flRGflMASSfl

•",\T

i
ir «--a

if

m

B

.

livraria são íos
B869..1
C331

Á R G Á M A S S Á

.
HERMINIO BELLO DE CARVALHO

A R G A M A S S A

poesia
DO MESMO AUTOR :

"Chove azul em teus cabelos", poesia — 1961
Edição particular
"Ária & percussão", poesia — 1962
Edição Livraria São José
(2 poemas incluídos na antologia "Novíssima poesia brasileira" da série
Cadernos Brasileiros)
"Viüa-Lobos, uma conferência" (extraída de
conferência pronunciada sob os auspícios do Conselho Nacional
de Cultura) — 1963
Edição do Museu Villa-Lobos

CAPA: LUIZ CANABRAVA

HERMINIO BELLO DE CARVALHO

Livraria São José
Rua São José, 38 — Gb.
1 9 6 4

ESTE LIVRO PARA IRMÃ AMETRANO
e dorothea reiner
leonardo castilho
\valter wendhausen

Também à
Clementina de Jesus, portentosa cantora
da gloriosa Mangueira;
e aos poetas : o profeta Nelson Cavaquinho,
o apóstolo Zé Keti e ao divino Cartola — gente
carregada de poesia e amor,
a gratidão do poeta.

P O E M A

,
j

Metade sabre de ouro
minha palavra semeia
o cerne de tua carne
irmão/irmã nessa lavra
que me consome inteiro.
Haver sido temperado
pelas mãos de um funileiro
fez-me mais doce o aço
e, no que mato, pranteio
vendo afundar-te a carne
meu punhal bem temperado.
No que te mato, me mato.
Posto que -«pHP ser temperado
a que nem água cortasse
mal cumpri o destinado :
cortei água e muita carne
ofendi tanta batalha
irmão/irmã nessa lavra
tanto fogo consumi
tanta ardência de amor
cortei com este punhal.
Metade asa de anjo
o resto escarpa de ouro
o que a metade completa
não vale ter por tesouro.
Nos olhos dois carvões
se desmanchando em cinzas
fincados ponteagudos
no sentimento oficina.
Minha palavra rasteja
intentando ser semente
e brotar em outra forma qualquer
nunca a presente.
E tal aço desgastar-se
no podar somente cravos
e dessa batalha perder
toda e qualquer memória,
irmão/irmã nessa lavra.
E descontar esta história.

P O E M A

M A N D A R I M

O mandarim é um cactus
vergado feito uma flor
sobre a curva do infinito.
Elmo a meia metade
e a outra
nem ousa espaço.
Metal na sua estrutura
mas por dentro branca nuvem
esvoaçando nos claros
de sua xilogravura.
A roupa tão submissa
é-lhe no corpo justa
agregada ao seu estilo
como se fora um limbo
armado num cogumelo.
Sua capa tem de prata
mais do que o deflagrado
de um transpirado luar;
no entanto, quando passa,
o rumorejo dos passos
é menos gente que sombra
mais escuro que claro.
O mandarim não ecoa
além de seu porte físico.
Fala, e uma redoma
o seu grito aprisiona.
Respira, mas é tão pouco
que o arfar não alcança
além de sua caliça
e o bafo não corrompe
a limpidez do vidro.
No entanto, luzidio
no seu vingado semblante de sombra,
Eis que o módulo compõe
seu tom mais conclusivo :
c mandarim é uma sombra
com rigidez de granito.

Este azedo e bolor
na faca ponteaguda
partindo em duas a vida
inda é amor.
Talvez mais :
o ácido de certas frutas
caem melhor ao gosto
que o pretume de certas
amoras frescas.
No amor exato porte :
o que fermenta é menos
a casca do que o miolo
e a essência de tudo
o envólucro esconde.
A faca :
a oxidação é pouco
mas serve e exemplifica
c que intento explicar:
seja de prata ou ferro
quando consuma o golpe
o que jorra não presume
a extensão do penetrado.
Vermelho gelatinoso
apenas é o que encena
o lá dentro teatralizado.
Ainda é amor
o gesto longe esboçado
ou corroído no ódio
(uma espécie de amor).
O dente que fere a pera
leva o beijo no roldão.
O dente é uma faca
que o beijo, após, cicatriza.

P O E M A
Pairava
na superfície do álbum.
Nem morto ou vivente
um ser apenas
nas granulações do papel

P O E M A

P O E M A

Onde pousaste a *mão
ficou a mão prensada
e um vestígio quente de teu cabelo esfumaçado.
Onde pousaste o lábio
a flor nasceu
crespa e arrepiada
pelo vento soprado sob os signos da tarde.

O dorso é um vento
que não se corporizou.
O que ficou no veludo
de sua carne de cedro
é pouco mais do projeto
com que foi elaborado.
No arremate faltou
uma certa afirmação :
em vez de pêlos, escamas
rebrilhando prateadas
em sua coberta noite.
Emplastro de lua e sangue
o que habita não conta
e seus destinos (sete)
vive-os todos um a urn
e em cada um se repete
cisma segredo pranto.
E só.
Falo, sabeis
do gato.
Sete destinos
e um
amoldando os sete.
Sete vezes repetido
nas esmeraldas cravadas
na pérgola do olhar
e nas garras desespero
de seus destinos :
sete !
E despojado de tudo
deparamos seu legado :
talha telha telhado

P O E M A

De mim sei a metade.
A outra metade
o tempo irá mostrando aos poucos
doloridamente
espaçadamente
como se fosse um punhal abrindo em dois o peito.
E quando acabar
não haverá mais tempo :
o tempo de eu viver lúcido
e tão e tanto
que a vida não doa e seja
fogo na carne e nos olhos
e o denso amor acumulado
um calmo lago ou vôo de andorinha
sobre a tarde morna e dissidente.

P O E M A
POEMA DE ÓBITO
Trança-se a corda
e o laço
lasso
em nó se forma.
E a forma
fôrma de abraço
(tão lasso :
parece
abraço).
Aperta
aduna
dissolve
e o laço
desfaz-se
lasso
e o abraço
desbraça.
Marca de corda
igual
marca de abraço.

P O E M A

Velejo em minha solidão
lúcido prisioneiro das vagas e dos peixes
explodidos junto ao casco.
Gela-me a chuva
e rói-me os pêlos e os olhos.
Não sabem as mãos o manejo das velas;
perdido o remo e a bússola
resta que o vento me leve à praia.
Peixe desviado do cardume
fibra de palha na tona do oceano
eu garrafa com a desesperançada mensagem
— que rumo apontarão ?
Tarde; e tarda.
Nem vento nas velas do barco
riem morte à escolha.

(Certidão de óbito.
Causa mortis : edema pulmonar aguro.
Obs.: o obituado não deixa bens
não deixa filhos
e nem fez testamento.)

Cubra-se o morto
serve jornal
ou mesmo lençol
c único branco
sem monograma
ajustado a fogo.
Fecha-se o morto
a que não escapem
de sua prisão
micróbios de Koch
e o lábio trincado
(sincope cardíaca
post o edema).
Enterra-se o morto
em profunda vala
seis palmos abaixo
do necessário.
Chore-se o morto
acendam-se velas
convoquem parentes
paguem-lhe as contas
do crediário.
Lembrem o morto
só esqueleto
morrendo de pé
e podre o pulmão
a vista afundada
e a penhora dos bens :
ceia de cristo
chapéu de palhinha
e o terno escuro
da ladainha.
Lembrem muito bem o morto
sem quase roupa
sem quase tudo
sem penicilina
streptomicina

sem pulmão de aço
e a tosse roendo
o quarto pequeno
lembrem seu berro
e seu desespero
lembrem as tábuas
tosco caixão
preguem o morto
aceso no muro
marquem o morto
o giz ou carvão
e o subdividam
plurinfinitamente
beijem o morto
na cara e nos pés
e seu edema
e sua miséria
e seu testamento :
(escarro de sangue)
esfreguem o morto
na Constituição.

P O E M A

A lança dos olhos
colhia perfeita
aquela visão :
dois arlequins abraçados
um r,braço de água
líquido afago
(escamas prateadas
nos losangos encerados
qual peixes fundidos
numa só massa :
argamassa).
Algas mansas
algo laço
lânguido abraço
não há quem desfaça
c nó desse abraço.

S A E T A

Maria Elena Velasquez
feita de lótus e lufas.
Montoya nos olhos plainados
d'açucenas verde-musgo
e vôos de gaivota
rasgados no horizonte.
Maria Elena Velasquez
de cujos braços penderam
raízes frescas de amora
como se fossem lustres
laminados em cristal.
Onde cravada a boca
ardeu cântaro e lago
e escorreu como um rio
um rio verde de monte.
Maria Elena Velasquez
o porte feito de arame
e a sustentar o seu corpo
retículas vento e sopro.
Metade lacre e espuma
a outra metade : tesouro
e onde suspeito o conflito :
feita de sal e iodo.
No taco de seu sapato
Maria Elena Velasquez
taconea meus penares;
e a zambra de seus olhos
e o seu talhe mourisco
de fresca tarde espanhola
rebôa na voz granadina.
Maria Elena Velasquez
Velasquez, porém Montoya
Montoya hecha de miei :
— o que arde são fogueiras
ou pastilhas de gelo
a salpicar-te as sombras ?
Sendo Velasquez y Montoya
Maria hecha de embrujos
no espesso vinho da cara
vermelham xales e toros.

F A D O

Rua escavada
o foice e espada
a medo e angústia
a unhas e garras.
Rua
onde passará quern espero :
os olhos acesos
a lei da palavra
bem promulgada
grilos pousados
na mão espalmada
sua legenda
clara e precisa
e piras ardendo
a confluência das sombras
seu meridiano
bem contornado
bodas de lua
escorrendo o corpo
ácida voz
crespa de ferrugem
flocos de nacar
fazendo-lhe rastro.
Rua talhada
a meu desígnio :
antúrios reflorem na grama
e a tensa estátua
presa no muro.
Beco e esquina
sabem-me o anseio
lampiões ardidos
dirão desse encontro
data filtrada
na ampulheta.
Ah ! exata flor armada
sobre a granulosa rama
do jardim de pedra.
Pés já perderam

a raiz do chão
e as mãos que acariciam
a penugem do ar
não são as mesmas que bordavam sopros
na densa neblina
que escapava das farpas da noite.
Corpo encharcado
da chuva de gelo
ali afogada.
(Chove; e a rua
um amontoado de esperas)
Dói-me a espessa crosta
das ponteagudas açucenas
deflagradas no beijo;
e este rumor de asas
pressentidas no cabelo.
Dói-me o espanto do abraço
(lixa de grãos almiscarados)
envolvendo-me o corpo.
Dói-me esse espanto de amar-te
e tão e tanto
que a rua que sou
é a rua onde passas.

P O E M A
O amor é laminado
nas vértebras de um cascalho.
A sua forma placenta
tem algo de musical :
uma escala pentatônica
posta na horizontal
de uma planície de tório.
No mais
se assemelha àquelas outras mil formas
{que o amor é poliédrico)
e em cada coisa transmuda
seu parecer objeto.
Aqui, onde se esconde
ou onde se expõe adiante
quer se o bosque ou encontre
resultará num sentido :
cada parte se bi-parte
e explode em outras mil faces.

P O E M A

O que tenho
está por chegar
e embora tarde
há que esperar.
Casto fogo, branda chuva
gravetos úmidos
não importa

é tudo meu
P O E M A

Levai-me ao rio que tenho
ânsia de roçar meus lábios
na superfície das águas
e de trazer em meu corpo
resíduos de conchas e algas
e vestígios de areia
e o cheiro transparente
desse esperado contato.
Levai-me ao mar
que há longo tempo tarda o encontro
e no meu corpo
um só presságio de amor.
Levai ao mar esse corpo
que é um rio correndo
vagarosamente
em busca do estrondo.
Lavai a mancha salgada
distribuída na carne
lavai o ranço do tédio
estilhaçado na alma
e esta rede que o envolve
como a um peixe aprisionado.
Levai-me ao mar, ou onde haja
uma brisa que o lembre
ou paragem que imprima
aos seus olhos seu verdor;
levai-me ao mar
que anseio esse encontro de águas
(as minhas tão poluídas
as suas tão azuladas)
onde rebrilhem escamas
de meu dorso magoado.
!£ onde eu dê meu recado.

e sob a camisa escondo
casa objeto.
A infância um objeto
que a memória esquadrinha;
dela, apagada lembrança;
rua ladrão medo janela.

O que sou
é terem murado o resultado
e estas ligaduras
cegando-me os olhos.
O que tinha foi cimentado
e a laje
fincada sobre a memória.
O que sou
é o consentimento de minhas próprias chagas
e o aberto canto
(casto objeto).

COMPOSIÇÃO

Tua cara
resvala na colagem de Luiz Canabrava.
Entre dois pedaços de madeira
um visgo dourado sugere teus olhos
que flutuam também no vértice de outras duas formas imprecisas
Agora te moves.
A espuma de cera daquela curva esponjosa
explode
movendo-se pela parede.
Debruço-me e recolho teus pedaços
que escorrem
chorando
entre os grânulos da colagem estilhaçada.

P O E M A
A estrela jazia
sobre as dunas do cabelo.
Achara-a na véspera
caida e solitária
e sabia que nunca mais desgarraria
a estrela de seus cabelos.
Conjecturava
se valeria a pena tanta responsabilidade
e retê-la sem elementos para a sobrevivência
ele que em suas mãos reterá tão pouco
e tudo se desfazia como areia
entre os dedos.
Pensava
e afagava a crosta almiscarada
que lhe sujara os dedos
de um pó azulado
(granulações de infinito
que ele aspirava profundamente).
Cairá-lhe a estrela
e tudo que sabia
é da absoluta incompetência de atá-la ao seu destino
agregá-la ao bolso
eu simplesmente sob a camisa
ê'e que apenas acobertava um mal urdido coração
feito de transtornos.
No que pensava
a estrela luzia docemente
e a carga de vida existente no seu bojo
como se espraia entre os poros
e tinha algo de medusa
ou de pequenos lótus disfarçados
em cada milímetro da superfície.
Seus cabelos queimavam ao contato.
Não disse nada :
com a ponta dos dedos
colocou-a no céu
cuidadosamente.
C H Á C O N N E
Do bojo de sua guitarra
em filamentos de óleo
traço o quartzo da cara.
No que traço se dissolve
camada espessa azeite
e n'ardida entranha da tela
olhos sabem mariscos.
O mel das unhas espessas
de nylon transparente;
também de nylon as cordas
atravessadas a bronze
ponta a ponta da guitarra.

A película envernizada
do bojo de sua guitarra
espelha a cara mordente.
A mão de crivos dourados
ardejam águas e lufas
e as doze partes do rosto
em outras doze se partem;
e as cravelhas de ouro
cruxificam-lhe os pulsos
e camafeus encrustados
abafam gritos de luta
enquanto canta a guitarra.
Guitarra ! uma cisterna de fogo
onde reboam seis
mil vozes multiplicadas.
Seria melhor em cobre
no entanto a madeira
cobriu-lhe justa e perfeita
de forma bem vegetal;
em seu mastil trasteado
sei que se movem seis
regiões de sons temperados
em sangue lodo e memória
mais retículas chuva prata;
e sua alma escalavrada
em cinzas de muitos tempos
acomoda-se ao peito
até moldar-se ao feitio
de quem lhe tange as cordas
e seu incêndio volteia
cima corpo e espaço
e o mormaço do peito.
E mais canta essa guitarra
quando posta em vosso peito :
ai ! manzanilha dos olhos
de espelhos filetados
a ouro cardume e sal;
quantas luas já beijaram
vossos cabelos flamencos.
(E sua mão platinada
escorre
no bojo de sua guitarra).

RETRATO N.° 3 DE DOROTHEA

Vosso cabelo estrelado
vosso porte encapelado
vossa mão incendiada
vossa palavra esperada
vosso passo passarinho
vosso seio nem um ninho
vossa ardência e quimera
vossa massa primavera
vosso nobre pensamento
vosso silêncio desfeito
vossa ira,meu desgosto
ei ! vosso amor tão mal posto
vossa água vosso vento
vosso olhar despetalado
eis posto no meu pousado.

P O E M A

Senhora, dai-me esta água
e este pote de anêmonas
e a sombra transparente
de frutas cristalizadas.
Dai-me este vermelho
que jorra de vosso seio
e este torso de cristais
de vossas crianças servas.
Dai-me este mar por caminho
e vossos ventos soprados
que além espero o destino
onde m'houverem marcado.
Dai-me esta reza em sussurro
e estas cores fundadas
há tanto tempo na terra :
o ocre dessa forquilha
cnde pendo, qual um pêndulo.

P O E M A

( — "Onde ?"
— "Na Callejon de Ia amargura.")
Existo nessa rua
marcado a pixe no muro
lancetado na calçada.
Ardo em forma de peixe
ardo riscado a giz
urdo vivo ou defunto
e mais que eu morra, mais ardo
do fundo de minha raiz.
Ardo roxo e cinzento
nos números de suas casas
fazendo ser meu ofício
o sofrer, lento e lasso.
Ardo nem fora chama
no farol de sua carne
e mais beijando o rosto
mais eu morro assustado
trazendo cinzas do beijo
na saliva prateada
e mais eu beije esse beijo
sinto a boca desfibrada
sentindo na minha morte
a agonia de um gato.
E no que eu morro, me mato
sabendo o gosto da morte
na fibra do ouro punhal,
e mais que eu amo, mais ardo
e mais que arda, é fatal
saber-me mais desamado.
Eis que se move nas cinzas
meu corpo carbonizado.
Movê-lo não há quem possa
posto se dissipará
entre as forquilhas do vento
que bem longe o levará
até que a boca da noite
o sugue em seu temporal.
Urge salvá-lo depressa
e arrastá-lo na Cal lê
até que sintam seu cheiro
cheiro corpo catavento
ardendo entre orquídeas
fedendo entre begonias
bifurcadas na amurada.

No que existo eu vivo
nessa rua deflagrado.
Marcado a cinza e estanho
na borra pulverizado.
Ali desde antigamente :
exposto em seu calçamento
como se fora uma lápide,
na lamparina de azeite
junto aos santos apinhados
no oratório e na reza
na moldura do retrato.
(Também no que morro
continuo incorporado).
Estou no verde e nos brancos
nos lampiões e teares
estou nos olhos possessos
e nos corpos fadigados,
estou no ventre das virgens
na cara dos namorados
e no vermelho do sangue
que escorre de seus pesares
e na rosa estilhaçada
morrendo em mãos apertadas.
Entre os mortos e os vivos
choro penas e cantores
a pensar se esta faca
me afaga ou se me mata
a sentir seu aço frio
perscrutando-me a carne
bebendo o gosto da morte
noutra boca ensangüentada.
Existo nessa rua
marcado a ferro nas caras
e um X nos olhos
n morrerem vendados.
Eis que me cubro de lua
a rolar em teu cimento
ó Calle de Ia amargura
me retiveste aceso
no morrer de tuas tardes.

P O E M A

Rasga, coração
este amor tenso de ternura
macerado de ilusão
rasga
coração, rasga.
Fosse esta faca
consumindo a carne
nem tanto doeria
rasgar-me o coração.
Fosse a lança e o grito
ou o pálido gemido
e o parêntesis
murando o grito
o laço e a forquilha
fazendo a armadilha
menos doeria
ardendo as cinzas
pedra e carvão;
rasga, coração.
Fosse lagarto
escorrendo atalho
fosse a lesma
desprendendo a gosma
fora a rutura
de um vaso sangüíneo
nem tanto doer
doeria tanto
que o rumor dos passos
andando oposto,
fora de bruços
compreendendo a vida
fora de rastros
perseguindo o nada
e a peçonha

de sapos afogados
cupins roendo
viga arcabouço
ratos na roupa
habitando o armário
fora este dente
mordendo o ódio
e o barulho
abafando revolta
fora a tarântula
cortada a tesoura
fora punhal
conhecendo o peito
fora veneno
corroendo vísceras
nem tanto doeria a morte
que o não ter-te perto.
Rasga, coração
meu sentimento.
Poeta,
dilaceraram teu verbo.
Tinhas intacta a palavra amor
fundida em alumínio
e a subverteram.
Guardavas em bolhas de sabão a tua infância
e acharam de desterrar-te.
Plantaste a tua rudeza num terreno aparentemente inacessível
onde os afoitos escorregariam o muro
e te encontraram.
No entanto, outras vezes, estavas tão precisado de carinho
que os teus poros se eriçaram
ao contato da colcha de dormir
e não te buscaram.
Poeta, qual o teu lugar neste mundo ?
Dói-te a ponta da faca e não gritas
porque teus medo de acordar os amigos.
E no entanto teu sentimento é tão cheio de raízes
que sobem pelas paredes de teu quarto.
Estás preso ao teu verso por fios de cobre
e |o nó gordio, quem desfazer ?

