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7PrEfácIO

Prefácio
Antonio Carlos Secchin

A crítica tende a considerar João Cabral de Melo Neto e 
Carlos Drummond de Andrade como os maiores poetas brasileiros do 
século xx. Embora sejam ambos, efetivamente, autores excepcionais, 
não são do mesmo modo. Grandes poetas acrescentam novos capítu-
los à história da literatura, e certamente Drummond escreveu peças 
fundamentais para a poesia brasileira. Mas autores como João Cabral, 
em vez de acrescentarem um capítulo, conseguem criar uma outra 
gramática. Capítulos, por extraordinários que sejam, se inserem numa 
dinâmica sequencial. A produção de Drummond é entendida a partir 
da fermentação poética do modernismo de 1922, do qual representa 
a expressão mais perfeita. Nesse sentido, Drummond é responsável 
por capítulos novos e importantes no âmbito de uma história que se 
explica pelo contexto literário e cultural do Brasil dos anos de 1920 
e 1930. Já a obra de João Cabral de Melo Neto apresenta-se quase 
isolada em nosso panorama literário, por não existir uma linhagem 
ostensiva na qual ela se possa inscrever, à exceção, talvez, da dicção, 
todavia narrativa, de um Graciliano Ramos. Cabral não se coaduna 
com a geração de 1945, à qual cronologicamente pertence, e tampouco 
se caracteriza como simples continuador do complexo estético e ideo-
lógico da poesia de 1922. Tal situação faz dele um autor que abre nova 
trilha, a exemplo de Machado de Assis e de Guimarães Rosa, nomes 
que explodem (n)a literatura brasileira trazendo consigo uma proposta 
arraigadamente pessoal, diferenciada. Ora, o fato de o poeta propor 
uma gramática implica, num primeiro momento, algum desconforto 
para o leitor, que vai defrontar-se com esse discurso tendo como parâ-
metro as gramáticas já conhecidas. A tendência inicial será de recusa, 
o que conduz a uma consequência algo paradoxal: João Cabral é poeta 
muito valorizado, mas talvez insuficientemente lido em sua complexi-
dade; dele só se divulga, em larga escala, Morte e vida severina, sucesso 
extraordinário de público, talvez o livro brasileiro de poesia com 
maior número de edições em menor lapso de tempo. A obra, publi-
cada em 1956, já ultrapassou o montante de setenta edições, o que, 
para um mercado tão refratário à poesia, é absolutamente espantoso. 
Trata-se de texto efetivamente lido, amado e representado no palco, 
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JOÃO CABRAL DE MELO NETO • POES IA COMPLETA 8

no cinema, na televisão, mas que revela apenas um aspecto da obra de 
João Cabral, não necessariamente o mais inovador. 

Quando o poeta lançou, em 1956, sua primeira grande coletânea, 
deu-lhe, significativamente, o título de Duas águas, explicando o que 
isso queria dizer: duas dicções, dois estilos de fazer poesia, um deles 
agregando os poemas “em voz alta”, frente aos quais o receptor seria 
antes ouvinte do que leitor; nessa água se incluem, evidentemente, os 
textos de maior comunicabilidade, a exemplo de Morte e vida severina. 
A outra água compõe-se de poemas que exigiriam leitura e releitura, 
através de contato lento e silencioso com o texto. Quase toda a obra de 
João Cabral, com certas infiltrações recíprocas, poderia ser distribuída 
entre poemas dessas duas águas, a da comunicação imediata e a da 
leitura reflexiva. A grandeza de João Cabral só se revela na considera-
ção de ambas, e não no endosso unilateral da água “mais fluente”, a de 
Morte e vida severina. Além do oceano, comunicativo, há que se atentar 
para o minguado riacho nordestino, seco e exíguo, demandando um 
leitor paciente para infiltrar-se em seu curso. O oceano da comunicação 
atinge setenta ou mais edições e o filão (ou filete) da poesia mais refle-
xiva, complexa e silenciosa permanece em rala quinta ou sexta edição. 

É como se coexistissem dois poetas, um que alcança a graça do 
público e outro por ele quase ignorado. O leitor, porém, poderá sentir-
-se tão atraído por essa poesia supostamente “difícil” quanto pela mais 
simples, ao descobrir que em ambas João Cabral desenvolve o mesmo 
horror ao vago, ao informe. A obra do poeta é clara, de claridade, porque 
é solar, meridiana, invadida de luz por todos os versos, e é também clara, 
de clareza, porque não propõe charadas. Não se cogita de “Isso quer 
dizer o quê? qual o sentido oculto?”. Tudo está ali, à flor da página, à flor 
do texto. Mas o claro, quando excessivo, ofusca. Então, nos desnortea-
mos frente ao poema, não por ele ser hermético, mas por refugarmos 
diante de uma clareza que nos cega. É ostensivamente perceptível o 
que é posto em cena, mas nós, caçadores de profundezas mirabolantes, 
perdemos a chance de topar com o tesouro que está na superfície da 
folha, sem aspirar a mistério algum. Quando falo em superfície, imedia-
tamente conecto-a à noção de sintaxe. Cabral trama uma poesia em que 
seres e objetos se concatenam, se entrelaçam através de elaboradíssima 
sintaxe. O poeta abre um período gramatical no primeiro verso e, por 
vezes, só irá concluí-lo no 32º. O leitor, habituado à poesia-minuto, em 
que a iluminação do vate não dura além de dez segundos, aturde-se ao 
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9PrEfácIO

constatar que já se encontra no meio de um longo poema e Cabral nem 
acabou de desenrolar o seu primeiro fio. A premência da velocidade, 
o culto ao imediato e o elogio da explosão verbal intuitiva não habi-
tam a poesia cabralina. Ela solicita uma leitura que queira percorrer, 
lentamente, as muitas angulações de uma inteligência que se desdobra 
através de meandros sintáticos, numa discursividade oposta à ideia de 
texto como flash ou instantâneo. Um bom símile para sua arte não seria 
a fotografia, mas o cinema, com seu espraiar-se no espaço e no tempo. 

João Cabral publicou vinte livros de poesia. Tentarei apontar a origi-
nalidade cabralina não no acompanhamento cronológico do conjunto, 
mas através de um recorte que localize os traços inovadores de sua obra 
a partir do elemento menor, o fonema, até o maior, um livro inteiro. 
Entre o fonema e o livro, atravessam-se a palavra, o verso, a estrofe e o 
poema, num progressivo alargamento do campo de referência. 

Partindo da oposição clássica entre consoantes e vogais, concebemos 
de bom grado a poesia associada à tradição do melódico-vocálico; basta 
recordar o famoso poema de Rimbaud que fala de sinestesias e das fanta-
sias de sentido latentes nas vogais. João Cabral, porém, será o cultor das 
consoantes. Declara guerra à melodia, ao considerá-la entorpecente, 
fonte da distração, e valoriza a áspera sonoridade dos encontros conso-
nantais, que fogem à suave melodia da vogal. Tal atrito de consoantes 
apresenta como correlato semântico o signo pedra, não como obstáculo 
a evitar, mas como incômodo a ser voluntariamente cultivado. Alguém 
caminha, distraído, e de súbito tropeça. O tropeço é um acordar para 
a circunstância, pois implica trocar o devaneio pelo atrito com ela, 
na hostil ostensividade dos objetos que nos cercam. Para João Cabral, 
esse defrontamento é condição necessária à poesia. Em “Catar feijão”, 
compara a criação poética ao prosaico gesto de catar os grãos, porque 
em ambos se verifica uma prática manual, com uma ostensiva diferença: 
no catar feijão, o catador retém o grão e descarta a pedra ou o caroço, 
enquanto o poeta faz o oposto; ele deve, na sua peneira de palavras, 
guardar as pedras e com elas povoar o verso, combatendo a indesejada 
melodia lírica por meio de pedras vocabulares, sintáticas e fonéticas. 
Lembremo-nos de um outro poeta, Vinicius de Moraes, que costuma 
ser colocado em contraponto a João Cabral. Ambos partilharam pelo 
menos dois atributos: foram diplomatas, perseguidos e afastados do 
Itamaraty; e desenvolveram uma inequívoca vocação para a poesia, 
embora em direções contrárias. Vinicius é o poeta da celebração, do 

CDL-JoãoCabral-PoesiaCompleta-v26.indd   9 05-Oct-20   2:42:36 PM



JOÃO CABRAL DE MELO NETO • POES IA COMPLETA 10

sentimento, da mística, da noite, da metafísica, do amor, das vogais… 
João Cabral teria dito que Vinicius fazia poesia para embalar o leitor, 
enquanto ele a fazia para jogá-lo no chão. Considerava que Vinicius era 
a maior vocação desperdiçada da poesia brasileira, um grande talento, 
sem dúvida, mas adepto de soluções mais “fáceis”. 

Se partirmos do fonema e passarmos ao nível seguinte, chegaremos 
à palavra. Em Cabral ela será predominantemente concreta, vinculada 
a uma experiência sensorial e, por isso, a seu ver, socializável. O poeta 
declarava que, quando pronunciava a palavra “mesa” ou a palavra 
“microfone”, todos sabiam do que se tratava. Mas, se dissesse “beleza”, 
“amor” ou “saudade”, cada um iria entendê-las de um modo particular, 
impedindo, pela polissemia, a dimensão univocamente compartilhá-
vel a que ele aspirava. Encontramos na obra de João Cabral um nítido 
predomínio de substantivos concretos sobre os abstratos. Ele também 
negava a existência de palavras que fossem a priori “poéticas”, pois isso 
implicaria a demissão do próprio poeta, reduzido à subalterna tarefa de 
coletar ingredientes previamente preparados para a receita do poema. 
João Cabral sustentava que o poético era um produto sintático, obtido no 
curso de um embate corpo a corpo com as palavras. Introduziu na sua 
poesia vocábulos que quase ninguém até então ousara utilizar: cabra, 
ovo de galinha, aranha, gasolina, todos eles tidos como signos prosai-
cos, “vulgares”. Abriu uma confessa exceção: jamais conseguiu incluir 
“charuto” em sua obra, considerando-o o termo menos poeticamente 
rentável da língua portuguesa.

Sobre o peso da tradição poética, outra vez pode-se evocar Vinicius 
de Moraes, como esse outro que é seu oposto: quando surgiu a bossa-
-nova, João Cabral ouvia Vinicius cantar suas parcerias com Tom Jobim. 
Começou a se entediar porque em todas as letras surgia a palavra “cora-
ção”. Na quarta música, surgiu de novo um coração. Não se conteve e 
suplicou: “Ó Vinicius, não dá pra trocar de víscera, não?”. Um poema 
com fígado, pulmão, pâncreas…

João Cabral considerava que, além de substantivos, também existi-
riam adjetivos concretos: “torto” e “áspero” seriam concretos; “belo” 
e “inteligente”, abstratos. Para diferençar uma e outra categoria, 
bastaria verificar se o adjetivo é ou não vinculado à realidade senso-
rial: percebemos algo como rugoso ou redondo, mas belo e inteligente 
permaneceriam na mesma zona de indeterminação de seus respectivos 
substantivos “beleza” e “inteligência”. 
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11PrEfácIO

Novamente é a pedra que simboliza à perfeição esse universo, agora 
não do fonema, mas do vocábulo, porque a pedra cabralina, contraria-
mente à de Drummond (que estava no meio do caminho), o acompanhou 
o tempo todo, símbolo portátil. Na edição das Poesias completas de 1968, 
vê-se que o primeiro livro de João Cabral se denomina Pedra do sono, 
de 1942, e o (até então) derradeiro, de 1966, se intitula A educação pela 
pedra. Uma pedra postada no começo e outra no final do caminho, sendo 
a primeira, do sono, oriunda de um Cabral diverso do próprio Cabral, 
em sua única obra noturna e de forte impregnação surrealista. Já o livro 
final acolhia o mineral desperto, ativo e pedagógico, propondo ao ser 
humano um ideal de conduta: frequentar a pedra para aprender sua 
resistência, sua capacidade de não se dissolver, de perdurar. Em vez de 
projetar no mundo uma multidão de fantasmas íntimos, João Cabral 
tentava extrair da realidade modelos e comportamentos éticos. O poeta 
não como senhor, e sim como aprendiz do universo.

Inserindo a palavra numa unidade maior, chegamos ao verso. 
Ao combater o melódico, João Cabral recusava os três padrões que 
representam por excelência as métricas preponderantes da língua 
portuguesa: a redondilha menor, a redondilha maior e o decassílabo. 
Daí advém um efeito particular: com frequência, no cotejo com o 
que apregoam os manuais, sílabas parecem sobrar ou faltar em seus 
versos. Na métrica tradicional, o leitor poderia até ficar desatento ao 
que é dito, para permanecer anestesiado pela música de fundo. Ao 
combater a escuta automatizada, João Cabral se valia de versos de 
oito, nove, onze sílabas, ou então, empregando a redondilha, habil-
mente alternava a acentuação tônica na sequência dos versos, porque 
o ritmo só se torna previsível quando são rigidamente predetermina-
das as sílabas em que os acentos tônicos incidem.

Ao inserirmos o verso num conjunto mais amplo, surge a estrofe. 
A partir de O rio, de 1953, o poeta passou a trabalhar obsessivamente 
com a quadra. Não se trata de mero detalhe, na medida em que tal 
opção está ligada a um propósito muito preciso. Cabral abominava o 
ímpar porque, com ele, algum termo ficaria solto: conecta-se o um com 
o três, por exemplo, e o dois quedaria desconectado. Quando optava 
pelo quatro, o poeta criava estruturas que lhe pareciam mais fechadas, 
estáveis e sólidas. No livro Museu de tudo, chegou a compor um poema 
dedicado ao número quatro. Para o poeta, a mesa era um objeto perfeito, 
pelos quatro pés, pelo equilíbrio e distribuição de seus pontos de apoio. 
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João Cabral valorizava tudo que fosse anguloso, com pontas e arestas. 
A ele repugnava o amaciado e o atenuado, porque tais configurações 
abrigariam o torpor, a sombra, o sono, enquanto a aresta e o ângulo 
demandariam a ordem da vigília, do olhar atento. 

Às vezes um poema de Cabral se espraia numa única e longa estrofe, 
aparentemente desvinculada do número quatro. Mas, se contabilizar-
mos o total de versos, chegaremos a dezesseis, 32, 64… De quatro em 
quatro sempre ocorre uma espécie de insulamento de sentido, como 
se o poeta precisasse exatamente desse padrão para desenvolver um 
pensamento. Outro aspecto pouco enfatizado em sua obra é a profu-
são de rimas, sem que, todavia, elas sejam evidentes. Sua rima não é 
a usual na lírica em português. Nossa rima de tradição é a consoante, 
em que, a partir da vogal tônica, ocorre perfeita coincidência fônica. 
João Cabral, seguindo a prática espanhola, utilizava a rima toante, que 
o leitor distraído mal percebe. Nela há coincidência de vogal tônica, 
mas sem plena identidade posterior: “negro” e “rede”, por exemplo. 
Certa ocasião, João Cabral justificou por que rimava, uma vez que se 
comprazia em alardear repulsa à melodia, e a rima não deixava de ser 
um recurso melódico. Argumentou que a toante não era melódica, e que, 
por outro lado, precisava de algum tipo de rima como um desafio para 
balizar o verso. E recorreu a uma curiosa comparação de Robert Frost: 
fazer versos sem rima era como jogar tênis sem rede…

Partamos da estrofe para o nível seguinte: o poema. Para João Cabral, 
o poema era entendido como máquina de linguagem, na qual cada 
elemento estava funcionalizado e cada palavra ou imagem só adquiria 
sentido na conexão que estabelecia com sua vizinhança e com o poema 
como um todo. Ele gostava, criticamente, de enfatizar que a tradição 
da poesia de língua portuguesa tendia a valorizar a tessitura em detri-
mento da estrutura. O escritor penteava a metáfora, trocava uma pala-
vra, bordava uma imagem, tudo no varejo do verso, e não no atacado 
do poema. O alvo dessa objeção talvez fosse Murilo Mendes, a cuja 
poesia João Cabral fez ao menos uma grande ressalva: a de não saber 
estruturar-se. Poeta de imagens transbordantes, sim, mas, talvez por 
isso mesmo, incapaz de atá-las com um fio organizador. Seus poemas 
ocorreriam por explosão e, portanto, em fragmentos refratários à noção 
de conjunto. Esse aspecto é importante quando pensamos no papel 
que João Cabral conferiu à sintaxe como categoria responsável pela 
transformação do caos em estrutura. É ela o fio que vai atravessar o 
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13PrEfácIO

poema, costurá-lo e garantir organicidade ao tecido poético. Além da 
sintaxe no sentido tradicional da gramática, há em Cabral uma de outra 
espécie, a sintaxe de imagens, em que, de uma metáfora-matriz, novas 
metáforas serão desdobradas, num caminho inverso à proliferação alea-
tória do imaginário. Ocorre um continuum imagístico similar ao novelo 
sintático. Além disso, seus poemas também vão cometer a ousadia de 
reelaborar formas poéticas abandonadas pela alta literatura desde o 
romantismo. João Cabral afirmou, em palestra nos anos 1950, que o 
poeta moderno escrevia sem considerar a existência dos novos meios 
de comunicação de massa. Ao levar em conta um auditório renovado 
e ampliado, não foi à toa que pouco depois ele lançou os seus poemas 
“em voz alta”. Também lamentou a confusão estabelecida, a partir do 
século xix, entre poesia e lirismo. Até o século xviii, a poesia não tinha 
vergonha de contar uma história. Além de lírica, podia ser didática, 
narrativa, pastoril… Com a inflação do “eu” no século xix, a lírica se 
assenhorou de todo o latifúndio do verso e relegou ao quintal da lite-
ratura, como forma sem relevo, as demais manifestações do poético. A 
narrativa em versos foi acolhida como sobrevivente em nichos pouco 
“nobres”, a exemplo da literatura de cordel, herdeira de uma tradição 
retirada de cena pelos grandes poetas dos séculos xix e xx. João Cabral 
investiu na recuperação dessas formas populares; propôs em teoria e 
realizou na prática. O rio é poema narrativo, em que o Capibaribe, em 
primeira pessoa, conta sua história, desde o nascimento no sertão até o 
desaguar no Atlântico. Morte e vida severina é texto dramático baseado no 
folclore do Nordeste e da Espanha. Em ambos os casos, a poesia popular 
operou em diálogo com a produção culta, através da revitalização de 
fontes até então menosprezadas. 

Partindo do poema, tratemos agora de sua configuração em livro, 
entendido tanto como instância de organização do material nele contido 
quanto no caráter de objeto gráfico. João Cabral serviu como cônsul em 
Barcelona e lá comprou uma prensa para manualmente editar livros. 
Essa prática se coadunava com as concepções cabralinas de valorização 
da atividade artesanal — o poeta literalmente pôs a mão na massa para 
ver a obra nascer. Quanto à organização interna, Cabral, já a partir de 
O rio (1953), cuidou de evitar que os textos se sucedessem de maneira 
arbitrária. Muitas vezes a organização do próprio livro é tão laboriosa-
mente arquitetada quanto à produção de cada poema especificamente 
considerado: trata-se de ativar o conceito de funcionalidade numa 
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escala macroestrutural. Ele levou esse mecanismo a um procedimento 
que, de tão lúcido, parece próximo da loucura, em Serial, de 1961, que 
contém dezesseis poemas, ou seja, quatro ao quadrado. Em relação às 
rimas, existem quatro poemas no esquema a-b-a-b. Quanto à métrica, 
há quatro textos com hexassílabos, quatro com heptassílabos, quatro 
com octassílabos e quatro com diferentes combinações entre hexa e 
octassílabos. Cada poema de Serial é dividido em quatro partes; quatro 
deles possuem partes de duas estrofes, quatro de quatro, quatro de seis 
e quatro de oito estrofes. Em alguns textos há palavras grifadas, que 
funcionam como síntese temática; contabilizam-se oito poemas com 
palavras grifadas, sendo que os grifos incidem em quatro categorias 
gramaticais: verbo, substantivo comum, substantivo próprio e adjetivo. 
Finalmente, a separação entre as quatro partes de cada poema é feita 
pela utilização de quatro símbolos diversos, cada qual acarretando um 
modo específico de trabalhar o poema: travessão, asterisco, número ou 
sinal de parágrafo. Num grau crescente de dificuldade, o poeta, certa-
mente, traçou a planta baixa do livro e, a partir dela, mobiliou-o com 
dezesseis peças de rigorosa centimetragem, perfazendo o mais belo 
e complexo macropoema, que é o próprio livro em sua arquitetônica 
integralidade.

Após essas considerações de caráter genérico, proponho que se veja, 
por fim, o funcionamento de parte dessa engenharia poética de João 
Cabral num texto em particular: “Tecendo a manhã”. Trata-se de poema 
bastante divulgado, inclusive em manifestações de sindicatos, embora, 
nesses casos, em geral, só exibam sua primeira estrofe. João Cabral 
conta que demorou oito anos para concluir o texto, do qual fez mais de 
32 versões. Recordemo-lo, na íntegra:

Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
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2
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.

Existem ao menos três níveis de leitura. O primeiro seria quase lite-
ral: percebe-se o nascer da manhã, cuja claridade não emana do sol, e 
sim de uma luz no chão, resguardada no bico do galo. Nessa primeira 
leitura, parafrásica, os galos emitem não um canto, mas fios que se 
entrelaçam e se encorpam, gerando a manhã, como dádiva para todos. 
Um segundo nível, também muito visível, consiste na reapropriação 
do ditado “uma andorinha só não faz verão”: “um galo sozinho não tece 
uma manhã”. Tal linha politizada do texto implica o elogio do trabalho 
solidário. João Cabral dribla a expectativa do lugar-comum, ao inscrever 
o político onde menos se espera: no meio dos galos, e não na dicoto-
mia do patrão e do operário, do escravo e do senhor, que configuram 
uma retórica representativa do bem e do mal em espaços e linguagens 
previsíveis. Para ascender à terceira leitura, observemos que o primeiro 
e o segundo versos se referem a um galo improdutivo: sozinho, não 
tece a manhã. Ora, o galo solitário está sintaticamente aprisionado nos 
versos iniciais através de um ponto. Aqui, forma e conteúdo se corres-
pondem: Cabral fala de um galo isolado e a sintaxe do texto reforça o 
isolamento na “prisão” do dístico. A partir do terceiro verso a solidão 
é rompida. A sintaxe do poema faz-se de novo solidária, porque não se 
isola nem se encerra: um galo entrelaça seu fio ao de um outro, enquanto 
uma frase se conecta à frase anterior e se lança à seguinte. Omite-se 
o verbo que daria caráter conclusivo à frase, flagrada a meio caminho 
pelo poeta, como o fio do galo fora apanhado por outro, num processo 
de convergência entre a matéria que está sendo expressa, o nascer do 
dia, e a forma do poema, réplica do que se narra. Há dois fios que se 
encontram, um de luz e outro de sintaxe, no discurso de um poeta que 
constrói ao mesmo tempo a manhã e o texto. Ocorre, portanto, nesse 
terceiro nível, um sutil exercício de metalinguagem; à maneira do galo, 
uma palavra sozinha não tece um poema: ela precisará sempre de uma 
outra, que pegue esse fio que ela antes e o relance a outra, até que o 
texto, desde uma frase tênue, se vá tecendo, entre todas as palavras. 

CDL-JoãoCabral-PoesiaCompleta-v26.indd   15 05-Oct-20   2:42:36 PM



JOÃO CABRAL DE MELO NETO • POES IA COMPLETA 16

Para materializar a ideia de algo muito leve, teia tênue, que se encorpa, 
João Cabral promove um espessamento semântico em torno do fonema 
/t/: “tela” é mais espessa do que “teia”, e “tenda”, mais do que “tela”. 
A seguir, com “todos” e “toldo”, a solidariedade do sentido reflete-se 
de novo no estrato fônico, através do jogo paranomásico de palavras 
que reciprocamente se “entretendem”: o texto inteiro se desenrola em 
teias solidárias de sentido, de sintaxe e de fonética, numa confluência 
irreprimível em direção à manhã. E, no seu final, o poema desenha um 
objeto simetricamente invertido: no início, dois versos com o galo encar-
cerado; no epílogo, dois versos com a manhã liberada, numa luminosa 
metáfora da liberdade.

Pela coerência inquebrantável de um projeto sistemático de obra, 
desenvolvido à contracorrente de modismos ou concessões, e que faz 
dele um caso ímpar entre os escritores brasileiros, João Cabral de Melo 
Neto representa, na poesia em língua portuguesa, a mais consequente 
conjugação de uma prática poética simultaneamente aberta à comuni-
cação e a um elevado grau de elaboração e consciência formal. 
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“Junto a ti esquecerei…”
i
Junto a ti esquecerei as inúmeras partidas

 — as cordas e as amarras nunca se quebraram
e talvez por isso eu permanecerei imóvel sob a tua influência…
Tu pesarás para mim como produto de âncoras
como a pedra amarrada do pescoço do pecador.
Os portos passarão a ser beira de cais
as terras longínquas nada mais me dizem

 — quebrei a bússola para evitar a tentação.
Tua presença é poderosa como urros na floresta.
Sinto que extingues em mim
a sombra dos navegadores.

ii
A tua atitude te eleva para o alto.
Vejo que cortaste definitivamente todas as amarras.
Daqui eu adivinho os olhos dos homens
perdidos no tempo que nada descobrirão de ti.
Deixa que os não poetas falem de tua beleza,
esses nunca compreenderão o que há em ti de sombra
de sementes germinando, de vozes de cavernas.
Nem ao menos que é o teu olhar que nos aproxima
que nos torna irmãos para o resto do tempo.
Eu te reconheceria entre todas, porque tua presença eu a pressinto.
Deixa que tuas formas eles a tomem pela essência.
Esses te perderão ainda mais
e nunca compreenderão tuas inúmeras sugestões
que tu mesma desconheces.

iii
Esquecerei os teus convites de fuga.
As coisas presentes serão absolutamente insignificantes.
Sentir-me-ei em tua presença como o primeiro homem
que se ia apoderando de todas as formas desconhecidas.

iv
Esquecerei todos os convites de fuga.
Os portos serão para nós apenas
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as âncoras e as amarras.
Nossos olhos não mais distinguirão
caravelas e transatlânticos sobre o mar.
Nossos ouvidos não mais perceberão
o barulho das ondas que são um chamamento constante.
Então leremos poetas bucólicos
debaixo de uma árvore que deverá ser frondosa.
Indefinidamente rodaremos em torno dela como num carrossel
indefinidamente estarás comigo.

Pirandello I
A paisagem parece um cenário de teatro.
É uma paisagem arrumada.
Os homens passam tranquilamente
com a consciência de que estão representando.
Todos passam indiferentes
como se fosse a vida ela mesma.
O cachorro que atravessa a rua
e que deveria ser faminto
tem um ar calmo de sesta.
A vida ela própria não parece representada:
as nuvens correm no céu
mas eu estou certo de que a paisagem é artificial
eu que conheço a ordem do diretor:

 — Não olhem para a objetiva!
e sei que os homens são grandes artistas
o cachorro é um grande artista.

Pirandello II
Sei que há milhares de homens
se confundindo neste momento.
O diretor apoderou-se de todas as consciências
num saco de víspora.
Fez depois uma multiplicação
que não era bem uma multiplicação de pães
de um por dez por quarenta mil.
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Tinha um gesto de quem distribui flores.
A mim me coube um frade
um pianista e um carroceiro.
Eu era um artista fracassado
que correra todos os bastidores
vivia cansado como os cavalos dos que não são heróis
serei um frade
um carroceiro e um pianista
e terei de me enforcar três vezes.

Poesia
Deixa falar todas as coisas visíveis
deixa falar a aparência das coisas que vivem no tempo
deixa, suas vozes serão abafadas.
A voz imensa que dorme no mistério sufocará a todas.
Deixa, que tudo só frutificará
na atmosfera sobrenatural da poesia.

Episódios para cinema
i
Eu pedia angustiadamente o auxílio do cavalo de Tom Mix. Mas nenhum 
sinal de cavalgada, nenhum rumor de tropel, aparecia na curva do mar. 
E eu não era absolutamente culpado. E quando finalmente! apareceu, 
era Napoleão que vinha. Napoleão pareceu-me sofrer de qualquer 
doença; achei-o pálido e abatido. Mais uma vez era ele quem me vinha 
desmanchar os planos, desta vez brandindo uma enorme laranja que me 
descarregou na cabeça, eu que sendo louro há anos não como laranjas. 
Ela tomou também parte no ocorrido, perguntando em altos gritos onde 
estava. Podia eu saber? Não havia aparelhos de rádio no aposento e os 
gritos de Napoleão dizendo que voltava para Culver City nos asfixiavam 
a todos. Até mesmo o comedor de fogo do circo, que se foi afogando 
devagar no rio para apagar os morrões acesos na batalha do Riachuelo.

ii
Na terceira esquina, sem transição aparecem os anjos. Não eram 
anjos de fogo nem estavam vestidos de policiais. Mas diante deles os 
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homens mais humildes passaram a assumir as formas mais descom-
passadas. Enquanto isso um terror silencioso se apoderava de outros, 
multiplicando-lhes os gestos com que improvisavam aquelas explicações 
matinais: voCaBulário! CarBuraDor! CiNematógrafo! Um 
rosto violento (teu rosto) se foi delineando nos cartazes da parede. E, 
imperceptível, começou a circular por debaixo dos bancos a certeza de 
que não mais haveria espetáculos nos cinemas.

iii
Em meu quarto, às sextas-feiras, era comum reunirem-se algumas 
pessoas, quase sempre amigos que me tinham chegado em sucessivas 
viagens. Eram todos muito pontuais, e, o que é mais, não se podiam 
nunca libertar de certos instrumentos próprios de suas profissões. 
Devo fazer notar que esses instrumentos eles os tinham por ocasião do 
nosso primeiro encontro. Assim, havia um eletricista com seus pombos- 
-correio, um automobilista (hoje famoso) com sua máquina último 
modelo, todo um regimento de inválidos de guerra (estes organizavam 
com frequência intermináveis paradas), acrobatas de circo (o coração 
pintado nos olhos) etc… as reuniões eram muito divertidas e se 
passavam sem nenhum constrangimento aparente. Todos se exibiam 
indiferentemente, embora os fantasmas do poeta silencioso ganhassem 
sempre os maiores aplausos com seus passes de mágica.

iv
Numa dessas reuniões falou-se certa vez de um famoso aviador, cuja 
volta o rádio estivera anunciando. Todos declaravam conhecê-lo e privar 
de sua intimidade, embora não se chegasse a um acordo quanto a sua 
estatura e cor de seus cabelos. Isso concorreu para que se formasse 
uma atmosfera de tal modo favorável que um silêncio de solidariedade 
baixou em toda a assembleia. Desde esse momento a presença do 
aviador tornou-se indiscutível. E com efeito ele chegou pouco depois, 
sem dúvida trazido por essa aliança misteriosa, porque a verdade é que 
ele nunca me ignorara tão absolutamente como algumas horas atrás.

O sábio louco
O sábio louco ia arrumando pacientemente
os pedaços de corpos humanos que caíam
que caíam como chuva
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que vinham nas asas das abelhas
e nos sinais dos telégrafos Morse.

Depois da beira do abismo
um a um os corpos iam se despencando
assim mesmo de braços cruzados
atropelando no caminho
os automóveis e as almas penadas.

Poema
Deixa que no teu pensamento viajem apenas
os pensamentos que estiveram presentes
na cabeça do primeiro homem
quando ele foi ao teatro.
As estradas em long-shot todas
se reuniram numa só estrada
que corria entre representações ideais
e que ele descobriu estarem presentes
na retina do primeiro homem
quando ele foi ao teatro.

A poesia da noite
Sobre o pano da mesa e nos jarros de um gosto improvável
colocaram flores e gestos de parentes extintos
que um microfone cuidadosamente disfarçado
irradiou toda a noite para muito longe.

A hora única
Os homens perderam-se
depois da madrugada.
Soprou do mar, das montanhas
do amigo morto
e dos amantes jamais suspeitados
uma viração imprevista
e a escuridão
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que retardou para sempre
o aparecimento do sol
fez secar as flores colhidas
que aviões misteriosos deixaram cair
para serem distribuídas em profusão
entre as noivas de branco
nas salas de visita.

Janelas
Recordações inumeráveis
correm silenciosamente
nas margens do rio
(dos olhos do homem)

e os últimos repuxos
e as últimas flores
secam inexplicavelmente
nos olhos do homem.

C. D. A.
Uma imensa ternura disfarçada
chegara de Belo Horizonte
pelos últimos comboios
e os versos do poeta municipal
que viúvos traziam entre flores
vinham em aeroplanos
e invadiam os arranha-céus federais.

Introdução ao instante
Podiam-se notar uma ausência completa de transformações e um 
monarca asiático em visita a Londres.

Crimes invisíveis sob a lua foram revelados e alguns dos movimentos 
iniciais jamais pressentidos vieram à tona.
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