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POETA MARGINAL? EU, HEIN?

não nasci em montes claros. não tenho nome completo. não
sou professor. não consegui conciliar nada com a literatura.
nunca publiquei nada. atualmente não resido em porto alegre.
não me chamo eduardo veiga. não escrevo poesia há mais de
15 anos. não estou organizando meu primeiro livro. não sou
graduado em letras. não acredito que a poesia seja necessária.
não estou concluindo nenhum curso de pedagogia. não
colaboro em nenhum suplemento literário. não estou presente
em todos os movimentos culturais  da minha terra. não sou
membro da academia goiana de letras. não trabalho como
assessor  cultural da sec. meus pais não foram ligados ao
cinema. não tenho tema preferido. não comecei a fazer teatro
aos 12 anos. não me especializei em literatura hispano-
americana. não tenho crônicas publicadas n’o republica de
lisboa. não passei minha infância em pindamonhangaba. não
canto a esperança. não recebi nenhuma  premiação em
concurso de prosa e poesia. não tenho sete livros inéditos.
não sou considerado  um dos maiores poetas brasileiros. nunca
fui convidado para dar palestras em universidades. não vejo
poesia em tudo. não faço parte do grupo noigrandes. não me
interesso por literatura infantil. não sou casado com o poeta
afonso ávila. na minha estréia não recebi o prêmio estadual de
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poesia. o crítico josé batista nunca disse nada a meu respeito.
não sofri influência de bilac. não sou ativo, nem dinâmico.
não me dedico com afinco à pecuária. não sou  portador de
vasto curriculum. não recebi mensão nonrosa no concurso de
poesia ferreira gullar. não exerço nenhuma atividade docente,
nem decente. não iniciei minha carreira literária no exército.
não fui a primeira mulher eleita para a academia acreana de
letras. não tenho poesias traduzidas para o francês. não estou
incluído numa antologia a ser publicada no méxico. minha
poesia não é corajosa. não gosto de arqueologia. walmir ayalla
nunca me considerou um revolucionário. nunca tentei
compreender o homem na sua totalidade. não vim para o
brasil com 5 anos de idade. não aprendi russo para ler
maiakowski. meu pai não é chileno. não sou virgem, sou
capricórnio. não sou mãe de seis filhos. nunca escrevi contos.
não me responsabilizo pelos poemas que assino. não sou
irônico. não considero drummond o maior poeta da língua
portuguesa. não gosto de andar de bicicleta. não sou
chato.não sei em que ano aconteceu a semana de 22. não
imito ninguém. não gosto de rock. não sou primo dos irmãos
campos. não sou nem quero ser crítico literário. nunca me
elogiaram. nunca me acusaram de plágio. não te amo mais.
minha poesia nunca veiculou nada. não sei o que vocês querem
de mim. não espero publicar nenhum romance. não sou lírico.
não tenho fogo. não escrevi isto que vocês estão lendo.
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POBRÁS
Poesia Brasileira
orgulhosamente apresenta
um produto que vai pro lixo:
os poetas
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entro na sala

sem pedir licença
sem por favor
sem muito obrigado

vou direto ao assunto:

como vai?
tudo bem?

saio sem fechar a porta
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meu corpo branco
chega mais perto da janela

lá embaixo
não tem nada a ver

lá de baixo
ninguém me vê

olhando pra tudo
quanto é lado
não tem nada a ver
não tem nada a ver
não tem nada a ver
não tem nada a ver
não tem nada a ver
não tem nada a ver
tá vendo?
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ninguém precisou
abrir os jornais
para saber
que ele foi morto

a notícia estava
na primeira página
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a empregada daqui de casa
tem uma filha pequena
é negra e veio da bahia
está sempre ligada
no sucesso do rádio de pilha
não sabe fazer salada
como papai gosta
e no seu quarto
os mais lindos rostos deste país
alimentam seus sonhos
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a cidade dorme
seu sono de fumaça
engolindo a fome
dos que nela morrem

durmo sobre meus ossos
e sobrevivo

ficou com raiva
mordeu a língua

doeu

gritou pra mulher:
- desliga esse menino

e manda a televisão dormir



19

ainda bem
que ninguém nunca disse
nada de novo

posso ( se quiser )
dizer tudo outra vez

eles dizem
eles discutem

brigam...

mas a vida não consegue
passar pelos dentes
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ano que vem eu me caso
ano que vem eu compro um fusca
ano que vem eu termino a faculdade

ano que vem eu vou mudar de vida
              e morar no andar de cima
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e por falar nisso...
bem, é melhor não falar nisso

quem sabe não vou deixar puto
alguém com influência no governo?
com amigos na polícia?

eu é que não vou
cair nessa conversar
de que todos são iguais perante a lei
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blocos eixos
quadras

senhores, esta cidade
é uma aula de geometria

SQS ou SOS?
eis a questão!
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tem alguém cutucando o teto
e fazendo muito barulho

não sei se quer falar comigo
através de um código qualquer

vai ver nem sabe
que aqui mora alguém

e talvez esteja apenas
tentando matar as baratas
que correm pelo teto
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enfim, era preciso saber
quanto cimento será gasto
numa ponte por onde ninguém
passará de mãos dadas

eu sei que errei
mas prometo

nunca mais
usar a palavra certa
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falta uma letra na v_da
falta uma pedra no caminho

mudo de canal
mudo de estação
mudo de página

se ainda não mudei de vida
foi porque nem a televisão
nem o rádio nem o jornal

me aconselharam a fazê-lo
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ontem à tarde
vi uma mosca
bem gorda
na calçada

e logo notei
que aquela senhora
estava muito mais bem vestida

era uma vez
um poeta sujo

que calçava sapatos de veludo
e usava luvas



27

joão de tal
pobre e sozinho
era alcoólatra

bebeu dez garrafas de cachaça
e quando acordou estava morto

meu maior sonho
é ser um pesadelo
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o pai berra
e no filho nascem chifres

a mãe pasta no jardim da praça
o pai prefere a grama da vizinha

entre os seios da filha mais velha
brotam mamas

mas apesar de tudo
não aconteceu nada

e unida a família bovina
entra pro curral
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a POBRÁS
Poesia Brasileira
está admitindo:
palavras idéias
poetas e coragem

exigimos:
- bom comportamento
- atestado de antecedentes
- redação própria

oferecemos:
- ótimo ambiente de trabalho
- condução para as cidades-satélites
- acidentes de trabalho à vontade
além de cantina na obra

os interessados procurem o Sr. Poema
no horário intelectual
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de dia corro com meus medos
à noite passeio com meus sonhos
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UM RIO CHAMA CORAÇÃO

O rio não responde
quando lhe pergunto onde vai,
ele de meu coração não sai.

Meu coração é feito dessas pedras
que pelo rio vão rolando
como as lágrimas
daqueles que o perderam.

Meu rio é feito dessas lágrimas
que salga o mar de lama
que nos cerca.

Mas meu mar não é azul nem verde
ele tem a cor das raízes
das árvores que no leito do rio
vão tombando.

E com minhas lágrimas
meu rio vai secando
e meu triste coração murchando.
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tô de saco cheio
desse vazio
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ser brasileiro
é comer
iogurte com farinha

água mole
em pedra dura

tanto bate
até que acaba a água
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garanto que minha cabeça
não está oca
mas tenho absoluta certeza
de que meu ouvido
é apenas mais um buraco
entrando por uma cabeça vazia

na esquina
um mendigo degolado

pede esmolas
com a cabeça na mão



36

na verdade vos digo
que as saídas são poucas
e as armadilhas muitas

quanto mais falam em saídas
mais eu vejo armadilhas

pensando bem
a única saída
é continuar vivendo

mas agora mudando de assunto
me diga:
- sair é saída?
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no pão passo geléia
na vida passo poesia

mas o pão continua brancoplástico
e a vida cada vez mais bestaboba

olhos cabelos nariz
rosto orelhas pele
ossos boca carne

eu não tenho outra coisa na cabeça
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maria
além de risos
causava disenterias

maria
além de filhos
gerava epidemias

maria
além de vermes
trazia crianças na barriga

meninos grávidos de morte
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estou salvo:
a poesia não é tudo
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entre,
entre por favor
entre blocos
entre quadras
entre,
entre por favor
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como anda o humor
aí em brasília?
aqui o humor
anda de chapa branca

eu S
tu Q
ele S

nós S
vós Q
eles N
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estou
dentro de mim
entre quatro paredes
num apartamento

dentro de um bloco
entre outros blocos
numa cidade

dentro do cerrado
entre árvores
num país

dentro da américa do sul
entre dois mares
no mundo
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mapa na mão
olho no mapa
mão no olho

vamos tentar encontrar a cidade

sexta-feira chegou
e ela não veio

peguei o primeiro
ônibus pra brasília
e encontrei morena

na rodoviária comendo
pastel, tomando caldo

de cana e passeando
nas escadas rolantes
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foto: jamil bittar (jornal josé)
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MANCHETE DE 2001

OBJETOS   VOADORES
NÃO IDENTIFICADOS
SOBREVOAM A CIDADE

( eram duas borboletas )
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a bandeira é verde
a banana é amarela

as duas palavras
começam com “b”
e terminam com “a”

o que há entre “a” e “b”
é assunto
de segurança nacional



60

maria me amou
pelo crediário tentação

maria me amou
em cinco prestações mensais

maria me amou
sem entrada, sem juros

maria me amou
na cama,
na mesa
e no banho



61

estou pedindo socorro

de segunda à sexta
aos sábados e domingos
dia e noite

será que não tem ninguém
pra atender esse telefone?

quem mandou fechar o gás?
será que ainda não viu

que ainda tô vivo?



62

me acorde as seis
me ame até as sete

me manda embora
antes das oito
mas só me traia
depois das dez
e fique livre de mim
até a noite chegar

quando a noite chegar
me ligue
quando a noite chegar
prepare-se
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pisei num caco de vidro
e sai pulando

pisei numa tábua com prego
e sai avuando

e avuando me enganchei
nas bananeiras

POESIA F.C

aos 23 anos
do primeiro tempo

a vida falha
numa jogada

sensacional
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quem teve a mão decepada
levante o dedo

vou regar o deserto
com sangue

e chorar areia
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RECEITA

Ingredientes

dois conflitos de gerações
quatro esperanças perdidas
três litros de sangue fervido
cinco sonhos eróticos
duas canções dos beatles

Modo de Preparar

dissolva os sonhos eróticos
nos dois litros de sangue fervido
e deixe gelar seu coração

leve a mistura ao fogo
adicionando dois conflitos
de gerações às esperanças perdidas
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corte tudo em pedacinhos
e repita com as canções dos beatles
o mesmo processo usado com os
sonhos eróticos mas desta vez
deixe ferver um pouco mais e
mexa até dissolver

parte do sangue pode ser
substituído por suco de groselha
mas os resultados não serão
os mesmos

sirva o poema simples
ou com ilusões
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sou um poeta
sem eira nem beira

ninguém me chama
manoel bandeira

( versão nada original
dum tema de drummond )

no meio da rua tinha uma poça
d’água tinha uma poça d’água

no meio da rua tinha uma poça
d’água tinha uma poça d’água

no meio da rua

( o resto é imitação )
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se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação

diga ao povo
que o buraco é mais embaixo

se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação
diga ao povo
que o rei foi dar uma cagadinha
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se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação

diga ao povo
que o rei foi dar outra cagadinha

se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação
diga ao povo
que o rei continua torcendo pelo vasco
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se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação
diga ao povo
que o rei ainda não sabe
se vai, se fica

se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação

diga ao povo
que hoje vai faltar

água, luz, pão e circo
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se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação
diga ao povo
que o rei é o novo
bobo da corte

se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação

diga ao rei
que o povo fica
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se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação
diga ao povo
que o rei entendeu a piada

se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação

diga ao povo
que o almoço tá na mesa
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se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação
diga ao povo
que mande o rei à pátria
que o pariu

se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação

diga ao povo
que direitos, direitos,

humanos à parte



74

se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação
diga ao povo
que fique

se é para o bem de todos
e felicidade geral da nação

diga ao povo
que país é este



75



76



77



78



79

eu e eles

para niki

reinas, intolerante
meu coração de tantas épocas
já sabe da lei dos homens
conhece as sinalizações
e as ciladas da mente
e mesmo assim bate forte
bate doido
bate muito
bate sempre
que lhe dá vontade
meu coração é desobediente

xenia antunes
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comprou um telefone
só pra aparecer
na lista telefônica

fui ao Rio e fiquei decepcionado

pensei que a cidade
fosse muito mais violenta
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aqui não tem nada disso,
ou se mata ou se mata

você não tem escolha,
ou mata ou mata

é matar ou matar

xingar um cara desses
de filho-da-puta

dá cadeia?
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meus olhos estão fechados
para balanço

meu ouvido está entupido
de barulho

minhas unhas estão roídas
até os dentes

minhas veias estão entupidas
de sangue poluído
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morda sua língua

você tem dentes pra quê?

matei a aula no recreio
estrangulei o diretor na

sala de espera
esquartejei meu colega no

banheiro
esfolei o professor no

intervalo
torturei o porteiro na

saída

passei em todos os
vestibulares da vida
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na quinta-feira
da semana passada
esqueci minha boca
dentro do armário

naquele dia
não mordi ninguém

meu coração
é uma bomba-relógio

que pode explodir
a qualquer
momento
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sou um bicho
de sete cabeças

tenho uma pra pensar
outra pra ver
a terceira pra cheirar
outra pra comer
mais uma pra pensar
outra pra ouvir

e a sétima pra vigiar
as outras seis
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estou começando a perder
o medo que tenho das pessoas

já pego na mão
da minha namorada

me dá um pedaço
desse seu dedo

pra mim chupar?
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a sentença é morte por suicídio
sem apelação
o réu ainda confessa que não fez
o vestibular, nem tentou vencer
na vida, além de ter praticado
crimes contra a sociedade, um mal
desnecessário, segundo ele

dei um tiro no ouvido
e nem ouvi

o barulho do meu corpo
caindo no chão
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joão,
cadê tua paciência?
esqueci na fila

não chore à toa,
economize sangue
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ontem sonhei
que me masturbei
e te encontrei
enrolada no lençol

viver dá lucro?
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um dia ainda entro pelado
num cinema de goiânia

e dando tiros na tela

o que você vai fazer
agora?

vou continuar vivendo,
posso?
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você tem uma hora de prazo
pra escovar os dentes
pagar suas dívidas
comprar um carro zerinho

e dar um tiro na cabeça

uma veia atravessa meu pescoço
como uma flexa

envenenada
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PALAVRA FINAL

amai-vos uns aos outros
e o resto que se foda
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(Texto escrito por Heloísa Buarque de Holanda e anexado à
defesa, conduzida pelo advogado D’ Alembert Jaccoud)
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(trecho final da sentença de absolvição do réu  proferida pelo Juiz de
Direito da 8a Vara Criminal Petrucio Ferreira da Silva )  – reprodução
da sentença em fac-símile de difícil leitura

...Como já  afirmei acima, li todos os livros apreendidos, de autoria
ou não do réu e embora peça autorização ao grande Drummond de
Andrade de também dizer que do réu que muitas das vezes não sabe
para onde ir, não encontrei em qualquer destes escritos, dentro do
contexto, é lógico, pois seria imoral analisar-se à retalho obra literária,
nada que dentro do meu conceito de moralidade pudesse se apresentar
como imoral. Vi antes que tudo a poesia no seu papel de comunicação
revestir-se da linguagem jovem pois aos jovens é que tal poesia foi
destinada. É verdade que na sociedade atual o maior pecado que se
apresenta é a da omissão e via este pecado é que muitas das vezes os
que têm a obrigação de conduzir, pois educar é conduzir para o
lugar certo, não dizem a palavra correta ou certa no momento
adequado, ou porque lhes falta a autoridade em razão do
comportamento mentiroso ou hipócrita que têm ou porque quando
certos lhes falta a coragem de afirmarem o que é certo por medo de
serem tidos como quadrados junto à juventude. O jovem de hoje
como o de ontem e o de amanhã afirmarão sempre a sua juventude
mais do que na pouca idade de vida, na verdade assumida a quem
não tiver verdade bastante para comunicar não tem autoridade para
lhes falar. Quando o réu em seu poema disse ter errado por usar a a
palavra certa, é de perguntar-se se o erro foi seu em não acomodar-
se, ou o erro é da sociedade, que para sobrevivência exige quase
sempre convivência com a mentira. Tenho sobre minha mesa poemas
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de Cecilia Meireles e de Alvares de Azevedo, um jovem que a seu
tempo, com linguagem jovem soube comunicar-se com os jovens.
Exigir-se dos jovens de hoje a mesma linguagem usada nos poemas
por Álvares de Azevedo seria exigir-se que a linguagem do jovem
atual fosse uma linguagem desatualizada, o que importa antes que
tudo é que na mensagem de tais jovens quando se propõe à poesia
façam o que a poesia impõe seja feito, comunicação. Poesia na sua
etimologia vem do grego poein poein poein poein poein que significa fazer e desde que alguém
esteja fazendo algo de positivo, algo de belo, algo de amor e
verdadeiro, e consiga comunicar isto que está fazendo está fazendo
poesia. Ao réu não vejo como se torna necessário impor-lhe
condenação alguma pois não vejo crime no seu agir e impor-lha
uma condenação, mesmo pecuniária, para advertir-lhe, seria desvirtuar
inclusive o objetivo da Lei Penal. A ele sim, diria este Juiz que se
descobriu o caminho da poesia jamais lhe falte coragem e a verdade
da busca e assim encontrará um dia o seu caminho certo através da
comunicação, mesmo errando aparentemente desde que use a palavra
certa. Isto posto , JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA,
que neste momento a retifico do Art. 324 Parágrafo Único Inc. I,
para o “Caput” do Art. 324 e ABSOLVO, como absolvido tenho
o réu NIKOLAUS HUBERTUS JOSEF MARIA VON BEHR
, qualificado às fls. 9. Sem custas processuais. Sendo esta
sentença prolatada em audiência onde se deu a sua publicação e
presentes se achavam o réu, seu patrono, e o Representante do
Ministério Público, que seja a mesma publica. Brasília-DF, 30
de Março de 1979. ( seguem assinaturas do Juiz, do Promotor
Público, do Advogado de Defesa, Dr. D’Alembert Jaccoud, do
acusado e do escrevente)
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deus está morto
marx está morto
eu estou morto

vou enterrar os três
depois de amanhã
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ALTA ROTATIVIDADE

te amo
24 horas
por segundo

pra noca

corta essa!

essa não
corta a outra

que essa é minha mão
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brinco com as palavras
como brinco
com uma criança
que ainda não aprendeu a falar

vamos brincar
de descobrir o brasil?

e se os portugueses
chegarem?
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o colírio
que pingaram
nos meus olhos
era ácido

as minhas unhas
estavam enormes
semana passada

fiquei morrendo de medo
e roi

unha por unha
dente por dente
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grampeei meus dedos
nesta folha de papel

ai como dói
ai como é gostoso

125
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demoliram minha infância
e eu desmoronei

ninguém me ama
ninguém me quer

ninguém me chama
nicolas behr
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cortei as unhas com tesoura
cortei os dedos com faca
cortei as mãos com machado

e a gilete de um canto reclamou:
“quando é que eu vou
entrar nessa brincadeira?”
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seguinte:
tá todo mundo doido
com estes anos loucos

pertencemos a uma geração
que não existe, certo?

POEMINHA DA
PRÓSPERA CLASSE MÉDIA

papai ganha bem
mamãe também

tudo bem
tudo bem
tudo bem
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PICLES

não vou com tua cara
nem a pau
...
não sou oito nem oitenta
sou oitenta e oito
...
meus caninos
tão doendo pra cachorro
...
não abro mão
dos meus dedos
...
meu dedão
deu no pé
...
acima de tudo
um teto
...
pra começo de conversa
fim de papo
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adeus sonhos de juventude
adeus ferreira gullar

cansei de ser brasileiro
vou me naturalizar maranhense
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acesse o site: www.osbrasilienses.com.br
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a coleção brasilienses
Ao longo de 44 anos de existência, Brasília concebeu uma geração de características
únicas, que se deixaram impregnar pelos traços mais marcantes do plano urbanístico da
cidade para criar formas diferenciadas de expressão. A coleção Brasilienses surge com o
objetivo de registrar a trajetória dos mais expressivos nomes da arte surgidos – e
consolidados - na capital do país. Cada um dos livros da coleção busca as formas de
elaboração da identidade do homem em sua relação com Brasília. Mais do que montar
biografias, Brasilienses pretende se aproximar dos laços afetivos que envolvem o artista e
a musa inspiradora, saindo em busca dos responsáveis pela criação da identidade cultural
de uma moderna mas ainda jovem invenção.

nicolas behr
O primeiro volume da coleção Brasilienses, Nicolas Behr: eu engoli brasília, é dedicado ao
poeta que, descendente de europeus e nascido no Mato Grosso, assumiu a cidadania
brasiliense nos anos 70, quando se tornou o mais ativo representante de uma geração de
jovens que ousou descer dos blocos planejados por Lucio Costa para fazer ar te entre
quadras e eixos do Plano Piloto.Behr é o representante brasiliense da “geração
mimeógrafo” que trouxe de volta à poesia a liberdade formal e a simplicidade temática,
calcada na observação do cotidiano. No caso de Nicolas, o estranhamento e fascínio de
sair do Mato Grosso para morar em uma cidade artificialmente criada, funcionaram como
mola propulsora para sua inquietação criativa. “Saí do mato para morar na maquete”,
afirma. Ainda adolescente, produzia, imprimia e vendia os próprios livros nas escolas,
bares, teatros e cinemas da cidade. Versos como “SQS ou SOS?/ Eis a questão!” refletem
a angústia, muitas vezes temperada com humor ácido, de viver em uma cidade de siglas e
números.

os autores
PERFIL E ENTREVISTA – CARLOS MARCELO
Formado pela UnB, Carlos Marcelo, 34 anos, é jornalista desde 1994. Foi editor durante
cinco anos do caderno de cultura do Correio Braziliense e atualmente é editor-executivo do
mesmo jornal. Eu engoli brasília é seu primeiro livro.

PREFÁCIO – ANA MIRANDA
Ana Miranda é uma das mais importantes romancistas contemporâneas brasileiras, autora
de Boca do inferno, Desmundo, Dias e dias, entre outros livros. Amiga há duas décadas
de Behr, ela também escreve crônicas e contos.

ORELHA – FRANCISCO ALVIM
Francisco Alvim é diplomata e poeta, autor de livros como Elefante e Dia Sim Dia Não. Teve
um de seus poemas publicados no livro Os cem melhores poemas brasileiros do século
XX, organizado por Ítalo Moriconi e a obra reunida em edição da Cosac e Naify, lançada
em julho de 2004.
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