto que os idiotas usam para falar com as paredes 

e com as moscas). Preciso de atrapalhar as significâncias. 

O despropósito é mais saudável do que o solene. 

(Para limpar das palavras alguma solenidade — uso 

bosta.) Sou muito higiênico. E pois. O que ponho de 

cerebral nos meus escritos é apenas uma vigilância pra 

não cair na tentação de me achar menos tolo que os 

outros. Sou bem conceituado para parvo. Disso forneço 

certidão. 
 
 
1Falar em archaico: aprecio uma desviação ortográfica para o archaico. 

Estâmago por estômago. Celeusma por celeuma. Seja este um gosto que 

vem de detrás. Das minhas memórias fósseis. Ouvir estâmago produz 

uma ressonância atávica dentro de mim. Coisa que sonha de retravés. 
 
[Livro sobre Nada, 1996.] 
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2 

 

Bom é corromper o silêncio das palavras. 

Como seja: 

1. Uma rã me pedra. (A rã me corrompeu para 

pedra. Retirou meus limites de ser humano 

e me ampliou para coisa. A rã se tornou 

o sujeito pessoal da frase e me largou no 

chão a criar musgos para tapete de insetos 

e de frades.) 

2. Um passarinho me árvore. (O passarinho me 

transgrediu para árvore. Deixou-me aos 

ventos e às chuvas. Ele mesmo me bosteia 

de dia e me desperta nas manhãs.) 

3. Os jardins se borboletam. (Significa que 

os jardins se esvaziaram de suas sépalas 

e de suas pétalas? Significa que os jardins 

se abrem agora só para o buliço das 

borboletas?) 

4. Folhas secas me outonam. (Folhas secas que 

forram o chão das tardes me transmudaram 

para outono? Eu sou meu outono.) 

Gosto de viajar por palavras do que de trem. 

 

[Retrato do Artista quando Coisa, 1998.] 

 

 
POEMA 

 

A poesia está guardada nas palavras — é tudo que 

eu sei. 

Meu fado é o de não saber quase tudo. 

Sobre o nada eu tenho profundidades. 

Não tenho conexões com a realidade. 

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 

Para mim poderoso é aquele que descobre as 

insignificâncias (do mundo e as nossas). 

Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 

Fiquei emocionado e chorei. 

Sou fraco para elogios. 

 

[Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, 2001.] 

 

 
O FAZEDOR DE AMANHECER 

 

Sou leso em tratagens com máquina. 

Tenho desapetite para inventar coisas 

prestáveis. 

Em toda a minha vida só engenhei 

3 máquinas 
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Como sejam: 

Uma pequena manivela para pegar no sono 

Um fazedor de amanhecer 

para usamentos de poetas 

E um platinado de mandioca para o 

fordeco de meu irmão. 

Cheguei de ganhar um prêmio das indústrias 

automobilísticas pelo Platinado de Mandioca. 

Fui aclamado de idiota pela maioria 

das autoridades na entrega do prêmio. 

Pelo que fiquei um tanto soberbo. 

E a glória entronizou-se para sempre 

em minha existência. 

 

[Livros Infantis, Exercícios de ser criança, 1999.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


