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O PR IME IRO INFE RNO (1)

Disse-me um homem:
tem sangue na tua orelha.
Eu lhe respondi.
Não é meu.
É sangue de luta
de homens velhos.

Brigavam sobre essas pedras
e o mais forte tinha
unhas de metal.
Faiscavam as pedras
quando nelas as unhas batiam.

Separávamos os dois,
eu e meus amigos,
quando minha orelha foi banhada.

E eu disse ao homem:
vês aquela carroça
que se afasta?
nela são transportados
dois velhos que lutavam
pela posse do rebanho de bodes. 
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Interviemos com gritos e 
saltos sobre o córrego.
Nossos braços eram curtos
e não conseguíamos conter o
choque das cabeças contra as pedras
e cabeça contra cabeça.

Por fim, 
vimos a morte,
eu, meus amigos e os bodes. 
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O PR IME IRO INFE RNO (2)

(a filha de maria)

Já era meio tarde e meio noite.
Já não mais se ouviam
os homens e os pássaros.
Ouviam-se passadas lentas e 
cantorias desesperançadas.
Era voz de coruja nova
de uma ponta à outra da rua.
Era o vulto negro.
O vulto lutuoso
o mesmo do dia e o mesmo da noite.
Era a mulher mais bonita e a mais louca.
A aranha venenosa. A tempestuosa.

Fazia tempo que peregrinava
pelas ruas e cemitério.
Quando entardecia,
acendia em volta do jazigo maior,
seis velas brancas e plantava pés de feijão.
Uma vez por semana,
lixava as unhas das mãos.
Juntava o pó e atirava-os nas 
pétalas das rosas.
Uma vez por mês, 
cortava os cabelos até deixá-los nos ombros.



18   O PR I ME I RO I N FE RNO E OUTROS POEM A S

O que era de lixo,
amarrava com fitinhas azuis
e torrava na frigideira.
Rezava cinco ave-marias, um pai-nosso, 
bebia duas taças de vinho,
derramava as cinzas dos cabelos sobre
o leito de casal e adormecia. 
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O PR IME IRO INFE RNO (3)

Deus deu-me liberdade
para ser louco,
por isso odeio as
estrelas do Brasil.
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O PR IME IRO INFE RNO (4)

Socó

Disse a morte a uma ave:
nesta noite não cantarás,
no umbuzeiro da colina.

Antes que chegue o sol,
tu e o supremo e eterno Satã
verão meus dedos e 
minha boca de fogo. 

Verão crianças diluídas
e sentirão cheiro de 
oriente e brisa de mar. 
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O PR IME IRO INFE RNO (5)

Vós,
quando não mais tiverdes
meu corpo, não choreis
sobre meu túmulo.

Dele,
assim como o vinho
e o licor da papoula,
estarei distante. 
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