
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A POESIA RESIDE NUM INTERTICIO ENTRE A SABEDORIA E A TOLICE, 
QUANDO PERCEBER A TOLICE, PROCURE A SABEDORIA 
QUANDO PERCEBER A SABEDORIA, PRODURAQ A TOLICE. 
 

 
Douglas Bock 

 

  



 
 
 
 
 

DEIXEM PASSAR OS LOBOS 
 
 
 
 
 
Esperem. 
Deixem passar os lobos de dentes calcinados, 
deixe-os, cabisbaixos e cansados. 
Deixem passar também as lobas 
De volumosos úberes 
Que amamentaram heróis. 
Deixem passar especialmente as lobas, 
deixe-as, porque nenhum de vocês é herói. 
Nenhum de vocês praz nas costas 
os espectros de mil vitórias. 
O muito que trazem é uma ou outra derrota. 
Nenhum de vocês traz os tímpanos cansados  
de ouvir últimos suspiros. 
Nenhum de vocês é sobrevivente 
Do massacre de uma falange. 
 
Deixem passar os lobos. 
eles vagaram por labirintos 
dos quais vocês não conhecem sequer a entrada. 
Muitos de vocês apenas conhecem 
a rotina normal do existir. 
Nunca viram a morte 
numa sarabanda louca 
estar em todos os lugares. 
Por isso deixem passar os lobos. 
Eles viram a morte, 
conhecem o seu sopro, 
e voltaram. 
 
Deixem passar os lobos de dentes calcinados. 
  



 
EXEGESE DO ÓBVIO 

 
 
 
 
Amadeus Wolfgang Mozart. 
Festina lenta. 
Aurora rododáctila 
(os dedos roxos de frio da datilógrafa). 
Lucy in the sky with diamonds. 
Cabela de papel. 
Onde está a realidade? 
 
Atrás do homem, 
sombreando e definindo, 
está a mulher. 
No homem, 
latente e lasciva, 
está a mulher. 
 
Não existe dualidade 
que permaneça dualidade 
quando damos um passo atrás. 
O negro e o brando não é uma dualidade, 
é um problema. 
 
Esther. 
 
Quando o dente afiado 
rompeu a película 
que recobria a maça, 
encontrou a maciez e o gosto doce. 
Pecado. l 
 
Newton, antes do espectro, viu a beleza; 
Van Gogh só viu a beleza. 
 
Eva, Adão, maça, malsã. 
 
Seus róseos lábios, 
quase de mentira, 
entreabertos, 
prontos para o beijo 
me enlouquecem. 
 
O homem é a soma de suas possibilidades. 
Seu espaço e seu tempo é você. 
 
 



Hoje nada mais sussurra nas trevas, 
Mas nela ainda voam mariposas. 
 
O próximo passo, 
inapelavelmente, 
é o futuro. 
 
“Quando você chegar ao ponto final dessa frase, 
já terá, inexoravelmente, adentrado ao futuro.” 
 
Eleanor Rigby. 
 
Ao homem, queira ou não, 
só resta viver. 
eis que o tempo passa a sua revelia. 
Não se pode, 
por nenhum dos cinco sentidos, 
captar o presente; 
tudo o que percebemos 
é, absolutamente, passado. 
Presente e o ato de ver, ouvir; 
o visto, o ouvido é passado. 
 
Enquanto isso empanturre-se de chocolate. 
 
Para Deus ser Deus e cansativo. 
Deus não pode ter criado a si mesmo. 
Solidão. 
Se existir Deus, não existirá o tempo. 
 
O barulho da água 
já mata a sede do sedento caminheiro. 
 
“Quero sentir a a maciez da terra 
onde meu coração jamais palpitará”. 
 
A lepidez da formiga 
só nos causa nervosismo. 
 
Empanturre-se de chocolate, empanturre-se, 
toda a Metafísica não vale uma boa dor de barriga. 
 
Sharazarde. 
 
Mas curvas da vida o destino se espraia, 
e deita o limo onde medram as possibilidades. 
  



 
 
 
 
 
 

ANIMAL TERRESTRE 
 
 
 
Agora eu voo 
e sinto nas asas o vento 
que me sustenta 
e se me opõe 
mas um dia 
terei terra no coração 
e areia sob os pés, 
como qualquer animal terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETALHO 
 
 
 
Às vezes, quando criança, 
pensava que Deus não existia; 
imediatamente sentia ânsias de mulher grávida 
e um terrível medo do escuro. 
 
Depois de grande, concluí que Deus não existia; 
me reconheci livre, 
e novamente senti ânsias de mulher grávida 
e um terrível medo do escuro. 

 



 


