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CANÇÃO DE NINAR

Uma vez andando 
Por um parque inglês
Com um Angelorum,
Sem querer me achei.

Bom dia, disse,
Eu lhe respondi
Ele em castelhano
E eu em francês.

Dite moi, divino anjo,
Comment va monsieur.

Ele me deu a mão,
Eu lhe tomei o pé,
Vejam, senhores,
Como um anjo é!

Fátuo como o cisne,
Frio como um trilho,
Gordo como um peru,
Feio como você.

Susto, me deu um pouco
Mas não arranquei.

Procurei as penas,
Penas encontrei,
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Duras, como a dura
Casca de um peixe. 

Boas, como quem houvera
Sido Lúcifer!

Se irritou comigo,
Tentou me atacar
Com sua espada de ouro,
Eu me agachei.

Anjo mais absurdo, 
Não voltarei a ver

Morrendo de rir
Disse goodbye sir,
Siga seu caminho
Vá bem
Que te pise o carro
Que te mate o trem

E acabou o conto,
Um, dois, três.
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EM DEFESA DA ÁRVORE

Porque se entrega a essa pedra
Filho dos olhos amendoados
Com o impuro pensamento
De derramá-la contra a árvore.
Quem nunca faz mal a ninguém
Não merece tamanho maltrato.
Seja salgueiro pensativo
Seja melancólica laranjeira
Devem ser sempre pelo homem
Muito bem distinguidos e respeitados:
Filho perverso que os feria
Fere seu pai e seu irmão.
Eu não compreendo, francamente,
Como é possível que um rapaz
Tenha gesto tão indigno
Sendo tão loiro e delicado
Com certeza sua mãe
Não sabe o corvo que criou
Te vê como um homem verdadeiro
Eu penso tudo ao contrário:
Creio que não há em todo o Chile
Guri tão mal intencionado.
Porque se entrega a essa pedra
Como um punhal envenenado
Você que compreende claramente
A grande pessoa que é a árvore!
A que dá a fruta deleitosa
Mais que o leite, mais que o nardo;
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Lenha de ouro no inverno,
Sombra de prata no verão
E, o que é mais que tudo junto,
Cria os ventos e os pássaros.
Pense bem e reconheça
Que não há amigo como a árvore,
Pra onde quer que você vire
Sempre a encontra do seu lado,
Pisando em terra firme
Ou no mar alvoroçado
Balançando o berço
Ou num dia de agonia,
Mais fiel que o vidro do espelho
E mais submisso que um escravo.
Medite um pouco no que faz
Veja que Deus está olhando,
Roga ao senhor que te perdoe
De tão gravíssimo pecado
E nunca mais a pedra ingrata
Saia assoviando da sua mão.
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CATALINA PARRA

Caminhando só
Por uma cidade estranha
O que será de nossa
Catalina Parra?

Quanto tempo, um ano!
Que não sei palavra
Desta memorável
Catalina Parra.

Sob a impenitente 
Chuva derramada
Aonde irá a pobre
Catalina Parra?

Ah, se eu soubesse
Mas não sei nada
Qual é o teu destino 
Catalina Pálida.

Só sei que enquanto 
Digo estas palavras
De voltar a te ver
Cifro a esperança.

Ainda que só seja 
Vista à distância
Menina inesquecível,
Catalina Parra
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Filha minha, quantas
Vezes comparada
Com a cintilante
Luz da manhã!

Ah, amor perdido
Lâmpada lacrada!
Que esta rosa nunca 
Perca sua fragrância.
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PERGUNTAS PARA A HORA DO CHÁ

Este senhor distraído parece
Uma figura de museu de cera;
Olha através de cortinas puídas:
O que vale mais, o ouro ou a beleza?
Vale mais o riacho que se move
Ou o gramado cravado na ribeira?
Distante se ouve um sino
Que abre mais uma ferida, ou que a fecha:
É mais real a água da fonte
Ou a mulher que se olha nela?
Nada se sabe e as pessoas continuam
Construindo castelos de areia.
O copo transparente é superior
À mão do homem que o criou?
Respiramos uma atmosfera cansada
De cinzas, de fumaça, de tristeza:
O que foi visto uma vez não volta
A ser visto igual, dizem as folhas secas.
Hora do chá, torradas, margarina,
Tudo envolto numa espécie de névoa.



HÁ UM DIA FELIZ

Nesta tarde me dediquei a percorrer
As ruas solitárias da minha aldeia
Acompanhado por um bonito crepúsculo
Que é o único amigo de sempre.
Tudo está como então, o outono
E sua difusa lâmpada de névoa, 
Mas agora o tempo invadiu tudo
Com seu pálido manto de tristeza.
Nunca pensei, acredite, um instante
Voltar a ver esta terra querida,
Porém agora que volto não entendo
Como pude ficar tão longe dessa porta.
Nada mudou, nem as casas brancas
Nem os velhos portões de madeira.
Tudo está no lugar; as andorinhas
Na torre mais alta da igreja;
O caracol no jardim, e o musgo
Nas mãos úmidas das pedras.
Não há dúvidas, este é o reino
Do céu azul e das folhas secas
Onde toda e cada coisa tem
A singular e calma leitura:
Até na própria sombra reconheço
O olhar celestial da minha vó.
Estes foram os feitos memoráveis
Que presenciei na primeira juventude,
O correio na esquina da praça
E a umidade nas muralhas velhas.
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Boa coisa, Deus meu!; nunca se sabe
Apreciar a felicidade verdadeira,
Quando a imaginamos longe
É justamente quando está mais perto
Ai de mim, ai de mim!, algo me diz
Que a vida não é mais que uma quimera;
Uma ilusão, um sonho sem limites,
Uma pequena nuvem passageira.
Vamos por partes, não sei bem o que digo,
A emoção subiu à cabeça.
Como já era a hora do silêncio
Quando empreendi minha singular empresa,
Uma atrás da outra, sucessão de ondas mudas, 
Ao estábulo voltaram as ovelhas.
Saudei todas pessoalmente
E quando estava de frente para o arvoredo
Que alimenta o ouvido do vilarejo
Com sua inefável música secreta
Lembrei do mar e enumerei as folhas
Em homenagem a minhas irmãs mortas.
Perfeito. Segui minha viagem
Como quem da vida nada espera.
Passei em frente à roda do moinho,
Parei em frente a uma loja:
O cheiro do café é sempre o mesmo,
Sempre a mesma lua na minha cabeça;
Entre o rio de então e o de agora
Não destaco nenhuma diferença.
Reconheço bem tudo, esta é a árvore
Que meu pai plantou de frente para a porta
(Pai ilustre que em seus bons tempos
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Foi melhor que uma janela aberta).
Eu atrevo a afirmar que sua conduta
Era uma cópia fiel da Idade Média
Quando o cachorro dormia docemente
Debaixo do ângulo reto de uma estrela.
Neste momento sinto que me envolve
O delicado cheiro das violetas
Que minha amorosa mãe cultivava
Para curar a tosse e a tristeza.
Quanto tempo se passou desde então
Não sei dizer com certeza;
Tudo está igual, seguramente,
O vinho e o rouxinol em cima da mesa,
Meus irmãos menores a esta hora
Devem estar voltando da escola:
Só que o tempo apagou tudo
Como uma branca tempestade de areia!
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ESTÁ ESQUECIDO

Juro que não lembro o nome,
Mas morrerei chamando de Maria,
Não por simples capricho de poeta:
Por seus aspectos de praça de cidadezinha.
Que tempos aqueles! Eu um espantalho,
Ela uma jovem pálida e sombria.
Ao voltar certa tarde do Liceu
Soube de sua morte não merecida,
Notícia que me causou tal desengano
Que derramei uma lágrima ao ouvir.
Uma lágrima, sim! Acredita? 
E isso porque sou pessoa de energia.
Vou dar crédito ao que foi dito
Pela gente que trouxe a notícia
Devo crer sem vacilar uma vírgula
Que morreu com meu nome nas pupilas,
Feito que me surpreende, pois nunca
Foi para mim outra coisa que uma amiga.
Nunca tive com ela mais que simples
Relações de estrita cortesia,
Nada mais que palavras e palavras
E uma outra menção às andorinhas
A conheci na minha vila (da minha vila
Só restou um punhado de cinzas)
Mas jamais vi nela outro destino
Que o de uma jovem triste e pensativa.
Tanto foi assim que cheguei a tratá-la
Pelo celestial nome de Maria,
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Circunstância que prova claramente
A exatidão central da minha doutrina.
Pode ser que uma vez a tenha beijado
Quem é que nunca beija suas amigas?
Mas saiba que tratei de fazer
Sem me dar conta que fazia
Não negarei, isso sim, que gostava
De sua imaterial e vaga companhia
Que era como o espírito sereno
Que as flores da casa anima.
Eu não posso esconder de nenhum modo
A importância que teve seu sorriso
Nem desvirtuar a favorável influência
Que até nas pedras de sempre exercia.
Acrescentemos, ainda, que de noite
Seu olhos foram fontes fidedignas.
Mas, apesar de tudo, é necessário
Que entendam que eu não a queria
Senão com este vago sentimento
Com o qual um parente doente se designa.
Porém, acontece, porém
Que nesta data ainda me maravilha,
Esse inaudito e singular exemplo
De morrer com meu nome nas pupilas,
Ela, múltipla rosa imaculada,
Ela que era uma lamparina legítima.
Tem razão, muita razão, a gente
Que passa se queixando noite e dia 
De que o mundo traidor o qual vivemos
Vale menos que uma roda rompida 
Muito mais honroso é uma tumba,
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Vale mais uma folha remoída.
Nada é verdade, aqui nada perdura
Nem a cor do cristal que se admira.
Hoje é um dia azul de primavera,
Creio que morrerei de poesia,
Dessa famosa jovem melancólica 
Não recordo nem que nome tinha.
Só sei que passou por este mundo
Como uma pomba fugitiva:
Esqueci dela sem querer, lentamente.
Como a todas as coisas da vida.
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CANTO AO MAR

Nada poderá apartar da minha memória
A luz daquela misteriosa lâmpada,
Nem o resultado causado em meus olhos
Nem a impressão que me deixou na alma.
Tudo pode o tempo, contudo
Creio que nem a morte pode apagar isso.
Vou me explicar aqui, se me permitem,
Com o melhor eco da minha garganta.
Naquele tempo eu não compreendia 
Francamente, nem como me chamava,
Não havia escrito ainda o primeiro verso
Nem derramando a primeira lágrima;
Era meu coração, nem mais nem menos,
Que um coreto esquecido de uma praça.
Porém, ocorreu que certa vez meu pai
Foi despejado ao sul, na longínqua
Ilha de Chiloé, onde o inverno
É como uma cidade abandonada.
Parti com ele e sem pensar chegamos
A Puerto Montt numa manhã clara.
Minha família viveu sempre
No vale central ou na montanha,
De maneira que nunca, nem em pensamento,
Se conversou sobre o mar em nossa casa.
Sobre esse assunto eu sabia apenas 
O que na escola pública ensinavam
E uma ou outra questão do contrabando
Das cartas de amor de minhas irmãs.
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Descemos do trem entre bandeiras
De uma solene festa popular
Quando meu pai me pegou pelo braço
E voltando os olhos a branca,
Livre e eterna espuma que ao longe 
Fazia um país sem nome navegar,
Como quem reza uma oração, me disse
Com uma voz que tenho no ouvido intacta
“Esse, rapaz, é o mar”. O mar sereno,
O mar que banha de cristal a pátria 
Não sei dizer porque, mas esse é o caso
De uma força maior que me encheu a alma 
E sem medir, sem suspeitar, sequer
Da magnitude real da minha campanha
Deslanchei a correr, sem ordem nem conserto,
Como um desesperado pela praia
E num instante de memória estive 
Frente a esse grande senhor das batalhas.
Então, foi quando estendi os braços
Sobre a face ondulante das águas,
O corpo rígido, as pupilas fixas,
Na verdade sem fim da distância,
Sem que meu ser se movesse um pelo,
Como a sombra azul das estátuas!
Quanto tempo durou nossa saudação
Não poderiam dizer as palavras
Só devo acrescentar que naquele dia
Nasceu em minha mente a inquietude e a ânsia
De fazer em verso o que de onda em onda
Deus aos meus olhos criava sem cessar.
Desde essa data então a fervente 
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E ardente sede que me arrebata: 
É que, na verdade, desde que existe o mundo
A voz do mar em mim estava.



2





DESORDEM NO CÉU

Um padre sem saber como
Chegou às portas do céu,
Bateu a campainha de bronze,
E ao abrir viu São Pedro:
“Se não me deixa entrar
Te corto os crisântemos”.
Com voz respondeu o santo
Que se sentava ao trono:
“Se retire da minha frente
Cavalo de mau auspício,
Jesus Cristo não se compra
Com mandado, nem com dinheiro
E não chega aos seus pés
Com falas de marinheiro.
Aqui não se precisa
Do brilho de teu esqueleto
Para melhorar a dança
De Deus e seus adeptos.
Você viveu entre os humanos
Do medo dos doentes
Vendendo medalhas falsas
E cruzes de cemitério
Enquanto os demais mordiam
Um mísero pão sovado
Você enchia a pança
De carne e ovos frescos.
A aranha da luxúria
Se multiplicou em seu corpo.
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Guarda-chuva pingando sangue
Morcego dos infernos!”

Depois ressoou uma batida de porta
Um raio iluminou o céu,
Os corredores tremeram
E o espírito sem respeito
Do frade virou de costas
E deu direto no olho dos infernos.
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SANTO ANTÔNIO

Num canto de uma capela 
Um eremita se contenta
Na dor das costas
E no martírio da carne.

A seus pés enrrugados pela chuva
Caem maçãs materiais
E a serpente da dúvida
Assobia por trás dos cristais.

Seus lábios rubros como o vinho
Dos prazeres terrenos
Já se desprendem de sua boca
Como coágulos de sangue.

Isso não é tudo, suas bochechas
Sob a luz negra da tarde
Mostram as fundas cicatrizes
Das espinhas genitais.

E nas rugas de seu rosto
Que no vazio se debate
Estão inscritos à porfia
Os sete vícios capitais.
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AUTORRETRATO 

Considereis, rapazes, 
Este capote de frade mendicante
Sou professor em um liceu desconhecido,
Perdi a voz dando aulas
(Depois do tudo ou nada
Dou quarenta horas semanais)
O que minha cara esbofeteada diz a vocês? 
Verdade, me olhar dá pena!
E o que esses sapatos de padre dizem a vocês
Que envelheceram sem pedir autorização?

Em matéria de olhos, a três metros
Não reconheço nem minha própria mãe
O  que acontece comigo? — Nada!
Dar aulas arruinou minha vista:
A péssima luz, o sol
A venenosa lua miserável
E tudo, para quê? 
Para ganhar o pão imperdoável
Duro como a cara do burguês
E com cheiro e sabor de sangue.
Para que nascemos homens
Se nos dão uma morte de animais!

Por excesso de trabalho, às vezes
Vejo formas estranhas no ar,
Ouço corridas loucas,
Risadas, conversas criminosas,
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Observe estas mãos
E estas bochechas brancas de cadáver
Esses escassos cabelos que me restam.
Essas negras rugas infernais!

Contudo eu já fui como vocês,
Jovem, cheio de belos ideais,
Sonhei fundindo o cobre
E limando as faces do diamante:
Aqui estou hoje
Por trás desta mesa desconfortável
Embrutecido pelo tilintar
Das quinhentas horas semanais
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CANÇÃO

Quem é você repentina
Donzela que se desenrola
Como a aranha se pendura
Na pétala de uma rosa.

Teu corpo relampagueia
Entre os maduros frutos
Que o ar quente arranca
Da árvore da centolla.

Cai com o sol, escrava
Dourada da papoula
E chora entre os braços
Do homem que te descasca.

É mulher ou deus
A moça que incorpora
Como uma nova Afrodite
Do fundo de uma corola?

Ferida no mais profundo
Do cálice, se desenrola,
Geme de prazer, se alonga,
Se rompe como uma taça.

Mulher que se parece o mar,
— Violada de onda em onda —
É mais ardente ainda
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Que um céu de nuvens vermelhas.

A mesa está posta, morde
A uva que a transtorna
E beija com raiva o duro
Cristal que te bota louca.
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ODE A ALGUMAS POMBAS

Que divertidas são
Estas pombas que caçoam de tudo,
Com suas pequenas penas coloridas
E seus enormes ventres redondos. 
Passam da mesa à cozinha
Como folhas que se dispersam no outono
E no jardim ficam a comer
Moscas, de tudo um pouco,
Bicam as pedras amarelas
Ou param no lombo do touro:
São mais ridículas que uma escopeta
Ou que uma rosa cheia de piolhos
Seus estudados voos, porém, 
Hipnotizam mancos e coxos
Que creem ver nelas
A explicação deste mundo e do outro.
Mesmo que inspirem desconfiança, pois têm
O olfato da raposa
A inteligência fria do réptil
E a experiência imensa do papagaio.
São mais hipnóticas que o professor
E o abade que cai de gordo.
Mas ao menor descuido se movem
Como bombeiros loucos,
Entram pela janela do edifício
E se apoderam do cofre.

A ver se alguma vez
Nos juntamos realmente todos
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E nos mantemos firmes
Como a galinha que defende seus pimpolhos.
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EPITÁFIO

De estatura mediana, 
Com uma voz nem fina nem grossa 
Filho mais velho de professor primário 
E de uma costureira de fundo de quintal;
Fraco de nascimento 
Ainda que amante da boa mesa;
De bochechas esquálidas
E de bem mais abundantes orelhas;
Com um rosto quadrado
Em que apenas os olhos se abrem
E um nariz de boxeador mulato
Abaixo a boca de ídolo asteca
— Tudo isso banhado
Por uma luz irônica e pérfida —
Nem muito sagaz nem muito mané
Fui o que fui: uma mistura
De vinagre e de azeite
Um embutido de anjo e monstro!
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ADVERTÊNCIA AO LEITOR

O autor não responde pelos incômodos que podem 
ocasionar seus escritos:

Ainda que pese
O leitor terá que se dar sempre por satisfeito
Sabeis, que além de teólogo fui um humorista 

consumado,
Depois de reduzir a pó o dogma da Santíssima 

Trindade
Você por acaso respondeu por heresia? 
E se chegou a responder, como fez? 
De que jeito desatinado? 
Baseando-se em qual cúmulo de contradições?

Segundo os doutores da lei esse livro não deveria ser 
publicado:

A palavra arco-íris não aparece em nenhuma parte,
Menos ainda a palavra dor, 
A palavra castiço.
Poltronas e mesas, essas sim, figuram a granel
Túmulos! Material de escritório!
Coisas que me enchem de orgulho
Pois, ao meu ver, o céu está caindo aos pedaços.

Os mortais que leram os Tratados de Wittgenstein
Podem deparar-se com uma pedra contra o peito
Porque é uma obra difícil de conseguir:
Porém o Círculo de Viena se dissolveu faz anos
Seus membros se dispersaram sem deixar rastro
E eu decidi declarar guerra aos cavaleiros da lua. 
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Minha poesia pode perfeitamente não conduzir a 
nenhuma parte

“Os risos deste livro são falsos”, argumentarão meus 
detratores

“Suas lágrimas, artificiais!”
“Em vez de suspirar, nessas páginas se boceja!”
“Esperneia-se como uma criança de colo”
“O autor se faz entender aos espirros”
Conforme: convido todos a se lançarem com tudo, 
Como os fenícios, pretendo formar meu próprio 

alfabeto.
“Para que incomodar o público então?”, perguntarão 

os amigos leitores:
“Se o próprio autor começa a desprestigiar seus 

escritos,
O que se poderá esperar deles?”
Cuidado, eu não desprestigio nada
Ou, melhor dizendo, eu exalto meu ponto de vista
Me vanglorio de minhas limitações
Exalto minhas criações.

Os pássaros de Aristófanes
Enterravam em suas próprias cabeças
Os cadáveres de seus pais.
(Cada pássaro era um cemitério ambulante) 
Ao meu modo de ver
É chegada a hora de modernizar essa cerimônia
E eu enterro minhas penas na cabeça dos senhores 

leitores!
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QUEBRA-CABEÇAS

Não dou a ninguém o direito.
Adoro fiapos de trapo.
Mudo tumbas de lugar.

Mudo tumbas de lugar.
Não dou a ninguém o direito.
Eu sou um tipo ridículo
Aos raios do sol,
Carrasco das lanchonetes
Eu morro de raiva.

Eu não tenho remédio,
Meus próprios cabelos me acusam
Em um altar de segunda mão
As máquinas não perdoam.

Rio atrás de uma poltrona,
Minha cara se enche de moscas.

Eu sou aquele que se expressa mal
Se expressa segundo as circunstâncias.

Eu gaguejo,
Com o pé toco uma espécie de feto.

Para que são esses estômagos?
Quem fez essa mistureba?

O melhor é tirar um sarro
Eu digo uma coisa por outra. 



44

PAISAGEM

Veja essa perna humana que se pendura na lua
Como uma árvore que cresce para baixo
Essa perna assustadora que flutua no vazio
Iluminada apenas pelo raio
Da lua e o ar do esquecimento!
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CARTAS A UMA DESCONHECIDA

Quando passarem os anos, quando passarem
Os anos e o ar tiver cavado um fosso
Entre tua alma e a minha; quando passarem os anos.
E eu só seja um homem que amou, um ser que se 

deteve
Um instante frente aos teus lábios,
Um pobre homem cansado de andar pelos jardins,
Onde tu estarás? Onde
Estarás? Ó filha de meus beijos!
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NOTAS DE VIAGEM

Eu me mantive distante do meu posto durante anos
Me dediquei a viajar, a trocar impressões com meus 

interlocutores
Me dediquei a dormir;
Porém as cenas vividas em épocas anteriores se 

faziam presentes na minha memória.
Durante a festa eu pensava em coisas absurdas:
Pensava numas alfaces vistas no dia anterior
Ao passar pela cozinha,
Pensava em infinitas coisas fantásticas relacionadas à 

minha família;
Entretanto o barco já tinha adentrado o rio,
Abria caminho através de um cardume de águas-vivas.
Aquelas cenas fotográficas afetavam meu espírito,
Me obrigavam a me fechar no meu camarote;
Comia à força, me rebelava contra mim mesmo,
Era um perigo permanente a bordo
Posto que a qualquer momento podia sair em 

contrassenso.
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MADRIGAL

Serei milionário numa noite. 
Graças a um truque que me permitirá fixar as imagens 
Em um espelho côncavo. Ou convexo. 

Parece que o êxito será completo
Quando conseguir inventar um túmulo de fundo 

duplo
Que permita o cadáver se somar a outro mundo

Já queimei bastante as minhas pestanas
Nesta absurda corrida de cavalos
Em que os joqueis são lançados de suas cavalgaduras
E caem entre os espectadores

Justo é, então, que se trate de criar algo
Que me permita viver folgado
Ou que pelo menos me permita morrer

Estou seguro que minhas pernas tremem
Sonho que me caem os dentes 
E que chego tarde a uns funerais
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SOLO DE PIANO

Já que a vida do homem não é nada mais que uma 
ação à distância,

Um pouco de espuma que brilha no interior de um 
vaso;

Já que as árvores não são nada mais que móveis que 
se agitam:

Não são nada mais que sofás e mesas em movimento 
perpétuo;

Já que nós mesmos não somos  mais do que seres
(Como deus não é outra coisa senão deus)
Já que não falamos para ser escutados
Mas sim para que os demais falem
E o eco é anterior às vozes que o produzem;
Já que sequer temos o consolo de um caos
No jardim que boceja e se enche de ar,
Um quebra-cabeças que deve se resolver antes de 

morrer
Para poder ressuscitar depois tranquilamente
Quando tiver usado em excesso a mulher;
Já que também existe um céu no inferno,
Deixe que eu também faça algumas coisas:

Eu quero fazer um ruído com os pés
E quero que minha alma encontre seu corpo.
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O PEREGRINO

Atenção senhoras e senhores, um minuto de atenção:
Virem, um instante, a cabeça para este lado da 

república,
Esqueceis, por uma noite, vossos assuntos pessoais,
O prazer e a dor podem esperar à porta:
Uma voz se ouve deste lado da república
Atenção, senhores e senhoras! Um momento de 

atenção!

Uma alma que esteve engarrafada durante anos
Numa espécie de abismo sexual e intelectual 
Alimentando-se escassamente pelo nariz
Deseja ser escutada por vocês.
Desejo que me informe sobre algumas matérias,
Necessito de um pouco de luz, o jardim está coberto 

de moscas,
Me encontro num desastroso estado mental,
Raciocino à minha maneira;
Enquanto digo essas coisas vejo uma bicicleta apoiada 

em um muro,
Vejo uma ponte
E um automóvel que desaparece entre os edifícios.

Vocês se penteiam, é certo, vocês andam a pé pelos 
jardins,

Debaixo da pele têm outra pele,
Vocês possuem um sétimo sentido
Que lhes permite entrar e sair automaticamente.
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Mas eu sou um guri que chama sua mãe por trás das 
pedras

Sou um peregrino que faz pedras saltarem à altura de 
seu nariz,

Uma árvore que pede aos berros que a cubram de folhas. 
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PALAVRAS A TOMÁS LAGO

Antes de se tornar matéria,
Antes, mas muito antes de se tornar espírito,
Pense um pouco em você mesmo, Tomás
Lago, e considere o que está por vir,
Também o que está por fugir para sempre
De ti, de mim
Das pessoas que nos escutam.

Me refiro a uma sombra,
A essa parte do ser que você arrasta
Como um monstro a quem tem que dar de comer e 

beber
E me refiro a um objeto
A esses móveis de antiquário que você coleciona com 

pavor
A essas coroas mortuárias e a essas espantosas selas 

de montaria
(Me refiro a uma luz).

Te vi pela primeira vez em Chillán
Em uma sala cheia de cadeiras e mesas
A uns passos da tumba de teu pai.
Você comia um frango frio 
A grandes goles você fazia soar uma garrafa de vinho.

Me disse de onde você tinha vindo
O noturno seguiu viagem para o sul
Você fazia uma viagem a prazer
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Ou por acaso se apresentava vestido como um 
desconhecido? 

Naquela época já eras um homem de idade
E logo vieram as quintas de recreo
Que mais pareciam matadouros de seres humanos
Era preciso andar toda noite pela ferrovia
Para chegar a esse lugar maldito
Essa latrina coberta de flores.

Vieram também essas conferências desorganizadas,
Essa poeirada mortal da Feira do Livro,
Vieram, Tomás, essas eleições angustiantes,
Essas ilusões e alucinações.

Que triste foi tudo isso!
Que triste!, mas que alegre ao mesmo tempo!
Que edificante espetáculo nós demos
Com nossas chagas, nossas dores!

A tudo que veio somar-se um afã
Um temor,
Vieram somar milhares de pequenas dores
Vieram somar, por fim, uma dor mais profunda e mais 

aguda!

Pense, pois, um momento nessas coisas,
No pouco e no nada que vai ficando de nós,
Se for oportuno, pense no mais além,
Porque é justo pensar
E porque é útil crer que pensamos.
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RECORDAÇÕES DA JUVENTUDE

O certo é que eu ia de um lado ao outro,
Às vezes topava nas árvores,
Topava nos mendigos,
E abria espaço através de um bosque de cadeiras e 

mesas,
Com a alma por um fio via cair as grandes folhas.
Mas tudo era inútil,
Cada vez mais e mais me afundava numa espécie de 

geleia,
As pessoas riam dos meus arroubos,
Os indivíduos se agitavam em suas poltronas como 

algas movidas pelas ondas
E as mulheres me dirigiam olhares de ódio
Me fazendo subir, me fazendo descer,
Me fazendo chorar e rir contra a minha vontade.

Tudo isso resultou num sentimento de asco,
Resultou numa tempestade de frases incoerentes,
Ameaças, insultos, juramentos que não vem ao caso,
Resultaram uns movimentos extenuantes de quadris,
Aqueles bailes fúnebres
Que me deixavam sem respiração
E que me impediam de levantar a cabeça durante dias,
Durante noites.

Eu ia de um lado a outro, é verdade,
Minha alma flutuava pelas ruas
Pedindo socorro, pedindo um pouco de ternura;
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Com uma folha de papel e um lápis eu entrava nos 
cemitérios 

Disposto a não me deixar enganar.
Dava voltas e voltas em torno do mesmo assunto,
Observava de perto as coisas
Ou em um ataque de ira me arrancava os cabelos.

Dessa maneira, debutei nas salas de aula,
Como um ferido à bala me arrastei pelos ateneus,
Cruzei o umbral das casas particulares,
Com língua afiada me comuniquei com os 

espectadores:

Eles liam o jornal 
Ou sumiam atrás de um táxi.

Aonde ir então!
A esta hora o comércio estava fechado;
Eu pensava num naco de cebola visto durante o jantar
E no abismo que nos separa dos outros abismos.
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O TÚNEL

Passei uma época da juventude na casa de umas tias
Logo depois da morte de um senhor intimamente 

ligado a elas
Cujo fantasma as assombrava sem piedade
Tornando a elas impossível a vida

No princípio eu me mantive surdo aos telegramas dele
Às epístolas concebidas numa linguagem de outra 

época
Cheias de alusões mitológicas
E de nomes próprios desconhecidos para mim
Vários deles pertenciam a sábios da antiguidade
A filósofos medievais de menor valor
A simples vizinhos da localidade em que elas 

moravam.

Chutar o balde da universidade
Romper com os encantos da vida elegante
Interromper tudo
Com o objetivo de satisfazer os caprichos de três 

anciãs histéricas
Repletas de todo tipo de problemas pessoais
Resultava, para uma pessoa com o meu caráter,
Num porvir pouco animador
Numa ideia sem pé nem cabeça.

Vivi quatro anos no Túnel, porém,
Em comunidade com aquelas temíveis damas
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Quatro anos de martírio constante
Da manhã até a noite.
As horas de felicidade que passei debaixo das árvores
Tornaram-se logo semanas de tédio
Meses de angústia que eu dissimulava ao máximo
Com o objetivo de não despertar curiosidade em torno 

de mim,
Tornaram-se anos de ruína e miséria
Séculos de prisão vividos pela minha alma
No interior de uma garrafa vazia!

Minha concepção espiritualista de mundo
Me posicionou diante dos acontecimentos num plano 

de franca interioridade:
Eu via tudo através de um prisma
No fundo do qual as imagens de minhas tias se 

entrelaçavam como linhas vivas
Formando uma espécie de malha impenetrável
Que feria minha vista tornando-a cada vez mais 

ineficaz.

Um jovem de recursos escassos não se dá conta das 
coisas.

Ele vive numa redoma de vidro que se chama Arte
Que se chama Luxúria, que se chama Ciência
Tratando de estabelecer contato com um mundo de 

relações
Que só existem para ele e para um pequeno grupo de 

amigos.

Sob os efeitos de uma espécie de vapor d’água
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Que se infiltrava através do piso da casa
Inundando a atmosfera até que tudo ficasse invisível
Eu passava as noites em minha mesa de trabalho
Absorvido pela prática da escrita automática.

Porém para aprofundar nessas matérias 
desagradáveis

Aquelas matronas me enganaram miseravelmente
Com suas falsas promessas, com suas esquisitas 

fantasias 
Com suas dores sabiamente fingidas
Conseguiram me prender em suas redes por anos
Me obrigando tacitamente a trabalhar para elas
Em trabalhos de cultivo
Em comércios de animais
Até que uma noite, olhando pela fechadura
Me dei conta que uma delas
Minha tia paralítica!
Caminhava perfeitamente sobre a ponta dos pés
E recaí na realidade com um sentimento dos 

demônios.
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VÍBORA

Durante longos anos estive condenado a amar uma 
mulher desprezível

Me sacrificar por ela, sofrer humilhações e zombarias 
sem conta,

Trabalhar dia e noite para alimentá-la e vesti-la,
Levar a cabo alguns delitos, cometer algumas faltas,
À luz da lua realizar pequenos roubos,
Falsificações de documentos comprometedores,
Sob pena de cair em descrédito diante de seus olhos 

fascinantes.
Nas horas de compreensão costumávamos ir aos 

parques
E tirar fotos juntos dirigindo uma lancha a motor,
Ou íamos a um café dançante
Onde nos entregávamos a um baile desenfreado
Que se prolongava até altas horas da madrugada.

Por longos anos vivi prisioneiro do encanto daquela 
mulher 

Que habitualmente se apresentava no meu escritório 
completamente nua

Executando as contorções mais difíceis de imaginar
Com o propósito de incorporar minha pobre alma à 

sua órbita
E, sobretudo, para me extorquir até o último centavo
Me proíbia estritamente de me relacionar com minha 

família
Meus amigos eram separados de mim por meio de 

libelos difamadores
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Que a víbora publicava em um jornal de sua 
propriedade.

Apaixonada até o delírio não me dava um minuto de 
trégua,

Exigindo peremptoriamente que beijasse sua boca
E respondesse sem dilação suas estúpidas perguntas
Várias delas sobre a eternidade e a vida futura
Temas que produziam em mim um lamentável estado 

de ânimo
Zumbidos no ouvido, entrecortadas náuseas, 

desvanecimentos prematuros
Que ela sabia aproveitar com esse espírito prático que 

a caracterizava
Para se vestir rapidamente sem perda de tempo
E abandonar meu departamento deixando-me a ver 

navios

Esta situação se prolongou por mais de cinco anos
Por temporadas vivíamos juntos num quarto redondo
Dividindo as despesas em um bairro de luxo, perto do 

cemitério
(Algumas noites interrompemos nossa lua de mel 
para fazer frente aos ratos que apareciam na janela).
A víbora carregava um minucioso livro de contas
Em que anotava o mínimo centavo que eu pedia 

emprestado;
Não me permitia usar a escova de dente com que eu 

mesmo a havia presenteado
E me acusava de ter arruinado sua juventude:
Lançado chamas pelos olhos me convencia a 

comparecer ante o juiz
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E pagar-lhe dentro de um prazo prudente parte da 
dívida

Pois ela necessitava desse dinheiro para continuar 
seus estudos

Então tive que sair à rua e viver de caridade pública
Dormir em bancos de praça
Onde fui encontrado muitas vezes moribundo pela 

polícia
Entre as primeiras folhas do outono.
Felizmente aquele estado de coisas não foi muito à 

frente
Porque certa vez em que eu me encontrava numa 

praça também 
Pousando diante de uma câmera fotográfica
Umas deliciosas mãos femininas me vedaram de 

repente a vista
Enquanto uma voz amada perguntava quem sou eu.
Tu és meu amor, respondi com serenidade.
Anjo meu!, disse ela nervosamente 
Permita que eu me sente em teus joelhos mais uma 

vez 
Então pude reparar que ela se apresentava agora 

provida de uma pequena tanga
Foi um encontro memorável ainda que cheio de notas 

dissonantes
Comprei um lote, não longe do matadouro, exclamou,
Ali penso em construir uma espécie de pirâmide
Na qual podemos passar os últimos dias de nossas 

vidas.
Já terminei meus estudos, tenho título de advogada,
Disponho de bom capital;
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Nos dediquemos a um negócio produtivo, os dois, 
amor meu, acrescentou,

Longe do mundo construiremos nosso ninho.
Chega de sandices, repliquei, teus planos me inspiram 

desconfiança
Penso que de um momento para outro minha 

verdadeira mulher
Pode nos deixar na miséria mais espantosa.
Meus filhos já cresceram, o tempo correu,
Me sinto profundamente esgotado, me deixa 

descansar por um instante,
Me traz um pouco de água, mulher, 
Me dá de comer em algum lugar,
Estou morto de fome,
Não posso mais trabalhar para você,
Está tudo terminado entre nós.
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A ARAPUCA

Naquele tempo eu evitava cenas muito enigmáticas
Como os doentes do estômago evitam comidas 

pesadas
Preferia ficar em casa divagando sobre algumas 

questões
Referentes à reprodução das aranhas,
Cujo objeto me retinha no jardim.
E eu não aparecia em público até altas horas da noite;
Ou com as mangas da camisa arregaçadas, em atitude 

desafiante,
Costumava lançar furiosos olhares à lua
Procurando evitar esses pensamentos 

descompensados
Que se apegam como tumores à alma humana.
Na solidão possuía um domínio absoluto sobre mim,
Ia de um lado a outro com plena consciência dos meus 

atos
Ou me deitava entre as tábuas da adega
A sonhar, a idealizar mecanismos, a resolver pequenos 

problemas emergenciais.
Aqueles eram os momentos em que botava em prática 

meu célebre método onírico,
Que consiste em violentar a si mesmo e sonhar o que 

se deseja,
Em promover esquetes preparadas de antemão com 

participação do mais além.
Desta maneira conseguia receber informações 

preciosas
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Sobre uma série de dúvidas que afligem o ser: 
Viagens ao exterior, confusões eróticas, complexos 

religiosos
Mas todas as preocupações eram poucas
Posto que por razões difíceis de precisar
Eu começava a deslizar automaticamente por uma 

espécie de plano inclinado,
Como um globo que desinfla, minha alma perdia altura,
O instinto de conservação parava de funcionar
E privado de meus vícios mais essenciais
Caia fatalmente na arapuca do telefone,
Que como um abismo atrai os objetos que o rodeiam
E com mãos trêmulas discava esse número maldito
Que ainda costumo repetir automaticamente 

enquanto durmo.
De incerteza e miséria eram aqueles segundos
Em que eu, como um esqueleto de pé diante dessa 

mesa do inferno
Coberta por um cretone amarelo,
Esperava uma resposta do outro extremo do mundo,
A outra metade de mim, prisioneira em uma cova.
Esses ruídos entrecortados do telefone
Produziam em mim o efeito das máquinas 

perfuradoras dos dentistas,
Encrustavam-se em minha alma como agulhas 

lançadas do alto
Até que, chegado o momento exato, 
Começava a transpirar e gaguejar febrilmente
Minha língua parecia um beefsteak de bezerro
Se punha entre meu ser e minha interlocutora
Como essas cortinas negras que nos separam dos 

mortos.



64

Eu não desejava sustentar essas conversas muito 
íntimas

Que, no entanto, eu mesmo provocava de forma torpe
Com minha voz ofegante, carregada de eletricidade.
Senti me chamarem pelo nome de batismo
Esse tom de familiaridade forçada
Produzia em mim mal-estares difusos,
Perturbações locais de angústia que eu procurava 

conjurar
Através de um método rápido de perguntas e 

respostas
Criando nela um estado de efervescência 

pseudoerótico
Que depois vinha repercutir em mim mesmo
Sob a forma de incipientes ereções e de uma sensação 

de fracasso.
Então ria, à força, caindo depois num estado de 

prostração mental.
Aqueles papos absurdos se prolongaram algumas 

horas
Até que a dona da pensão aparecia atrás do biombo
Interrompendo brutamente aquele idílio estúpido,
Aquelas contorções de postulantes ao céu
E aquelas catástrofes tão deprimentes para o espírito
Que não terminavam completamente ao desligar o 

telefone
Já que, em geral, ficávamos comprometidos
A nos ver no dia seguinte numa lanchonete
Ou na porta de uma igreja cujo nome não quero recordar.
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VÍCIOS DO MUNDO MODERNO

Os delinquentes modernos
Estão autorizados a percorrer diariamente parques e 

jardins
Munidos de poderosos óculos e relógios de bolso.
Entram e saqueiam as lojas favorecidas pela morte.
E instalam seus laboratórios entre roseiras em flor
Dali controlam fotógrafos e mendigos que 

perambulam ao redor
Procurando erguer um pequeno templo em meio a 

miséria
E se surge oportunidade, chegam a atacar um 

engraxate entristecido.
A polícia assustada foge desses monstros
Em direção ao centro da cidade 
Onde estalam os grandes incêndios de fim de ano
E um valente encapuzado impõem mãos ao alto a 

duas mães de caridade

Os vícios do mundo moderno:
O automóvel e o cinema sonoro,
As discriminações raciais,
O extermínio dos peles vermelhas,
Os truques da alta banca,
A catástrofe dos anciãos,
O comércio internacional de brancas feito por 

sodomitas internacionais
A ostentação e a gula 
As Pompas Fúnebres
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Os amigos pessoais de sua excelência
A exaltação do folclore à categoria do espírito
O abuso dos entorpecentes e da filosofia
A aceitação dos homens favorecidos pela sorte
O autoerotismo e a crueldade sexual

A exaltação do onírico e do subconsciente, em 
detrimento do sentido comum.

A confiança exacerbada em soros e vacinas,
O endeusamento do falo,
A política internacional de pernas abertas patrocinada 

pela imprensa reacionária,
O afã desmedido de poder e lucro
A corrida do ouro,
A fatídica dança dos dólares,
A especulação e o aborto,
A destruição dos ídolos,
O desenvolvimento excessivo dos dietéticos e da 

psicologia pedagógica,
O vício do baile, do cigarro, dos jogos de azar,
As gotas de sangue que insistem em aparecer nos 

lençóis dos recém-casados,
A loucura do mar,
A agorafobia e a claustrofobia,
A desintegração do átomo,
O humorismo sangrento da teoria da relatividade,
O delírio de retorno ao ventre materno,
O culto ao exótico,
Os acidentes aeronáuticos,
As incinerações, as purgas em massa, a retenção dos 

passaportes,
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Tudo isso, porque sim,
Porque produz vertigem,
A interpretação dos sonhos
E a difusão da radiofilia.

Como está demonstrado, o mundo moderno é 
composto de flores artificiais

Que são cultivadas em redomas de vidro semelhantes 
à morte 

É composto por estrelas do cinema,
E sangrentos boxeadores que pelejam sob a luz da lua,
É composto de homens-rouxinóis que controlam a 

vida econômica dos países
Mediante mecanismos fáceis de explicar,
Eles vestem geralmente negro como os precursores do 

outono
E se alimentam de raízes e ervas silvestres.
Entretanto os sábios, comidos pelos ratos,
Apodrecem nos porões das catedrais,
E as almas nobres são implacavelmente perseguidas 

pela polícia.

O mundo moderno é uma grande cloaca:
Os restaurantes de luxo estão repletos de cadáveres 

digestivos
E de pássaros que voam perigosamente a uma escassa 

altura.
Isso não é tudo: os hospitais estão cheios de 

impostores,
Sem mencionar os herdeiros do espírito que fundam 

suas colônias no ânus dos recém-operados
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Os industriais modernos sofrem às vezes o efeito da 
atmosfera envenenada.

Juntos às máquinas de tecer frequentemente caem 
doentes do espantoso mal do sono

Que os transforma ao longo do tempo em umas 
espécies de anjos.

Negam a existência do mundo físico
E se vangloriam de ser uns pobres filhos do sepulcro.
Contudo o mundo sempre foi assim.
A verdade, como a beleza, não se cria nem se perde
E a poesia reside nas coisas ou é simplesmente um 

espelhamento do espírito
Reconheço que um terremoto bem concebido
Pode acabar em alguns segundos com uma cidade rica 

em tradições
E que um minucioso bombardeio aéreo
Derrube árvores, cavalos, tronos, música.
Mas, o que importa a tudo isso
Se enquanto a maior bailarina do mundo
Morre pobre e abandonada em uma pequena aldeia 

no sul da França
A primavera devolve ao homem uma parte das flores 

desaparecidas.

Tratemos de ser felizes, recomendo eu, chupando a 
miserável costela humana

Extraiamos dela o líquido renovador
Cada qual com suas inclinações pessoais.
Nos agarremos a essa pelanca divina!
Ofegantes e trêmulos
Chupemos esses lábios que nos enlouquecem,
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A sorte está lançada.
Aspiremos esse perfume enervador e destrutivo
E vivamos um dia mais a vida dos eleitos:
De suas axilas, o homem extrai a cera necessária para 

forjar o rosto dos seus ídolos
E do sexo da mulher a palha e o barro de seus 

templos.
Por tudo o qual
Cultivo um piolho em minha gravata
E sorrio aos imbecis que descem das árvores.
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AS TÁBUAS

Sonhei que estava em um deserto, e que entediado de 
mim mesmo

Começava a golpear uma mulher.
Fazia um frio dos demônios; era necessário fazer algo,
Fazer fogo, fazer um pouco de exercício;
Mas me doía a cabeça, me sentia cansado
Só queria dormir, queria morrer.
Meu traje estava empapado de sangue
E entre meus dedos se viam alguns cabelos
— Os cabelos de minha própria mãe  —
“Por que maltratas tua mãe?”, me perguntava uma 

pedra
Uma pedra coberta de poeira “por que a maltratas?”
Eu não sabia de onde vinham essas vozes que me 

faziam tremer
Olhava minhas unhas e as ruía
Tratava de pensar inultimente em algo 
Mas só via em torno de mim um deserto
E via a imagem desse ídolo
Meu deus que me assistia fazer tais coisas.
Apareceram então uns pássaros
E ao mesmo tempo no escuro descobri umas pedras
Num esforço supremo consegui distinguir as tábuas 

da lei
“Nós somos as tábuas da lei” diziam elas
“Por que maltratas tua mãe?”
“Vês esses pássaros que vieram posar sobre nós?“
“Aí estão eles para registrar teus crimes”
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Mas eu bocejava, me aborrecem tais admoestações
“Espantem esses pássaros” eu disse em voz alta
“Não” respondeu uma pedra
“Eles representam teus diferentes pecados”
“Eles estão aqui para vigiá-lo”
Então, voltei de novo à minha dama
E passei a dar mais firme que antes
Para me manter acordado era preciso fazer algo
Estavana obrigação de atuar
Sob pena de cair dormindo entre aquelas pedras
Aqueles pássaros.
Tirei então uma caixa de fósforos de um dos meus 

bolsos
E decidi queimar o busto de deus
Fazia um frio espantoso, precisava me aquecer
Mas esse fogo só durou alguns segundos
Desesperado procurei de novo as tábuas
Mas elas desapareceram
As pedras também não estavam mais ali
Minha mãe havia me abandonado 
Segui em frente, mas não:
Já não podia mais.
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SOLILÓQUIO DO INDIVÍDUO

Eu sou o Indivíduo,
Primeiro vivi em uma caverna
(Ali gravei algumas figuras)
Logo procurei um lugar mais apropriado.
Eu sou o Indivíduo
Primeiro tive que procurar alimentos,
Buscar peixes, pássaros, buscar lenha,
(Já me preocupava com os demais assuntos)
Fazer uma fogueira,
Lenha, lenha, onde posso conseguir lenha,
Um pouco de lenha para fazer uma fogueira,
Eu sou o Indivíduo.
Ao mesmo tempo me perguntei, 
Fui a um abismo cheio de ar;
Me respondeu uma voz:
Eu sou o Indivíduo.
Depois tratei de me mudar para outra caverna,
Ali também gravei figuras,
Gravei um rio, búfalos,
Gravei serpentes,
Eu sou o Indivíduo.
Mas não. Me enchi das coisas que fazia,
O fogo me incomodava,
Queria ver mais,
Eu sou o Indivíduo.
Desci a um vale banhado por um rio,
Ali encontrei o que precisava,
Encontrei um povo selvagem,
Uma tribo,
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Eu sou o Indivíduo.
Vi que faziam algumas coisas por ali,
Gravavam figuras nos rochedos,
Faziam fogo, também faziam fogo!
Eu sou o indivíduo.
Me perguntaram de onde vinha.
Respondi que sim, que não tinha planos 

determinados,
Respondi que não, que dali seguiria em diante.
Bem. 
Peguei então uma pedra que encontrei num rio
E comecei a trabalhar com ela,
Comecei a poli-la,
Fiz dela parte de minha própria vida.
Mas isso é muito grande.
Cortei umas árvores para navegar,
Buscava peixes,
Buscava diferentes coisas,
(Eu sou o Indivíduo).
Até que comecei a me entediarde novo.
As tempestades entediam,
Os trovões, os relâmpagos, 
Eu sou o Indivíduo.
Bem. Me pus a pensar um pouco,
Perguntas estúpidas vinham à cabeça.
Falsos problemas.
Então comecei a caminhar por uns bosques,
Cheguei a uma árvore e outra árvore,
Cheguei auma fonte,
Uma fossa em que vi alguns ratos:
Aqui venho eu, disse então, 
Alguém viu por aqui uma tribo,
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Um povo selvagem que faz fogo?
Desse modo me desloquei até o oeste
Acompanhado por outros seres,
Ou melhor, sozinho.
Para ver, é preciso crer, me diziam,
Eu sou o Indivíduo.
Formas eu via na escuridão,
Nuvens talvez,
Talvez visse nuvens, visse relâmpagos,
E com tudo isso já haviam passado vários dias,
Eu me sentia morrer,
Inventei umas máquinas,
Construí relógios,
Armas, veículos,
Eu sou o Indivíduo.
Apenas tinha tempo para enterrar meus mortos,
Apenas tinha tempo para semear,
Eu sou o Indivíduo.
Anos mais tardes entendi umas coisas,
Umas formas,
Cruzei fronteiras
E permaneci fixo numa espécie de nicho,
Em uma barca que navegou quarenta dias,
Quarenta noites,
Eu sou o Indivíduo.
Logo vieram umas secas,
Vieram umas guerras,
Tipos de cor entraram no vale,
Mas eu devia seguir em frente,
Devia produzir.
Produzi ciência, verdades imutáveis,
Produzi estatuetas,
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Dei à luz livros de milhares de páginas,
Meu rosto inchou,
Construí um fonógrafo,
A máquina de costura,
Começaram a aparecer os primeiros automóveis,
Eu sou o Indivíduo.
Alguém segregava planetas,
Segregava árvores!
Mais eu segregava ferramentas,
Móveis, material de escritório, 
Eu sou o Indivíduo
Construíram também cidades
Rotas,
Instituições religiosas saíram de moda,
Buscavam fortuna, buscavam felicidade,
Eu sou o Indivíduo.
Depois me dediquei a viajar
A praticar, a praticar idiomas,
Idiomas,
Eu sou o Indivíduo.
Olhei por uma fechadura,
Sim, olhei. Te digo, olhei,
Para sair da dúvida olhei,
Por trás de umas cortinas,
Eu sou o Indivíduo.
Bem.
Melhor talvez seja voltar a esse vale,
A essa caverna que me serviu de lar,
E começar a gravar de novo,
O mundo ao avesso,
Mas não: a vida não tem sentido.
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