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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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Liv ao vivo
 Armando Freitas Filho

Escreve como quem opera. Inusitada cirurgiã 

de ponta fina vai fundo: primeiro o bisturi nº zero, 

inaugural, se inserindo; depois, em sequência 

meticulosa (como numa autópsia contrariada nos 

seus próprios termos, pois é feita em corpo vivo), 

a mão, o braço inteiro, até o seu corpo se vestir, 

da cabeça aos pés, do outro; tudo sem anestesia, 

na velocidade possível, quadro a quadro, indo em 

frente, “escrevendo o que não se diz”. Será paren-

te de Augusto dos Anjos, não importa em que 

grau? Se é de sangue ou por afinidade? Será sem 

saber, sem nunca tê-lo visto encadernado? Nem 

de ouvir falar, de raspão, em noite ingrata? Mas 

a intervenção original continua sob o sol regulá-

vel pela nuvem ou pelo abajur: foi abduzida pelo 

paciente ou, ao contrário, o possuiu? E o poema 



14

– um por todos e todos por um –, além do texto, 

entretém a tessitura do livro e impregna o leitor 

artesanal, ávido e boquiaberto, fora de si.
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num canto do cômodo a mulher pare um bezerro

a noite tá que é um dia / um manto cobre a claridade

como a pele sobre a carne sobre o osso - a loucura

como película - no entre - a loucura como camada

esse breu luminescente quando no núcleo

perspectivado sabe a escorbuto

o outro sorri salubre e nós também salubres

nos desconcertamos de não termos na fuça

um signo do suicídio que é a própria vida

o encadeamento dos agoras e lacunas - isso

um signo do obsoleto

da decrepitude;

baila uma fuligem de veludo

nos cheiros que saltam dos canos de descarga

insurge o reflexo fantasmático do íntimo
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percebe - o cheiro agrada como afeto

polução / poluição - polluere

a fertilidade mixada ao imundo

no que o carbono preenche o pulmão
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o catarro na pia do banheiro está

[ dado que não preocupei-me com um jorro dágua ]

rodeado por formigas / são raios de um sol disforme

infanticioso / infecto

o catarro no meu peito está

como uma pedra liquifeita / que me pesa, pesa

como algo que denso realiza o existir do peito

magma resfriado / reitera a vida 

no peito aberto em flor

o catarro alia-se à febre pouca

e à noite o frio expande dentro dos ossos

[ vem do tutano dos ossos / do íntimo da estrutura ]

o edredom azul agrega cheiros seculares

aos quais se une o suadouro da noite

esta, em que o sonho vem

branco
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o catarro sacraliza na tosse convulsa

devir cão enfermo e vadio / mobiliza o corpo

o movimento começa no centro do peito e alastra-se

[ os sentidos compacuando unívocos ]

o catarro persiste e valida no cigarro

[ o cigarro gera o catarro que gera o cigarro ]

porque angustia existir o catarro que afina e é seiva

o cigarro acalma os nervos / ativa o cérebro

ambos convivem em harmonia

na mucosa da boca

o catarro vincula-se à coriza

o rosto no espelho torna fluido

o fluido é meu melhor estado

penso que seguindo assim

 breve serei fluido : integral
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os alicerces estão cravados em barro

enquanto a hipnose desaba suas pálpebras

você que opta pelo asco ao mundo – 

uma assepsia

depois que caíram as bombas sobre o telhado

restaram lacunas sustentando telhas e tijolos

olhei com tédio os teus olhos – torci os lábios

// não havia mais nada

teu choro convulso reverbera ambíguo

a distorção de signos que ofertei

embebido em nojo diante da víscera exposta

que convulsa como teu choro

sanguínea – era a vida
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depois de dias líquidos

em que somos essa

soma disforme de dois

de trespassar abrindo sulcos

meu dentro todo sendo

teu nome todo tendo

teu toque bruto

no sal que é teu

tão meu que chega

a azedar os lençóis

acintosos

quando a coisa se rompe

é um rasgo isso

brincamos por longas

horas claras e pouco mais
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nas sombras que fincam

no assoalho e nas quinas

sua maciez etérea e fomos

estendendo a data da cisão

e foi necessário um bisturi

preciso e de aço cirúrgico

brilhando só lâmina

e benzido naquilo linfa

que em bebeu os panos

quando fomos nós

delicadamente desligados

tão siameses, estávamos

e me lembrei de Gesualdo, o músico

que matou a esposa e ao seu amante

e dos dois corpos, ali

como troféus, os vasos sanguíneos

lindos, assustadoramente conservados

fazem quantos, três séculos?
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Vi uma série de animais mortos

na rua, hoje e em maioria

vespas e abelhas

também

um morcego às três da tarde

trombando num poste

indo ao chão, tonto

trouxe o morcego

nas mãos em concha

e o pousei na cama

e esperei pacientemente

até que estancasse

a respiração

observei o peito

que era essa frequência

oscilatória, na qual

tudo parece dançar

e então seu gradativo

apaziguar

até um fim



25

o peito reticente do animal

parou de inflar-se

e usei as unhas para abrir

o peito como fosse fruta

a entranha e os tubos digestivos

tão bonitos na minúcia de serem

minúsculos e meigos

o coraçãozinho

por algum reflexo

bateu uma vez mais

depois de muito tempo

já estando o peito aberto

e aquela uma pulsão

sem vida porém

pulsão de fato

aquilo foi o amor

e quis te dizer

olha
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é isso

esse um espasmo

o que andei buscando

nos teus pelos negros

ébria dos teus cheiros 
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paro no ar o passo / do pé quase a queda

sobre a barata coxa

poupada

num istmo o desvio

a despeito da gana agônica

comprimir o bicho / ver o dentro

coxeava e penso

carregava ninfas

e como é lindo 

ser ninfa a cria

da barata

o insípido que arde em minha boca

o insosso G.H. tatuado na calçada

são o mesmo

são o conteúdo

da barata
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o isqueiro branco no meu bolso

ao convergir com uma bic preta

que estourou me pincelando de negrume

adotou manchas, disformes, obscuras

de breu e borda amarelidesverdeando

[ remetem a tarkovski sem porquê preciso ]

bem melhor agora sem assepsia

o isqueiro branco e preto sobre a mesa

um espelho do lastro que ao mundo cabe

um  retrato dadaísta de impureza
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cravados na malemolência da carne que desfaz-se

abre abrasiva o róseo como pluma malsã mas líquida

sanguínea rosa, a cálida, rosa plúmbea, a gélida

todas as pétalas desfolham-se nos dedos mimosos

sonolentos e asfixiosos os dedos, nodosos

o couro acinzentado é próprio às cinzas

que por sobre deitam, místicas firmes garras

são como setas,

crivam e as unhas cravam e serenam na carne :

o leito transfigura abatedouro - o homem o touro o 

[vermelho

toda a nudez de que se reveste o vermelho

de repente não está mais o touro e cai o pano como a

[noite cai como o isqueiro do punho flácido cai 

[como eu :
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o salto estala e se parte como a espinha 

esfarinhada no púlpito ao centro

se solta do salto, risca no ar a parábola, estupefaz

desliza e tomba como retumba o tutano dentro

a acherontia antropos percorre o cômodo num voo

o tronco é espasmo
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a outra em mim, tenho que designá-la : apartamo-nos, 

[‘stamos em pleno mar 

ela e eu em meio à tempestade pouco nos importamos 

[em beber o sal

eu mais dedico-me em reunir impulso para afogá-la, 

[ela ibidem.

Odiamo-nos de morte, dela minha quietude agride 

[os nervos, o ostracismo dócil

os livros, o tédio, a alegria dum expresso e um 

[cigarro no café, o jornal

toda a lentidão dos hábitos, toda uma década a 

[mais, que aquele gesto aspira

ela impacienta-se, a mesma maneira de rebelar as 

[narinas,  
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bufa, trota, chuta uma lata num beco, dá um trago 

[de vinho, e ri prum bêbado

então vomita, frases e bilis, torta, fritando o mais 

[puro desassossego

das mil torturas do sonho / de dia enfrentam-se no 

[riso histérico

estamos em guerra : eu lhe chuto a barriga inchada 

[de ficções, ela gane
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Se artaud diz van gogh suicidado pelo homem

o homem diz o louco a carapuça de pústulas

a pústula traduz isso que se encerra

pra que o reflexo cru não obstrua

a razoabilidade desses cérebros

que tangem, atacam, dissolvem tudo

está para o louco a fossa abissal

assim como para o são o espelho d’água

o perverso me sorri detrás das lentes

range -ah rima canalha!- os dentes

o ciso que desponta : aponta o transladar

do infinito ínfimo encardido grito 

que encisema e desvigora umbilical

a bile negra percorre agora

os veios azuis das mãos de alguma matriarca

curvando-se / galhos que retorcem / garras

as unhas dum tom café expresso e zás os olhos

de cão andaluz : refletindo o ouro das retinas
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I

o nome  significa vida

depois do terceiro cigarro me aproximo da antítese 

penso vida, logo numa colônia de bactérias

daí um autoretrato do van gogh, a face em amarelos

que quando vi me pareceu uma colônia de bactérias, 

[e vivo

porque pulsante, ainda que a tinta óleo escureça

e num par de séculos o van gogh se vá mutando

também as bactérias se vão mutando, e vida

é no que penso quando miro a face no espelho

à luz amarelada do banheiro, a mínima pústula da 

[face

donde sai um pus amarelo-bactéria, e vivo

me aproximo daquele quadro, hoje 

ambos temos orelhas ilesas.
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II

o nome significa vida

nas aleias do são joão batista me aproximo da antítese

ele e eu caminhamos até o lima barreto, quase 

[colado às gavetas

um medalhão em relevo com o rosto mal-feito

um bloco de cimento com pretensões de pedra, 

[como lápide

e seguimos para cervejas e pastéis na serzedelo correia

o joão antônio pairando ali, entre os pingentes 

a exemplo a mulher indo em direção a praia

a silhueta de um cachimbo tatuada na perna esquerda

vou ao magritte por pura obviedade, aquilo não era

 [um cachimbo

era a pele da mulata que diz a alguém no telefone

“tou viva, né!” : um espanto, no que penso vida

e se a mulata, como eu, sabe que vai morrer.
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III

o nome significa vida

numa artéria minha o sangue vai a dois kilômetros 

[por hora

se fosse feito um talho no peito o sangue iria dez 

[metros adiante

jorraria o vermelho que me une aos animais de 

[sangue quente

já o rosto no espelho cora, o sangue aflui às maçãs 

[do rosto

evidente nos capilares, engendra o róseo na pele

no que penso vida, um monocromático de rodchenko

salta da memória como signo, puro vermelho

nesse momento me parece tatuado sob a face.
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IV

o nome significa vida

hoje já ninguém atenta aos significados

perderam-se na carne fria a dissolver no morno da 

[manhã

que abre em sol perpetuando a exposição da pele

onde o nome faz o sentido próprio no poro aberto

a realidade do corpo não coincide no espaço

e o tempo atravessa a braçadas um raio flácido 

que recai sobre o dorso da mão no que penso vida 

afora os frutos da árvore se abrem indo ao chão

e tudo se conclui e se retesa num espasmo
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