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KRAFT. Sf, Kräfte 1 força, vigor, energia. 2 potência. aus 

eigener Kraft pelo próprio esforço. außer Kraft sein estar 
revogado, sem efeito. in Kraft sein estar em vigor.
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Apresentação
por Sergio Cohn

Alguns livros possuem a capacidade de que-

brar nossas estratégias pré-estabelecidas de leitu-

ra. É o caso do que ocorreu comigo, frente ao 

presente volume de poesias de Heyk Pimenta.

Explico: possuo um modo de leitura de um 

poema: sempre busco entender a que inquieta-

ção ele está respondendo. Não que acredite que a 

poesia tenha obrigatoriamente uma função social 

ou íntima, mas que mesmo a beleza inútil é fruto 

de uma inquietação, e não de um mero exercício 

de estilo ou registro. Não são muitos os textos 

que sobrevivem a essa estratégia, mas certamente 

o que resta já é uma grande recompensa.

Mas no caso da poesia de Heyk, esse modo 

de leitura se revelou insuficiente, demasiado di-
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reto. Não que não haja inquietação nos seus ver-

sos. Há, e muita, embora envolta em sombras e 

na dicção torcida do poeta (Heyk utiliza seu alto 

domínio da linguagem poética para criar cons-

truções singulares, que obrigam o leitor a uma 

leitura atenta). Mas, com o tempo e as releituras, 

o que foi surgindo, mais forte do que as inquie-

tações, foi a inegável presença da figura humana 

por trás dos textos. Os poemas parecem surgir 

como respostas a experiências do autor, da cons-

trução do seu olhar sobre o mundo. São expe-

riências algumas vezes tão fundas que podemos 

apenas captar um vislumbre delas. É uma leitu-

ra perturbadora: de um livro de índole telúrica, 

emana um clima de sonho.

O resultado é um livro singular e de grande 

interesse, que foge à tendência predominante da 

poesia brasileira, de uso da ironia e objetividade, 

sem perder o rigor e conseguindo atingir mo-

mentos de grande beleza.  
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Frango

 de comer formigas e farelo e titica

 

 o frango  amarelo

 cresce

 

 apartado da horta

 

 pela cerca baixa

 de bambu

 o portão pequeno

 magro e

 sem injeção nas asas

 de pescoço pelado e

 sem injeção nas asas
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a coceira nos dedos a roupa de presa

 

 frango

 tubo oco até a moela

 como todos os tubos do frango

 a bisa

 um punho de farelo

 para o pelotão de fome

 os frangos sempre

  comem   aponta

  

 o biso

 a corda do bodoque

 alisa as pelotas de argila

 na rede de sisal quadrada

 franze o queixo  atira
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 dispersa o protesto

 fica o amarelo 

 deitado

 passando a unha de frango na terra

 

 a bisa

 faca e bacia

 junta as asas para trás 

 pisa nas penas

 levanta a cabeça pela crista

 passa a faca na traqueia 

 

 o sangue pulsa pelas guelras
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Lixeiros

as crianças corriam

atrás do caminhão de lixo

gritos de criança 

perguntando aos gritos

se havia brinquedo

tem brinquedo

dá brinquedo

e não havia

e não havia

os brinquedos do lixeiro 

vinham do lixo dos ricos

um lixo com brinquedos

o saco rasgava

antes de cair na prensa

e pulavam brinquedos e brinquedos
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não havia prensa ainda

o mundo era grande

cabia muito lixo

nada precisava ser pequeno

nada se apertava para ser

o lixeiro jogava os sacos no baú e só

cheirando lixo em dia de semana e

em fim de semana

jogando bola

de sapatão

mas corriam e perguntavam ao lixeiro

pediam ao lixeiro

dá brinquedo

tem brinquedo

eu olhava

até corria

mas não gritava

não acreditava nos brinquedos
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um dia na casa do preto

havia uma trilha de dominó

presa sobre trilhos

para fazer

fixo

o efeito dominó

mas faltava dominó

e não fazia efeito

era brinquedo do lixeiro

o lixeiro achou

finalmente brinquedo

no lixo dos ricos

ou procurou até achar pelos gritos

de menina do preto

ou teria reunido porcarias

brinquedo quebrado

do seu próprio filho de lixeiro

para dar ao preto
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com

a irmã grávida

a mãe de boia fria

suja e brava

via cheirando esgoto os cavaleiros do zodíaco

era choroso

colorido na TV na manchete

tinha que ir à casa do preto

para ver 

a irmã grávida o desenho 

não tinha manchete na minha TV

e tinha o preto

com um pau grande

de criança que não sabe ler
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e o caminhão

avisava com o motor

dos brinquedos

e saíamos atrás

gritando

mas era mentira

não havia brinquedo

havia o johnny apanhando do padrastro

com chutes na bunda e fio de rádio

o johnny correndo de casa

esperando a cachaça dormir

a cachorra da comida azeda

magra e grávida igual à irmã do preto

meu minigame enchendo a varanda de casa

o único da rua 

16 jogos iguais

e campeonato de minigame

e eu brincando com o preto

sentado em sua barriga fazendo cócegas

o preto foi meu primeiro namorado
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a casa perde as esperanças

levaram-lhe

as janelas

 amigo a quem 

 no reencontro falta um olho

 ou que enlouquece

 e vive de bombons

 num pano

 e quer se desculpar por isso

casa

ferro em maço

sonho

e 

trincheira das crianças

já não há casamento

ou dinheiro

agora sabe

Loteamento
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carniça

desmontam você à noite

perdeu as carenagens

sozinha onde outros tantos montes de areia

avisavam de outras casas

que não vieram

apressada e pioneira

levaram com marreta

as esquadrias

irmã manca que escondem

só queria ter mãos

para cobrir o rosto
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Patos

E andam os patos

como patos 

no terreiro

dos frangos

dos perus

das armadilhas de gambá

cagam água e andam

é seu protocolo

a carne escura

como os ossos 

pretos como

os olhos chumbo
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e não há portão 

ou cercado

nem guardas

para os patos

nem falta comida fora do terreiro

mas marcham

em bando

do lado de dentro

somem

à noite

e já não existem
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como os companheiros de panha da lavoura

empoleirados nas vendas

nos balcões

nenhum

gambá

ou peru

ou portão

vigia esses homens

ainda assim

vão só das pontas

da lavoura

à venda

e à ração dos companheiros

seu feijão com fubá

sua taioba com cachaça e futebol e missa

seu sol com pouca cor seus filhos

seu terreiro é pequeno

e liso 

não tem patos
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Cigarra

um casulo adoeceu na jabuticabeira

mole e perfurado por insetos

nem ela dá jabuticabas

sem sol o pé de lima cultiva espinhos

como a folha apanha sol para o inhame

que não cozinha nem seca

incha a língua em seu veneno

as borboletas

manchas pretas e pompons pink servem

para pôr ovos depois furos depois casulos

na tiririca que o calcário estendeu

como as cigarras explodiram sem cantar

de tão pequenas servem de broche

às laranjeiras enquanto voam

e enquanto secam alfinetadas

entre espinhos toda cigarra é duas

menos uma
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a que não viu as asas

a que quase viu as asas

a quem faltou um par de 

vidraças fundidas em chumbo

que são asas

com o lado esquerdo petrificado

olho patas asas incompletas

do olho direito maduro vê os vaga-lumes

armarem coro

e o verão gritar grosso das nuvens

os beija-flores engordarem

e as plantas que não têm porquê

até que as saúvas as lava-pés

se esquivem dos espinhos

e desfaçam a cigarra incompleta

a que nunca se desfez da casca

a que se desenterrou à toa

a que não soube do amor

a que não viu as árvores de cima
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Pássaro Acrílico

 pássaro

 acrílico

 o caratonelada

  fibroso em bulbos no bico

 seu sorriso de sala

 conta os fios nas penas

            estima quantos é por dentro

atomatado dos gânglios de febre

 se enumera tantos

  tantos

 pássaro cáustico

  pássaro magnético 

             pássaro vítreo



33

  tenta não ser menos

  que um

  um só

            sem ninguém de nada

  tão ronronando gato

 tão caçando colo nas árvores no sol

   nos bichos

 no próprio voo

 perguntando o ar

o pássaro acrílico é o de qualquer preço

cumpre justo o itinerário

das sementes do dente de leão

 mas é estéril

 não tem o trem de pouso
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Av. da Saudade

são as cinco horas da tarde

dos assassinados de lorca

em artur nogueira

os pontos cardeais são 

até onde a usina chega

o sol se põe

como o peso da família

cai sobre o mármore

na avenida da saudade

o sol se põe incisivo

e sem cortes

como no mar

magenta
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ininterrupto

no quiabo que plantava o pai do cristiano 

nas bananas do denilson

 sempre apanhando na escola

sendo entregues

no mercado são joaquim 

santo anjo guidolin

nas mudas de manga

 crianças de um ano

perto do campão

atrás da cerca elétrica

na fuligem da cana

 nossa neve 

magenta

até dar cabo da luz

até trazer a derrocada do dia

até igualar céu e cal em cor

 magenta rural sagrado

e deixar a cidade para trás
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Oriental Joias e Relógios

sob o avião

que me traz de volta ao rio

depois de conhecer a rita 

e nem saber no que ia dar

da costa de cima

vejo a esquadra

que são as nuvens

sobre o continente

manchas de frio

manchas de lembrar das

tardes depois da escola

na mesa da cozinha

do rádio engordurado

a pilha de louça

de hoje

de ontem
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o fogão de rugas

as larvas no arroz e na carne de panela

tudo aumentando o sono

desligando a tarde

sem ninguém para brincar

nuvens para lembrar

das nuvens 

as sem carinho

que levavam de mim um punhado de vida

junto com a luz

que mordiam do sol

fazendo sombra

fazendo a tarde nublar

tirando o brilho de artur nogueira

o rádio

levava mais um punhado

com o pagode romântico

o que era possível de soul

de charme
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os jingles

“oriental, joias e relógios”

a rádio cidade 

o feirão de carros

sono

seres de pétala e fuligem

e um mundo em cima do mundo

onde não há sombras
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Abelhas

os azulejos 

de cozinha

pela sala

os vidros limpos

mas foscos

a sacada

presa para o lado de fora

seguram 

os picos da tijuca

são robustos como maria

terminando de passar pano

sem saber o que fará com as chaves

indo embora 

maria não mora



40

tem apenas um tiro

como as abelhas

envelhece 

sem saber se o cheiro que sente

é de açúcar ou morte
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Mar ruim

o paraíba

de ferrugem 

intestinal

aparece à janela 

da poltrona 11

 na dutra

agora 

de espelhos

mineral

tem sono e me dá o braço           seguirmos juntos

ele

que vai sobre as barragens

as leva consigo

toma por sereias suas moças

faz marinhos seus cavalos

logo abre os dedos

não me pode acompanhar



42

 

baixou a guarda posso ver

as pedras redondas às beiras

suas praias meninas

as pontes 

não levantam mais a saia

têm você nas solas

poça rasa  paraíba

por amor

queimaram com ferrete            no peito na cara

as ombradas que rugiu

sua testa caprina

o amarelo dos ipês e da mrs

é seu cortejo   seus batedores

encontro nas curvas esperam você
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mas as casas agradecem 

puderam furar os cascos

não flutuam mais

rio paraíba do sul

mãe do vale

perdeu o feminino alagadiço

não precisa mais parir

pode descansar

mas se chover

vejo você 

Boi Aríete matando

a fome
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