
A	perda	da	auréola	(Charles	Baudelaire)	

	 “Olá!	 O	 senhor	 por	 aqui,	 meu	 caro?	 O	 senhor	
nestes	 maus	 lugares!	 O	 senhor	 bebedor	 de	
quintessências	 e	 comedor	 de	 ambrosia!	 Na	 verdade,	
tenho	razão	para	me	surpreender!”		
	 ‘Meu	caro,	você	conhece	meu	terror	de	cavalos	
e	viaturas.	Agora	mesmo,	quando	atravessava	a	avenida,	
muito	apressado,	saltando	pelas	poças	de	lama,	no	meio	
desse	 caos	 móvel,	 onde	 a	 morte	 chega	 a	 galope	 de	
todos	os	lados	ao	mesmo	tempo,	minha	auréola,	em	um	
brusco	movimento,	escorregou	de	minha	cabeça	e	 caiu	
na	lama	do	macadame.	Não	tive	coragem	de	apanhá-la.	
Julguei	menos	desagradável	perder	minhas	 insígnias	do	
que	me	arriscar	a	quebrar	uns	ossos.	E	depois,	disse	para	
mim	 mesmo,	 há	 males	 que	 vêm	 para	 o	 bem.	 Posso,	
agora.	 passear	 incógnito,	 cometer	 ações	 reprováveis	 e	
abandonar-me	à	crapulagem	como	um	simples	mortal,	E	
eis-me	aqui,	igual	a	você,	como	você	vê.”		
	 “O	 senhor	 deveria,	 ao	 menos,	 colocar	 um	
anúncio	 dessa	 auréola	 ou	 reclamá-la	 na	 delegacia	 caso	
alguém	a	achasse.”		
	 “Não!	Não	quero!	Sinto-me	bem	assim.	Você,	só	
você	 me	 reconheceu.	 Além	 disso	 a	 dignidade	 me	
entedia.	 E	 penso	 com	 alegria	 que	 algum	 mau	 poeta	 a	
apanhara	e	a	meterá	na	cabeça	descaradamente.	Fazer	
alguém	feliz,	que	alegria!	e	sobretudo	uma	pessoa	 feliz	
que	me	fará	rir.	Pense	em	X	ou	em	Z.	Hein?	Como	será	
engraçado.”		
	
Ismália		(Alphonsus	de	Guimaraens)	
	
Quando	Ismália	enlouqueceu,	
Pôs-se	na	torre	a	sonhar...	
Viu	uma	lua	no	céu,	
Viu	outra	lua	no	mar.	
	
No	sonho	em	que	se	perdeu,	
Banhou-se	toda	em	luar...	
Queria	subir	ao	céu,	
Queria	descer	ao	mar...	
	
E,	no	desvario	seu,	
Na	torre	pôs-se	a	cantar...	
Estava	longe	do	céu...	
Estava	longe	do	mar...	
	
E	como	um	anjo	pendeu	
As	asas	para	voar...	
Queria	a	lua	do	céu,	
Queria	a	lua	do	mar...	
	
As	asas	que	Deus	lhe	deu	
Ruflaram	de	par	em	par...	
Sua	alma,	subiu	ao	céu,	
Seu	corpo	desceu	ao	mar...	
	

Isto	(Fernando	Pessoa)	
	
Dizem	que	finjo	ou	minto	
Tudo	que	escrevo.	Não.	
Eu	simplesmente	sinto	
Com	a	imaginação.	
Não	uso	o	coração.	
	
Tudo	o	que	sonho	ou	passo,	
O	que	me	falha	ou	finda,	
É	como	que	um	terraço	
Sobre	outra	coisa	ainda.	
Essa	coisa	é	que	é	linda.	
	
Por	isso	escrevo	em	meio		
Do	que	não	está	de	pé,	
Livre	do	meu	enleio,	
Sério	do	que	não	é.	
Sentir?	Sinta	quem	lê!		
	
Autopsicografia	(Fernando	Pessoa)	
				
O	poeta	é	um	fingidor.	
Finge	tão	completamente	
Que	chega	a	fingir	que	é	dor	
A	dor	que	deveras	sente.	
	
E	os	que	leem	o	que	escreve,	
Na	dor	lida	sentem	bem,	
Não	as	duas	que	ele	teve,	
Mas	só	a	que	eles	não	têm.	
	
E	assim	nas	calhas	de	roda	
Gira	a	entreter	a	razão,	
Esse	comboio	de	corda	
que	se	chama	o	coração.	
	
Se	os	tubarões	fossem	homens	(Bertolt	Brecht)	
	
“Se	os	 tubarões	 fossem	homens”,	 perguntou	ao	 sr	 K.	 a	
filha	da	sua	senhoria,	“eles	seriam	mais	amáveis	com	os	
peixinhos?”.	“Certamente”,	disse	ele.	
“Se	 os	 tubarões	 fossem	 homens,	 construiriam	 no	 mar	
grandes	gaiolas	para	os	peixes	pequenos,	com	todo	tipo	
de	alimento,	tanto	animal	como	vegetal.	Cuidariam	para	
que	as	gaiolas	tivessem	sempre	água	fresca,	e	tomariam	
toda	espécie	de	medidas	sanitárias.	Se,	por	exemplo,	um	
peixinho	 ferisse	 a	 barbatana,	 então	 lhe	 fariam	
imediatamente	 um	 curativo,	 para	 que	 ele	 não	 lhes	
morresse	antes	do	tempo.	
Para	 que	 os	 peixinhos	 não	 ficassem	 melancólicos,	
haveria	grandes	festas	aquáticas	de	vez	em	quando,	pois	
os	peixinhos	alegres	têm	melhor	sabor	do	que	os	tristes.	
Naturalmente	 haveria	 também	 escolas	 nas	 gaiolas.	
Nessas	 escolas	 os	 peixinhos	 aprenderiam	 como	 nadar	
em	 direção	 às	 goelas	 dos	 tubarões.	 Precisariam	 saber	



geografia,	 por	 exemplo,	 para	 localizar	 os	 grandes	
tubarões	que	vagueiam	descansadamente	pelo	mar.	
O	 mais	 importante	 seria,	 naturalmente,	 a	 formação	
moral	 dos	 peixinhos.	 Eles	 seriam	 informados	 de	 que	
nada	 existe	 de	 mais	 belo	 e	 mais	 sublime	 do	 que	 um	
peixinho	 que	 se	 sacrifica	 contente,	 e	 que	 todos	
deveriam	 crer	 nos	 tubarões,	 sobretudo,	 quando	
dissessem	 que	 cuidam	 de	 sua	 felicidade	 futura.	 Os	
peixinhos	 saberiam	 que	 esse	 futuro	 só	 estaria	
assegurado	se	estudassem	docilmente.	
Acima	 de	 tudo,	 os	 peixinhos	 deveriam	 evitar	 toda	
inclinação	baixa,	materialista,	egoísta,	marxista,	e	avisar	
imediatamente	os	tubarões	se	um	dentre	eles	mostrasse	
tais	tendências.	
Se	 os	 tubarões	 fossem	 homens,	 naturalmente	 fariam	
guerras	 entre	 si,	 para	 conquistar	 gaiolas	 e	 peixinhos	
estrangeiros.	 Nessas	 guerras	 eles	 fariam	 lutar	 os	 seus	
peixinhos,	 e	 lhes	 ensinariam	 que	 há	 uma	 enorme	
diferença	entre	eles	e	os	peixinhos	dos	outros	tubarões.	
Os	 peixinhos,	 eles	 iriam	 proclamar,	 são	 notoriamente	
mudos,	mas	 silenciam	em	 línguas	diferentes,	e	por	 isso	
não	podem	se	entender.	
Cada	 peixinho	 que	 na	 guerra	 matasse	 alguns	 outros,	
inimigos,	 que	 silenciam	 em	 outra	 língua,	 seria	
condecorado	 com	uma	 pequena	medalha	 de	 sargaço	 e	
receberia	o	título	de	herói.	
Se	 os	 tubarões	 fossem	 homens,	 naturalmente	 haveria	
também	 arte	 entre	 eles.	 Haveria	 belos	 quadros,	
representando	 os	 dentes	 dos	 tubarões	 em	 cores	
soberbas,	 e	 suas	 goelas	 como	 jardins	 onde	 se	 brinca	
deliciosamente.	Os	teatros	do	fundo	do	mar	mostrariam	
valorosos	 peixinhos	 nadando	 com	 entusiasmo	 em	
direção	 às	 goelas	 dos	 tubarões,	 e	 a	 música	 seria	 tão	
bela,	 que	 a	 seus	 acordes	 todos	 os	 peixinhos,	 com	 a	
orquestra	 na	 frente,	 sonhando,	 embalados	 nos	
pensamentos	mais	doces,	se	precipitariam	nas	gargantas	
dos	tubarões.	
Também	 não	 faltaria	 uma	 religião,	 se	 os	 tubarões	
fossem	homens.	Ela	ensinaria	que	a	verdadeira	vida	dos	
peixinhos	começa	apenas	na	barriga	dos	tubarões.	
Além	 disso,	 se	 os	 tubarões	 fossem	 homens	 também	
acabaria	a	 idéia	de	que	os	peixinhos	são	 iguais	entre	si.	
Alguns	 deles	 se	 tornariam	 funcionários	 e	 seriam	
colocados	 acima	 dos	 outros.	 Aqueles	 ligeiramente	
maiores	poderiam	inclusive	comer	os	menores.	
Isso	 seria	 agradável	 para	 os	 tubarões,	 pois	 eles	 teriam,	
com	maior	 freqüência,	 bocados	maiores	 para	 comer.	 E	
os	 peixinhos	 maiores,	 detentores	 de	 cargos,	 cuidariam	
da	 ordem	 entre	 os	 peixinhos,	 tornando-se	 professores,	
oficiais,	 construtores	 de	 gaiolas	 etc.	 Em	 suma,	 haveria	
uma	civilização	no	mar,	se	os	tubarões	fossem	homens".	
	
	
	
	
	
	

Poema	em	linha	reta	(Álvaro	de	Campos)	
	
Nunca	conheci	quem	tivesse	levado	porrada.	
Todos	os	meus	conhecidos	têm	sido	campeões	em	tudo.	
	
E	eu,	tantas	vezes	reles,	tantas	vezes	porco,	tantas	vezes	
vil,	
Eu	tantas	vezes	irrespondivelmente	parasita,	
Indesculpavelmente	sujo,	
Eu,	que	tantas	vezes	não	tenho	tido	paciência	para	
tomar	banho,	
Eu	que	tantas	vezes	tenho	sido	ridículo,	absurdo,	
Que	tenho	enrolado	os	pés	publicamente	nos	tapetes	
das	etiquetas,	
Que	tenho	sido	grotesco,	mesquinho,	submisso	e	
arrogante,	
Que	tenho	sofrido	enxovalhos	e	calado,	
Que	quando	não	tenho	calado,	tenho	sido	mais	ridículo	
ainda;	
Eu,	que	tenho	sido	cómico	criadas	de	hotel,	
Eu,	que	tenho	sentido	o	piscar	de	olhos	dos	moços	de	
fretes,	
Eu	que	tenho	feito	vergonhas	financeiras,	pedido	
emprestado	sem	pagar,	
Eu,	que,	quando	a	hora	do	soco	surgiu,	me	tenho	
agachado,	
Para	fora	da	possiblidade	do	soco;	
Eu	que	tenho	sofrido	a	angústia	das	pequenas	coisas	
ridículas,	
Eu	que	verifico	que	não	tenho	par	nisto	neste	mundo.	
	
Toda	a	gente	que	eu	conheço	e	que	fala	comigo,	
Nunca	teve	um	acto	ridículo,	nunca	sofreu	um	
enxovalho,	
Nunca	foi	senão	-	príncipe	-	todos	eles	príncipes	-	na	
vida...	
	
Quem	me	dera	ouvir	de	alguém	a	voz	humana,	
Quem	confessasse	não	um	pecado,	mas	uma	infâmia;	
Não,	são	todos	o	Ideal,	se	os	oiço	e	me	falam.		
Quem	há	neste	largo	mundo	que	me	confesse	que	uma	
vez	foi	vil?	
Ó	príncipes,	meus	irmãos,	
	
Arre,	estou	farto	de	semideuses!	
Onde	há	gente	no	mundo?	
	
Então	só	eu	que	é	vil	e	erróneo	nesta	terra?	
	
Poderão	as	mulheres	não	os	terem	amado,		
Podem	ter	sido	traídos	-	mas	ridículos	nunca!	
E	eu,	que	tenho	sido	ridículo	sem	ter	sido	traído,	
Como	posso	eu	falar	com	os	meus	superiores	sem	
titubear?	
Eu,	que	tenho	sido	vil,	literalmente	vil,	
Vil	no	sentido	mesquinho	e	infame	da	vileza.		
	


