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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  Patrick Pessoa

Tem um jeito de entender as coisas que não 

é só com a cabeça. Nem só com o coração. Um 

jeito que não conhece essa dicotomia. E acha 

inclusive muito feia muito sem jeito essa palavra: 

“dicotomia”. Um jeito de entender as coisas que 

não entende muito de entender, a não ser...a não 

ser, é claro, quando entender – tu m éntends? – 

diz um negócio tão simples que é quase banal. (O 

“quase”, como sempre, faz toda a diferença). “Era 

bonito”, pensa esse jeito hoje um pouco surrado, 

um pouco sujeito, “quando entender era só isso 

mesmo: ouvir. Quando entender era só um eco 

que ficava na gente e fazia ressoar diferente o 

silêncio das coisas. Quando o ouvido ainda era 

maior do que o olho e havia tempo de sobra 

para ‘ouver’. Quando a poesia era a nossa única 
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escol(h)a. Era bonito.”

E ainda é. 

Sim, o mundo mudou. E com ele a poesia. 

O lugar dela. A importância. O alcance. Mas, e 

tem sempre um mas, um mas que neste caso é 

um mais –  xô melancolia! –, há um não sei quê 

que permanece. Em chave ideológica invertida, a 

poesia aprendeu a lição do Barão diLampedusa: 

“as coisas precisam mudar para que continuem 

as mesmas”. Palavras como espanto, assombro, 

admiração, choque são ainda capazes de 

descrever tudo isso que se entende sem entender, 

tudo isso que dá vontade de continuar ouvindo. 

Indefinidamente. Pelo menos, é claro, quando 

temos um encontro feliz. 

E foi um desses encontros que tive com 

o Rafael Zacca, primeiro na vida, depois na 

poesia, depois nessa distinta zona indistinta 

onde as duas não se separam mais. Há muito 

já conheço e admiro os ensaios de poesia e de 

filosofia escritos pelo Rafael, que para mim 

sempre tiveram um cheiro bastante estrangeiro 
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no ambiente – a Universidade – em que primeiro 

nos encontramos: um cheiro de liberdade. Agora, 

relendo os poemas selecionados para este volume, 

reencontro esse mesmo cheiro, a ponto de querer 

ler esses poemas com o nariz. De algum modo, 

eles me fazem sonhar a miopia progressiva 

daquela personagem da Clarice Lispector, não 

por acaso habitante de uma coletânea intitulada 

“Felicidade clandestina”.

“Seria curioso, mas nimiamente extenso”, 

como disse um dia o Brás, referir aqui tudo aquilo 

que, nos poemas que se seguem, me deixaram 

com um sorriso nos ouvidos. “O melhor prólogo 

é aquele que diz menos coisas; ou o que as diz 

de um jeito obscuro e truncado.” Por isso, me 

despeço agora do leitor com a certeza de que, nas 

palavras minas do Rafael, há muita felicidade – 

clandestina ou não – a ser encontrada. 

Como disse o Leminski no melhor prólogo 

jamais escrito, “Virem-se!”
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relógio normal

Aguardo

teu acidente

 & aceno das ferragens

 anéis de metal rebentam

 minhas costelas

 te erguem soberba.

Aguardo

tua chegada

 & ardo vivo nas turbinas

 o avião corta nuvens

 você (além-céu)

 desvia chamadas.

Aguardo

tua velhice

 & já estou velho

 ossos quebrados
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 e livros antiquados

 contam o futuro.

Aguardo

teu filho

 & meu cordão umbilical

 se parte, o filho

 que não fizemos nasce

 todas as manhãs.

Aguardo

as horas

 & meu segundo

 espeta o coração –

 mina que ao toque

 palpita o fogo.

Aguardo

a grama

 decomposta

 pela vida
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 minúscula

 dos vermes

 que sabem

 a demora

 eles comem

 tudo aquilo

 que aguardei.
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Tarda

Uma barca leva uma pedra

ou um sol de flores engastadas

de poeira

sobre a pele oleosa

 um aceno

 como sabão das crianças

 em tardes

 de primavera a primeira

apenas uma

pedra

que se abre

dura lembrança das crianças que abrem

cocos e lambuzam (já não se sabe

se) o queixo (ou) as mãos

pequenas.
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Amargo é retornar

a gordura à boca

  fervida

 se dos bichos

  gelada

 se amores.

Mas não seriam

amargos

 (soda e rumores cáusticos)

os poemas de

agora postos

sobre a mesa e as conversas

meladas

como amoras

na boca.
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O Elefante e a Flor
para Vinicius

É noite, e o elefante / acúmulo de pedras / se ergue, 

na poeira / da primeira manhã.

 Ensaio meus primeiros

 entre os homens de terno

 suas finais costuras

 que sufocam as feras.

O passo-tonelada / irrompe as folhas e as / gentes 

que caem sobre / a pele do elefante.

 Sigo tão dor que olho as

 árvores na calçada

 e me penso raiz

 calculada de nojo.
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Uma semente lhe / entremeia as veias do / coração 

de marfim / e vive de água e trágico.

 E porque é tarde sonho

 enjoos que terei

 ao aniquilar horas

 de uma máquina arcaica

 (o peito arrebentado

 resfolegando um bicho

 de fumaças e frágeis

 engrenagens com dentes.)

Num espasmo desperta, / germinação bruta, / as 

sementes de doces / numes no elefante. E // o cárdio 

entre paradas / estanca a vida e o passo... / vê agora 

sem relógio / gentes bombeando cores.
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 É só na travessia

 que, não o peito, mas

 o bolso do casaco

 represa uma aurora

 de coisas – como são

 fluidas as coisas! são

 águas e ventos e ânforas

 cheias de metal líquido

 são gentes que emudecem

 e cordas de fogo e

 todas irrompem em

 poucas palavras âncoras.

O elefante já não / pacienta, e galga as milhas / da 

cidade por cima / dos corpos indefesos // enxotando 

com sua / tromba homens miseráveis / e os tem-

porais dos tímidos / não por misericórdia // mas 

pela flor que lhe / retorce o coração / realçando a 

palidez / dos frutos em conserva.
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 Vem a noite e o caminho

 se desnuda na selva

 delicada de meus

 apetites. Mas um...

...elefante galopa / sob a pele do poeta / tornando 

cada gesto / uma sanguínea flor// que brotasse 

no cárdio / musculoso de um bicho / fortaleza a 

reflora / qual bomba prorrompendo // cogumelos 

e galhos / escapando por entre / muitas fissuras de 

um / arrebentado e tísico...

 ...corpo sem arremedo

 nem remédios nem cortes

 nem costuras nem numes

 que impeçam floração...
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...a irromper em orgânica / destruição de carcaças...

 ...enquanto resiste o

 coração num fruto...

...que entre rugas bombeia...

 ...a vida estragada ou...

...inteira num respiro...

 ...que diz: ar, e vivemos.
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Demora

brancura morte

na boca

do tempo onde

cresce

a flor-de-núncaras

num pasto

de confusão

e crença

no branco

o tempo torcido

quatro estômagos

brancos

processam crianças e moscas
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  (

 leite da manhã

 tudo aguarda na vaca

  )

mama de agoras

e adubo

vaca entre relógios

os ponteiros imitam

os homens

espiam

a vaca cortada

em bifes e cálculos

de secura

a vaca rumina

o nada suas tetas
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não aguardam

filhos os olhos

não atentam o tempo

a morte

incrédula

não vê finalidade

na vaca

o nunca murmura

nos cantos

desfaz-se

o peso

dos cascos mugido

e cheiro de bosta
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anunciam vitória

contra o tempo

mas demoram

no estômago

  (

 leite da manhã

 tudo aguarda na vaca

  )

a bílis desfaz

as palavras
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Fuga sobre a morte

Quando a lei me atingir estarei velho.

Terei rugas no relógio de meu pai

(terei ainda um pai, um segredo geracional

de sapatos de couro e costuras de linho

um segredo de bordéis e de festas inocentes)

quando a letra tornar-se una como tornam

os seres a um se os vermes os comem

e a morte segreda-se em novelo

às manhãs.

Antes havia paragens onde o pé prenunciava

o nariz colado ao chão – bicho de cavernas

e de antigos rituais. Agora as manhãs embriagam

com ferro e plástico. (O possesso não retém

as imagens, por isso os pais de santo

não se lembram muito bem das drogas

que rogaram.) Quando a lei me atingir

estarei morto, trarei os olhos secos,

me farei estátua.
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Farei o amor como se o soubesse e escreverei

cartas sem tremura, cartas de amor

sem rasuras nem arrependimentos,

não serei ridículo nem procurarei prostitutas.

Haverá o tempo da lei, invasor a galope

(das unhas às junções, provarei do extremo

abalo de perder as cartilagens, e a pele

se estruturará colada aos rins, aos pulmões,

ao cárdio fibroso, que não estará machucado

nem carecerá de proteções, o tempo da lei

virá torcendo veias e artérias como se, cobra,

me lavasse a alma se me engolindo o boi

que cá dentro me rumina). Mas não é esse o tempo,

e meu coração periga entre espasmos e paradas

um trovão saqueador me rouba o fôlego

surdo à própria ladradura cachorro arfando

máquina-

-lâmina

mutilando os operários que obram em mim.
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Noite

(Os insetos te fabricam,

noite,

e em suas usinas

devoram fios de aço.)

Se amanhecer,

noite de espessos cachos e teias de aranha

(os insetos te rubricam um nome extinto

do mito de pastos para as ossadas do Sul),

traz contigo

o ouro

dos que te abandonaram

com um golpe

de faca.
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Desossada

Não há perna inteira que se sustente

os médicos tentaram iludir a carne dura da rua

mas ela inflamava no betume e as crianças

        eins, brincando piques,

                         zwei, nas lixeiras, nos puteiros,

                              drei, toda a gente gritando,

                                   vier, todo o mundo

tomando na cara,  fünf, 

só os prédios se unindo de ombros,

como presente de irmão que com trouxa

fica e diz                     Boa viagem, um pano

forra de buracos a tua mala.

Em São Paulo todos dizem adeus

como se diz adeus em Frankfurt

quando se pisa a cidade cemitério
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(ossos sobre ossos, mamutes chorando

um coração e aquela praça

de que não se lembra o nome –

Zehn! Achtung, ich komme!

Jede Stadt die eine Börse hat sagt auf Wiedersehen...).

Não há sustento

no bico dos urubus

que rondam os arranha-céus

– são as pessoas

que farejam

o fígado.

Um urubu sozinho não tece a cidade.

Ele precisará sempre de outros urubus.

É preciso desossá-los. Luz esgarça.
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Fuga sobre a morte
(Divina Comédia)

nenhum fulgor

no copo de guaravita

só

os relógios renascidos

já de rugas e cabelos rasos

eu

amargando

os 200ml um pouco

choroso & 2,81mg de sódio

(quando a Terra descer aos infernos

serão montes de plásticos a nos guiar

e nenhuma Berenice de utopias

só as longas cabeleiras construídas

de sacolas e vasos e toalhas e embalagens

só os plásticos sentimentais

se recusando a partir)
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nenhum valor

energético

no corpo sentimental

só

o guaravita renascido já

estragado

todo natas

e nojos eu liquefazendo

os números do SAC

enquanto fantasio

uma telefonista que me consola
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Fotografia

As frutas quando caem

amadurecem vermes

nas nossas barrigas.

Como são tristes as horas

se não são janela

interrompendo o bairro.

Queria compor um poema

todo hiatos e risos

(todo infância, águas mudas).
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Queria, irmã, compor-te luz

e não guardar essa noite.

Teimo, porém, e componho

mãos

de lenta lida de amor

que devagar irrigam

as nossas fotografias.
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Finismundo
(Divina Comédia)

“Efêmeros sinais no torvelinho

acusam-lhe o naufrágio

instam   mas declinam

sossobrados no instante.

Água só. Rasuras.

E o fado esfaimado. Última

   thanatos eks hálos

  morte que provém do mar salino.”

(Haroldo de Campos – Finismundo)
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tudo naufraga

num último café

fraco na janela

do meu quarto árvores

dobram a tarde

os bichos fugindo

todo o mundo nos mercados

comprando margarina

amarela

a chuva lambuza os velhos os velhos caem

o meier se fabrica de gordura

(um herói só água

nada no dia arco bucal

de céu amarelo manteiga o céu

amarelo ovo o céu tempo venoso

estrangulando a artéria das coisas
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na enchente

o herói

enfarta o âmbar da tarde)

a dignidade das coisas

misturada às cascas

pretas nas embalagens

todo ovo é podre

dentro de mim

acúmulo do verme

 só

 um pote qualy

 em pleno atlântico

 (não foi feito para viver como bruto

 mas para buscar virtude e sapiência)

 resiste

– posso considerar o que em mim é gordura 

[industrial

antes que o mar seja sobre mim fechado?
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todos os dias os bichos comem gordura

se enfiam debaixo da terra

comem os ossos que encontram

bombeiam a noite
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