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A um poeta 

Olavo Bilac 

 

 

Longe do estéril turbilhão da rua, 

Beneditino, escreve! No aconchego 

Do claustro, na paciência e no sossego, 

Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua! 

 

Mas que na forma se disfarce o emprego 

Do esforço; e a trama viva se construa 

De tal modo, que a imagem fique nua, 

Rica mas sóbria, como um templo grego. 

 

Não se mostre na fábrica o suplício 

Do mestre. E, natural, o efeito agrade, 

Sem lembrar os andaimes do edifício: 

 

Porque a Beleza, gêmea da Verdade, 

Arte pura, inimiga do artifício, 

É a força e a graça na simplicidade. 
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 Nova Poética 

Manuel Bandeira 

 

 

Vou lançar a teoria do poeta sórdido. 

Poeta sórdido : 

Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. 

Vai um sujeito. 

Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem 

[engomada, e na primeira esquina passa um caminhão,  

[salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama: 

É a vida. 

 

O poema deve ser como a nódoa no brim: 

Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero. 

Sei que a poesia é também orvalho. 

Mas este fica para as menininhas, as estralas alfas, as virgens 

[cem por cento e as amadas que envelheceram sem maldade. 
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Bonde 

Oswald de Andrade 

 

 

O transatlântico mesclado 

Dlendlena e esguicha luz 

Postretutas  e famias sacolejam  
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Poema de sete faces 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Quando nasci, um anjo torto 

desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

 

As casas espiam os homens 

que correm atrás de mulheres. 

A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. 

 

O bonde passa cheio de pernas: 

pernas brancas pretas amarelas. 

Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 

Porém meus olhos 

não perguntam nada. 

 

O homem atrás do bigode 

é serio, simples e forte. 

Quase não conversa. 

Tem poucos, raros amigos 

o homem atrás dos óculos e do bigode. 

 

Meu Deus, por que me abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 

 

Mundo mundo vasto mundo, 

se eu me chamasse Raimundo 

seria uma rima, não seria uma solução. 

Mundo mundo vasto mundo, 

mais vasto é meu coração. 
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Eu não devia te dizer 

mas essa lua 

mas esse conhaque 

botam a gente comovido como o diabo. 
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Nota social 

Carlos Drummond de Andrade 

 

O poeta chega na estação.   

O poeta desembarca.   

O poeta toma um auto.   

O poeta vai para o hotel.   

E enquanto ele faz isso   

como qualquer homem da terra,   

uma ovação o persegue   

feito vaia.   

Bandeirolas   

abrem alas.   

Bandas de música. Foguetes.   

Discursos. Povo de chapéu de palha.   

Máquinas fotográficas assestadas.   

Automóveis imóveis.   

Bravos...   

O poeta está melancólico.     

 

Numa árvore do passeio público   

(melhoramento da atual administração)   

árvore gorda, prisioneira   

de anúncios coloridos,   

árvore banal, árvore que ninguém vê   

canta uma cigarra.   

Canta uma cigarra que ninguém ouve   

um hino que ninguém aplaude.   

Canta, no sol danado.     

 

O poeta entra no elevador   

o poeta sobe   

o poeta fecha-se no quarto.   

O poeta está melancólico. 
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Catar feijão 

João Cabral de Melo Neto 

 

 

1. 

Catar feijão se limita com escrever: 

joga-se os grãos na água do alguidar 

e as palavras na folha de papel; 

e depois, joga-se fora o que boiar. 

Certo, toda palavra boiará no papel, 

água congelada, por chumbo seu verbo: 

pois para catar esse feijão, soprar nele, 

e jogar fora o leve e oco, palha e eco.  

 

2.  

Ora, nesse catar feijão entra um risco: 

o de que entre os grãos pesados entre 

um grão qualquer, pedra ou indigesto, 

um grão imastigável, de quebrar dente. 

Certo não, quando ao catar palavras: 

a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 

obstrui a leitura fluviante, flutual, 

açula a atenção, isca-a com o risco. 
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Poema 

Ferreira Gullar 

 

 

Mar Azul 

Mar Azul   Marco Azul 

Mar Azul   Marco Azul   Barco Azul 

Mar Azul   Marco Azul   Barco Azul    Arco Azul 

Mar Azul   Marco Azul   Barco Azul    Arco Azul    Ar azul   
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Cantada 

Ferreira Gullar 

 

Você é mais bonita que uma bola prateada 

De papel de cigarro 

Você é mais bonita que uma poça d'água 

Límpida 

Num lugar escondido 

Você é mais bonita que uma zebra 

Que um filhote de onça 

Que um Boeing 707 em pleno ar 

Você é mais bonita que um jardim florido 

Em frente ao mar em Ipanema 

Você é mais bonita que uma refinaria da Petrobrás 

De noite 

Mais bonita que Ursula Andrews 

Que o Palácio da Alvorada 

Mais bonita que a alvorada 

Que o mar-azul safira da República Dominicana  

 

Olha, 

Você é tão bonita quanto o Rio de Janeiro 

Em maio 

E quase tão bonita 

Quanto a Revolução Cubana. 
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Velocidade 

Ronaldo Azeredo 

 

 

 

 

 


