
POEMAS DE HUGO GOLA 

 

 

Sempre 

          antes 

               eu disse 

tenho 

        sinto 

              álamo 

agora tudo passou 

meu pobre 

             esquálido 

                         céu 

espaço           espaço 

corpo            teu corpo 

o corpo corporizado 

férreo   carnal   plúmbeo 

atua   gira   engendra 

respira como um deus 

engendrador vertiginoso 

sacode superfície 

penetra 

o sujo o cozido 

o selvagem do vento 

pega a pedra 

                     testa o peso 

a lança com a onda 

                          do ar 

a recupera 

pedra de outrora 

de agora 



de sempre 

terra espessa 

                  estéril 

sólida 

terra pedrosa 

pedra terrosa 

e a carne aqui 

                    vibrando 

antes doce e submissa 

mística y piedosa 

                         derrota 

roendo a alma 

chega a ser lentamente 

pedra            pedregulho 

assento dos olhos 

pavilhão do ouvido 

fole teimoso 

                         da respiração. 

 

A carne azul 

                desvaneceu a auréola 

a andorinha 

o torcaz 

o pardal  

a melancia 

o pêssego 

o melão nostálgico 

vivem sobre a rama 

se apoiam no freixo 

no olmo 

no sorriso lilás 



do jacarandá 

correm 

      cavam 

fazem poços. 

 

Variou o valor dos objetos 

variaram as voces 

os silvos 

os vórtices 

os voos 

que vale o sol agora? 

que bárbaro hesita? 

que vento carnal 

desfolha a coroa? 

quem escolhe  

o olho caído 

a pálpebra piscada? 

quem escolhe aquele 

que fica balbuciando? 

 

Pelo caminho 

caminha um coração 

                          desnudo 

só 

    solitário 

              tropeçante 

vem 

     veio 

       insubmisso 

atravessado de uma cor cinzenta 

inchado 



          enchido 

corrupto    consumido 

        veio sem sol 

                        sem aire 

se decompôs 

não teve terra 

nem umidade 

                 nem gritos 

nem silêncios 

tudo faltou a sua débil 

sensível diástole 

a sua sístole sistemática. 

Não resta coração 

nem ar morno 

persistente 

               azul? 

 

Mas não tem por acaso 

céu 

     chuva 

           chuvisco 

névoa ou ovelha 

desvalida 

           balindo 

                     insone 

ao vento vertiginoso 

de um inverno? 

 

Não tem sussurro 

flauta pastoril 

arbusto 



         árvore 

florescência 

               néctar 

                       pólen 

efusão 

        tarde 

             crepúsculo? 

 

Silêncio também 

corpúsculo de sombra 

larva respiração 

sumo soldados 

agudo sofrimento 

silenciosa sinistra 

senda de leão? 

 

Tentadora progênie 

terra escarpada 

só o movimento 

modificou o sangue 

fez rodar as lâminas 

da aurora 

e reluzir o áureo 

                    crisântemo. 

 

Turning in the wind 

e a folha solta 

desfolhada do talo 

rodou no vento 

solitária gozosa 

no inesperado redemunho 



o balido valente 

respondeu à flauta 

a folha 

          a folha 

rodando no vento 

caiu como o balido 

e virou húmus 

a pedra 

             a pedra 

prosaica elementar 

ferruginosa 

suportou o sopro 

de auroras 

                 e de ventos 

mesclados 

misturados ao barro 

e ao pó 

e às folhas caídas 

apodrecendo 

e o chuvisco 

                  chorando 

molhou a pedra 

o morro 

           o capolim 

o sol soleando 

deslizou 

           insubmisso 

feito frouxo conhaque 

pôs pão nas rachaduras 

pôs sua escura fragrância 

de madeira 



             sua semente 

e soprou sobre a suave 

                            sujeira 

junto ao embrião poeirento 

o ninho de palhas cinzas 

e de plumas 

                persistiu 

sobre a folha sacucida 

do salgueiro chorão 

criou a cria 

lhe deu asas suavíssimas 

e o corpo 

                 tocou 

                      por vez primeira 

a lisa superfície 

                        do céu  

e se encolheu de gozo. 

 
 
  



NUNCA 

    nunca 

  o sonho 

      descobre 

quem tece 

          na sombra 

   quem mescla 

          rostos 

          rastros 

        os dispersa 

     quem põe 

        os pés 

      sobre campos 

          lisos 

        quem? 

Pedras 

     pastos 

  pálidos sóis 

    flores arrasadas 

  pelo vento 

         pássaros cegos 

    chegam 

           de onde? 

  Meu pai 

            tão calado 

                o que diz 

                         que não te escuto 

     aí dessa margem 

          turbulenta? 

 
  



ERA 

uma 

manada que saía 

lentamente 

de um vazio 

nela um 

homem que 

tinha   teve 

terá    40 anos 

negro 

um negro no meio 

ou só 

na manada 

com um gorro vermelho 

sobre o cabelo  

crespo 

ou cacheado 

e um suéter 

também vermelho  

ou quase 

com listras brancas e 

vermelhas 

muito      muito 

puído 

puído talvez 

por chuvas 

usos 

traças 

as mãos 

negras 

sujas grandes 



man- 

chadas de um carvão 

recente 

sapatos cinza 

grandes 

foram de 

outro? 

– esquecidos do pé 

que os movia– 

a mano direita 

perdida num 

bolso 

plástico   verde   vazio 

olhava coisas 

sorria 

olhava rostos 

sorria 

distraído olhava 

jornais 

coisas penduradas 

e a barba curta 

negra 

rala 

se abria dos lados 

do riso 

o negro 

virava a pescoço 

avoado 

pra olhar outras 

cabeças 

apoiava braços 



na ripa escura 

da escada 

que fugia 

os olhos negros 

avoados 

as mãos 

o cabelo crespo 

cacheado 

a roupa pendurada quase 

suja 

mas levava 

ainda 

o sorriso 

o riso interno 

se expandia 

logo caía 

sobre 

a barba negra 

rala     curta 

que nem um deus 

negro   avoado   sujo 

com gorro vermelho 

distraído 

 

  



DA minha janela  

                         vejo 

os galhos escuros 

                       do jacarandá 

o vento do entardecer 

mal os move 

 

tão diferente do outro 

      distante e quieto 

          florido sempre 

                 erguido 

na cova 

             suave 

da memória 

 

 

 

 

  



EM FOGO baixo 

           cozinhei 

      salmão-rosado 

 

não só pra mim 

 

o seu sabor 

       ficou delicioso 

 

 talvez 

     por isso 

        precisamente 

             precisamente 

 

  



COMEÇAR 

     quando todos 

       tiverem ido 

 

       depositar 

           na casca 

         mínima 

 

       na margem 

            que por vezes 

             se funde 

 

       na ave 

            que voa 

         na árvore 

           que volta 

               a florescer 

 

           depositar ali 

               e nada mais 

 

 


