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I

para J. L. Borges

Bem antes de virar realidade
todo poema já estava pronto
em estado de possibilidade,
assim como os romances e os contos,

nos labirintos de uma cidade
em que os poetas caminham tontos,
catando grãos de musicalidade,
juntando reticências, letras, pontos.

Os poemas, os contos e os romances,
com todas as suas formas e nuances,
esperam nas prateleiras de um limbo.

E na Biblioteca de Babel,
munidos de caneta e de papel,
os poetas tão só os passam a limpo.
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I I

Que eu desça a este inferno literário
como um lodo ao fundo de um açude
escuro e que no ser que sou transmude
o que é inocência em algo temerário.

E dessa pele faça um sudário
sangrento de palavras, feio e rude,
e que o que aos olhos ainda ilude
se rasgue como aos de um visionário.

Que a carne se faça o verbo em dores
num parto incomum cujos estertores
se metrifiquem numa asfixia

das cadeias silábicas dos versos
pra que ao final num mergulho inverso
eu volte ao mundo e respire poesia.
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I I I

para Nauro Machado

O poeta preso ao seu cabo de guerra
resiste mais que a própria resistência e
sustenta sobre as pernas a existência
precária e dura de um guesa que erra

nos becos entre velhas residências
sem mapa-múndi de nenhuma terra;
no crânio sob o cenho ele encerra
dos ébrios deuses torpes a essência.

Com a mão que não se apoia no batente
agarra o próprio peito e de repente
parece que de si um monstro arranca.

...E vai, caminha, atravessa uma ponte,
e esguicha versos quando chega à fonte,
em vomições iguais às das carrancas.



Cidade  sob  o  Tempo
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IV

Aqui onde as pedras têm memória
e se padece o humano esquecimento
o tempo é um verme pegajoso e lento
de rota eternamente provisória;

aqui na recompensa irrisória
de quem faz de suor seu alimento
e ergue um sonho de tijolo e cimento
para acordar habitando a escória;

nasci de um bruto parto a ser o errante
que talvez só aos cães ainda cante
na embriagada carne em que me fiz

para fazer do verbo o pão amargo
e de existir no tempo um duro encargo
entre o céu e o mar de São Luís.
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V

Na tarde a que me sinto pertencido
o silêncio de um mirante me diz
no que resulto de um dia ter sido
parido à luz do sol de São Luís:

o quem resiste ao prazo vencido 
da noturna carne em que me refiz
no pão de um verbo apodrecido
a não ser o silêncio por um triz.

Na noite envelhecida a que pertenço
de mim como de outro às vezes penso 
ser um triste fantasma que escreve

de um tempo a que antes pertencia
a póstuma autobiografia 
como um tributo que a si mesmo deve.
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Sobre  o  autor

NATAN CAMPOS (Natanilson Pereira Campos) nasceu 
na ilha de São Luís, em 31 de dezembro de 1972. Formado em 
Licenciatura Plena em Letras (Português/Alemão) pela Univer-
sidade Federal do Maranhão – UFMA, o poeta escreve seus 
primeiros textos em verso no início da década de noventa, épo-
ca em que conhece outros jovens escritores, como Hagamenon 
de Jesus, Ricardo Leão, Antonio Aílton, Bioque Mesito, Dyl 
Pires e José Neres, que já começavam a publicar suas obras e 
a arrebatar importantes prêmios literários locais e nacionais. 

Participou de antologias literárias como Safra 90, Antolo-
gia Carranca de Poesia e Antologia de Contos dos Grupos Car-
ranca e Curare de literatura, e atuou em peças teatrais como 
“Poemas para Che” (2011), “Toilet” (2013), ambas de Charles 
Melo; e “On Sale” e “Agridoce” (2012), do texto de Zen Salles.

Tem premiados a primeira versão deste “A ilha naufraga-
da” (com menor número de sonetos) na 36ª edição do “Prêmio 
Literário Cidade de São Luís”, em 2015, e o conto “Belerança” 
no “36º Concurso Nacional de Contos de Araçatuba”, em 2017. 

Atualmente se dedica a seu projeto de produção literária 
como contista e romancista, revisitando textos que tiveram 
seus primeiros capítulos e versões escritos ainda no início da 
década de noventa, quando também escreveu seus primeiros 
últimos versos. 

Tem inéditos o livro de contos “Os arredores de ser-se”, o 
romance “O outro pasto”, o cordel “Inferno da Pedra” e em 
gestação a novela “O Rendez-vous”. 


