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Para Lelé.
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só o impossível acontece

Chacal

Suponhamos que um pintor entendesse de ligar a uma 
cabeça humana um pescoço de cavalo, ajuntar membros 

de toda procedência e cobri-los de penas variegadas, de 
sorte que a figura, de mulher formosa em cima, acabasse 

num hediondo peixe preto; entrados para ver o quadro, 
meus amigos, vocês conteriam o riso?

Horácio 
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Menos um

A diferença entre um
– este – e outro 
qualquer lugar alojado 
em um terceiro e assim 
por diante
talvez consista na pequena 
variação de focos 
que se deslocam de um
a outro ponto
situado ao longo
de determinada 
extensão.
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Para ser mais exato

Da esquerda para a direita
o primeiro está entre
o zero e o um
quase no um
o segundo um pouco
antes do oito
o terceiro bem em cima
do nove
e o último está entre
o zero e o um
quase no um.



11

Primeira proposição:  
a mensagem vermelha

Ao olharmos através de um vidro
vermelho, a escritura vermelha
não será vista no fundo vermelho do papel.
Cabe olhar através de um vidro 
verde: assim, a escritura será vista
na cor preta sobre o fundo verde
do papel: o vidro verde não permite
a passagem da cor vermelha da palavra
“ventosa”.
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Pista

Passou apressada,
as pernas pesando
mais que as asas
– as plumas –
de uma vespa
que, como não
passasse,
despistasse
– as plumas –
o próprio
passo.
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Segunda proposição:  
how to read

Supondo que o papel
permita a passagem
da luz e se encontre
a uma distância ípsilon
do texto, notaremos
os feixes luminosos refletidos
nas paredes brancas da página
(entre as letras)
sobrepondo-se em toda
a sua extensão.
Em conseqüência da estrutura
fibrosa e do grande número
de poros, a dispersão da luz
na superfície se intensifica,
tornando impossível a leitura.
Se utilizarmos cola ou água
para encher os poros,
uma vez que o índice
de refração das mesmas
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é semelhante ao índice
de refração do papel,
diminuiremos a dispersão 
da luz, que não sofrerá
deslocamentos sensíveis.
Assim sendo, o texto
poderá ser lido
com facilidade.
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Amostragem do terreno

À passagem do figurante pelo 
cenário vazio,
tendo por vestígio apenas a possibilidade de um 
ângulo formado contra a superfície deste 
mapa mudo,
um levante de escalas e mensuras incide sobre o

[poema 
que não fiz.
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Anônimo

Onde você estava no dia onze de agosto de mil 
[novecentos e trinta e quatro?

No Natal de setenta e sete,
no inverno de mil duzentos e treze?
Onde você se encontrava na madrugada do dia 

[vinte para o próximo dia,
primeiro de janeiro do ano passado,
primavera de sessenta e nove
do século quarto?
Onde você passava quando já era tarde
e ninguém te chamava
naquela noite dos anos dourados?
Quando tudo acontecia e sumia sem deixar 

[rastros, por onde você andava?
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Undo

um buraco negro (na ponta de cada dedo 
percorrendo o extremo contorno da treva

olhos abertos desdobram o breu) de onde
observam
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Os ursinhos cabulosos I

Rebeca, a lesma lésbica, rabiscava azulejos como 
se riscasse o vento ou roubasse beijos. Rebeca, 
posto que lesmas não voam, namorava lesmas, 
gosmas, gafanhotos do alto da asa delta. Rebeca 
conheceu o sexo numa noite de champagne e 
champignon e, desde então, passou a distinguir 
o que é ruim do que é bom. Rebeca conheceu 
sonhos e desilusões da baixa madrugada; se drogava 
nas esquinas e voltava para casa. Rebeca, desde 
que lera Nietzsche, preferia mostarda a ketchup,  
e jamais supunha que, mesmo sendo um tanto 
kitsch, tudo isso renderia a alcunha que persiste:  
Rebeca, a beata beat.
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Persombra

sempre que reparo
minha sombra
me ultrapassa

se amarrota
no entanto
se a assopro
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era um cara
temperamental

temperava tudo
com água e sal

preparava 
e jogava fora,

destemperado
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O encontro de O.A. e G.M. no W.C.
(escrito a partir de latrinas e diarréias propícias)

antes
da descarga
fito
grosso modo
o biscoito
fino
que fabrico
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Desaparecido

Talvez você não
se lembre de mim

(não me lembro
de você).

Ao perguntarem
diremos que não.

Mas todos sabem
(assim como nós)

que certas coisas devem
ser deixadas de fora,

certas coisas precisam
ser deixadas de fora.
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Angu da influência

rabelais não leu mishima kafka não leu drummond 
ovídio não leu flaubert heródoto não leu huidobro 
hölderlin não leu augusto dos anjos hesíodo 
não leu dante victor hugo não leu kerouac 
safo não leu camões rimbaud não leu borges 
zenão não leu torquato baudelaire não leu freud 
mallarmé não leu joyce homero não leu bashô 
pessoa não leu rosa sólon não leu petrônio 
shakespeare não leu maiakovski oswald não leu 
leminski confúcio não leu peirce odorico não 
leu haroldo apuleio não leu lautrèamont cruz e 
souza não leu burroughs gregório não leu pound

a vida é assim mesmo
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Metade da minha obra completa pula do topo 
da gaveta enquanto um outro tanto, um quinto, 
talvez, completa hoje seu terceiro aniversário ao 
passo que um outro pedaço está agora na rua e  
se esbarra em dois terços da segunda parte sem 
que ninguém perceba, nem mesmo aquela metade  
que pulou da gaveta e que agora coça uma pereba 
no canto do cotovelo. A segunda metade, composta 
de quintos, terços, sextos não catalogados se 
espreguiça na janela do seu quarto enquanto cada 
parte perde o que lhe cabe entre tantas outras  
que se extinguem antes que tudo se acabe.
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Os ursinhos cabulosos II

Vanderlei era um cara prego. Adorava uma chupada 
no rego. Dançava fox, passava trotes, cortava o 
cabelo. Vanderlei era assim mesmo. Andava descalço 
ou de chinelo. Vanderlei não deixava por menos. 
Seu olhar fazia medo. Sua sorte era segredo. Seu 
viver, o desapego. Vanderlei nunca foi pego. Muitos 
dizem que era forte. Outros tantos que era belo. 
Mistura de toddy, danone e caramelo. Desconhecia 
o desespero. Ignorava o despreparo. Para Vanderlei 
ninguém nunca foi páreo. Ninguém tirava com a sua 
cara. Ninguém o chamava de otário. Vanderlei vivia 
montado no cascalho e isso é tudo o que sei:
Vanderlei, o leitão fora da lei.
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Fora

Escarafunchando 
ninhos de 
garranchos 
como se
grunhisse
arpejos
&
arranjos
de repente se
acham cachos
donde 
desabrocham
carinhos
&
carunchos.
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Sonda

beijo na boca
(músculos
e intestinos
funcionando)
do estômago
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o que dizer
do amor
que ficou 
guardado
feito duas
(desde
o carnaval)
ameixas
meio murchas
na geladeira
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A cobrar

jornal dobrado
sobre a cômoda
onde também
a lista telefônica

o maço de lilases
descolorindo
sobre a mesa

ninguém vai entrar
por aquela porta
e isso basta
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o óbvio
ab
o absurdo
sorve

o óbvio
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No fim do arco-íris existe um pote
dentro do pote um gnomo
que diz:

Me chupa com violência.
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Milhõesdediabinhosmartelandoumpo-
brecoração

Tenho me evitado
ultimamente.

Nenhum anjo
anuncia

minha renúncia.
Estranho –

talvez um outro
se pronuncie

sobre o assunto.
Dessa vez eu

prometo: não vou
me acabar em

prantos.
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Mímica

   o discurso co
move o decurso

   o decurso de
mora
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Cena e elipse

Repare: o peixe-elétrico,
intrapupila, circunscreve
pontos de efusão de esgotos.

Adiante, suspenso 
por fios de nylon, 
o ventríloquo sobrevoa 

a cidade; órbita 
inabitada onde 
ambos sambam.
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Os ursinhos cabulosos III

Robert, o galã, jamais deveria ter contado à garota 
Evelyn do seu amor. Uma arma apontada para a 
cabeça, anos mais tarde, o faria abandonar as úlceras 
e o reumatismo. Robert, essas amêndoas não são 
para você. Enquanto isso, a léguas dali, Cauby, o 
cowboy, trama sorrateiramente o desfecho da história. 
Evelyn padece ao seu lado, pálida. Tudo para que 
você não se parta. O herói está só: não traja paletós 
listrados nem lustra os velhos sapatos. Acredite, eu 
realmente sinto muito. Mas o que arrancar de você 
agora, meu caro? Alguém da primeira fila deveria 
avisá-lo de que a saída fica ao final do corredor?  
Usa pochete e sombrero florido. Não se apóia em 
fábulas e alegorias. Queria estar dentro delas.  
Já lhe disseram, Robert, nada disso é para você.
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tempo
dentro de alguns
instantes
o minuto
em pó
seguinte
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Elimino-me
de imenso*.

* Nem toda explicação é exata. Existem casos em que quanto mais se fala, mais se conturba, 
sendo que, em resumo, o que resta e vale é o conflito. Falar sobre, por conseguinte, não é o 
mesmo que falar acima, definir. O falar sobre não determina nada para além do acordado 
em uma circunstância específica de comunicação. Para toda explicação é necessária uma 
contraparte que a consuma. De resto, não se explica nada. Podemos explanar, sem nunca 
dar a palavra final sobre o fato dado. O tango e o fado são dois gêneros musicais. A menor 
distância entre duas retas é um ponto. Em suma, explicar não se limita com encerrar.  
O que já nos parece um tanto evidente, etc. 
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Glosando o mote 
“Bilhetes, cilindradas & supercordas”

na hora certa
desço do carro
e apago a luz

ninguém saberá
dessas coisas
que nos comovem

não vão nos chamar
de velhos calhordas
e isso é o que importa
isso é o que importa
meu bem



42

Avulso

dizer. 
dizer e não dizer
mais. dizer e depois.
calar. 
dizer quando
acabar.
ou talvez.
nunca mais.
dizer. e deixar
de.
dizer e não 
dizer. 
mais
.
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Notas

   

  
Capa e páginas 3, 16, 25, 36 e 47: desenho vetorial a  
partir  de i lustrações do anatomista espanhol Juan  
Valverde de Amusco (1525 – 1564), extraídas do livro  
Historia de la composicion del cuerpo humano (Roma, 1556).

A palavra “Persombra” é criação do escritor mineiro Pedro Nava 

(1903 – 1984). 

O poema O encontro de O.A. e G.M. no W.C. tem como subtítulo 
um excerto do poema Retrato de poeta, publicado por João Cabral 
de Melo Neto, em 1974, no livro Museu de Tudo.

Milhõesdediabinhosmartelandoumpobrecoração, título do 
poema da página 34, foi extraído da canção Loucura, de  
Lupicínio Rodrigues.

O terceiro verso do poema Cena e elipse é uma apropriação de 
um trecho do texto L‘automate personnel, publicado no livro 
L’art et la mort, de Antonin Artaud, em 1929. 

“Elimino-me/ de imenso” é uma distorção de Mattina, poema 
escrito por Giuseppe Ungaretti em janeiro de 1917: “M’illumino/ 
d’immenso”. 
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Nota Biográfica

Bruno Brum nasceu em Belo Horizonte, em janeiro  

de 1981. Estreou em livro com Mínima Idéia (2004), pela 

Sêlo Editorial. Ao lado de Ricardo Aleixo, foi responsável 

pelo desenvolvimento da identidade visual da ZIP (Zona 

de Invenção Poesia &) e da Revista Roda – arte e cultura 

do atlântico negro , editada dentro da programação do 

FAN 2006 (Fundação Municipal de Cultura de Belo 

Horizonte). Edita, junto com Makely Ka, a Revista de 

Autofagia, voltada para a publicação de poesia, literatura 

e artes visuais. Desenvolve projetos no campo do design 

gráfico, com ênfase na edição de poesia.  

Edita o blogue www.saborgraxa.blogspot.com.
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Este livro foi impresso pela Gráfica e Editora O Lutador 

entre os meses de setembro e outubro de 2007,  

em Belo Horizonte. 

As tipologias utilizadas pertencem às famílias Palatino  

e Aldus, desenhadas por Hermann Zapf, respectivamente, 

em 1948 e 1953. 

O papel da capa é o Reciclato 240 g/m2 e o do miolo,  

Pólen Bold 90 g/m2.


