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PREFÁCIO 

 

Allen Ginsberg veio ao mundo a 3 de Junho de 1926 (Newark, Nova Jersei). 

Cresceu em Paterson, com a infância perturbada pelos episódios esquizofrénicos da 

mãe, Naomi Ginsberg, a quem dedica o seu longo poema «Kadish», e a adolescência 

tocada pela poesia do pai, Louis Ginsberg, poeta lírico e professor de Inglês. Em 1943, 

ingressou na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, onde conheceu algumas das 

figuras mais marcantes da sua vida: Jack Kerouac, autor de On the Road, obra que 

reúne os ideais da sua geração; Herbert Huncke, responsável pela divulgação da 

palavra «beat» aprendida nas ruas; William Burroughs, autor de obras como Naked 

Lunch e Junkie; Carl Solomon, com quem partilha um quarto no manicómio de 

Rockland e a quem dedica o seu famoso «Uivo»; e Neal Cassady, grande amor não 

correspondido, sobre quem discorre profusamente no poema «O Automóvel Verde». 

Os amigos de faculdade tornar-se-iam inseparáveis, formando um grupo que viria a 

autodenominar-se Beat Generation, síntese de uma geração condicionada pelo materia-

lismo capitalista da década de 50 e pelas sequelas políticas da Segunda Guerra 

Mundial, cujo intuito mais imediato era fazer da arte uma forma de mudar a vida e o 

mundo. 

Esta atitude revolucionária está patente em toda a poesia de Allen Ginsberg. Quer 

pelo intimismo radical das suas revelações poéticas, quer pela recusa peremptória de se 

submeter à rigidez dos estereótipos líricos, Ginsberg continua a ser, nas letras norte-

americanas, uma presença desconfortável. Embora muitos reconheçam que pertence ao 

cânone literário, há também os que recusam o seu incontornável valor: foi o último dos 

trovadores, descendente directo de Whitman e do Modernismo, professor, ecologista, 

comunicador, poeta lírico, dramático e épico. Podemos situar o início da sua criação 

em 1948, quando, ao ler um poema, é assolado pela aparição de William Blake 

recitando «Ah! Sunflower». Esta e outras epifanias determinam o rumo da sua poesia 

até 1955, pois é precisamente nesse ano que se muda de Nova Iorque para a 
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Califórnia, que assume a sua homossexualidade e que se torna poeta de profissão. A 

partir de composições como «América» e «Sutra do Girassol», a ruptura com o status 

quo torna-se flagrante, e a sua escrita passa a reger-se exclusivamente pelo princípio 

rimbaldiano da liberdade livre, dando origem a textos como o famoso «Uivo», ou 

mesmo «Na Campa de Apollinaire» e «Meu Triste Eu». Poeta americano por 

excelência  como para Whitman, o seu maior amante era o país inteiro , Ginsberg 

tem as raízes culturais e linguísticas bem presas ao solo do país, mesmo que grande 

parte das suas referências históricas e literárias sejam europeias. 

Por todas estas razões, a tradução dos textos coligidos neste volume não foi 

facilitada pelo autor: das suas origens judaicas ficou o iídiche; da sua orientação 

sexual, certo jargão e a cultura camp; do legado materno, referentes da política e 

referências à loucura; da herança modernista, o gosto pelo significante e o culto da 

imagem surreal; da sua quase obsessiva procura do Outro, a criação intertextual e 

intersemiótica; do apego à liberdade, o calão e a linguagem subversiva. Foi nosso 

propósito deixar transparecer, nesta poesia multifacetada e multímoda, a 

universalidade imanente que a torna compreensível em todo o mundo e que a levou a 

ser transfixada em mais de quarenta línguas. Contudo, não podíamos descurar a sua 

idiossincrasia expressiva, radicada num profundo americanismo linguístico e cultural. 

A forma de expressão fundamenta-se no verso longo e desimpedido, caracterizado por 

uma pontuação minimalista e um discurso elíptico, elementos que reflectem o ritmo do 

acto respiratório levado ao limite. 

Antes mesmo de ser tradução, esta antologia já nasceu de uma traição. Desde 

logo, porque não foram incluídos todos os poemas eleitos pelo autor para os seus 

Selected Poems: 1947-1995 (Nova Iorque, HarperPerennial, 1996), tal como não 

foram excluídos todos aqueles que Ginsberg então decidiu excluir. Mas também 

porque qualquer antologia será sempre uma selecção pessoal, por mais que lhe 

estejam subjacentes critérios ditos isentos. Com estes critérios se procurou que a 

presente antologia acompanhasse de perto a evolução da escrita do autor em termos 
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cronológicos e que ao mesmo tempo oferecesse ao leitor uma outra imagem 

representativa de um poeta ainda conotado com os gurus da sua geração  as 

drogas, o sexo e o rock n’roll. O resultado da escolha é o que se segue a estas breves 

palavras, com a fidelidade possível à sua cultura enciclopédica e à sua polifonia 

estrutural, à variedade do seu verso e à variação do seu tom, ao seu sobressalto 

político e à sua serenidade oriental, às suas palavras e aos seus palavrões. Allen 

Ginsberg morreu em Nova Iorque, a 5 de Abril de 1997. 
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Um pedreiro à hora do almoço 

 

Dois pedreiros erguem as paredes 

de uma cave sobre um pedaço de terra cavado 

há pouco atrás de uma velha casa de madeira 

com espigões castanhos invadidos por hera 

numa rua sombria de Denver. É meio-dia 

e um deles afasta-se devagar. O pedreiro 

aprendiz descansa lânguido por 

momentos depois de comer uma sanduíche 

e de atirar com o saco de papel. Está 

de macacão e nada o cobre acima 

da cintura; tem cabelo amarelo e traz 

na cabeça um boné surrado vermelho 

vivo. Languidamente, senta-se no cimo  

da parede num escadote encostado 

entre as coxas, a cabeça 

inclinada, fitando desinteressado 

o saco de papel pousado na relva. Passa 

a mão pelo peito, e depois  

esfrega devagar os nós dos dedos no 

queixo, e baloiça para trás e para a frente 

sobre a parede. Um pequeno gato aproxima-se 

ao longo da parede. Agarra 

o gato e, por instantes, com o boné 

cobre o corpo do gatinho. 

Entretanto escurece como se fosse chover 

e o vento no cimo das árvores ao longo da 

rua insinua-se como que violentamente. 

 

Denver, Verão 1947 
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Estremece o véu 

 

Hoje lá fora vistas da janela 

as árvores pareciam 

seres vivos na lua. 

 

Cada ramo estendido 

coberto na ponta norte 

por folhas, como uma verde 

 

protuberância peluda. Eu vi  

os rebentos rosa e escarlate  

das folhas em botão a despontar  

 

ondulando ao sol delicadamente, 

agitados pela brisa, 

cada braço das árvores 

inclinado e arrastado 

 

de súbito com a força 

do vento. 

 

Paterson, Agosto de 1948 
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Afinal, que mais posso dizer? 

 

Quando me sento à frente do papel 

a escrever a minha cabeça rodopia 

numa espécie de louco 

burburinho feminino 

mas para pensar ver, lá fora, 

num prédio as paredes 

do próprio universo 

eu espero: espero até que o céu 

apareça tal como é, 

espero pelo momento em que 

o próprio poema 

é a minha forma de expressão, sem 

declamar glória, ainda, 

mas dizendo a verdade. 

 

Nova Iorque, Início de 1949 
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Paterson 

 

Que me interessa nestas salas revestidas com visões de dinheiro? 

Quanto me dão por cortar o cabelo? Se eu puser solas novas nos sapatos, se lavar o 

meu corpo que tresanda a masturbação e suor, camada sobre camada de 

excremento 

Ressequido em centros de emprego, em corredores de revistas, em cubículos de 

estatística, em vãos de escada de fábricas, 

Vestiários dos deuses sorridentes da psiquiatria; 

Se em antecâmeras eu enfrentar a presunção dos supervisores dos armazéns, 

Velhos funcionários nos seus asilos de gordura, os porcos e os imbecis do ego com 

poder e dinheiro 

Para contratar e despedir e fazer e partir e peidar e justificar a sua existência 

enfurecida e rumor enfurecido ao homem farto de fúria, 

Em que guerra entrarei e por que prémio! A picada inerte da obsessão vulgar, 

A macabra visão nocturna da electricidade e a miséria diurna da raiva que me morde 

o lábio. 

Antes enlouquecer, ter descido a estrada escura rumo ao México, de heroína a pingar 

nas veias, 

Olhos e ouvidos cheios de marijuana, 

a comer o deus Peiote no chão de uma palhota na fronteira 

Ou deitado num quarto de hotel sobre um corpo de homem ou mulher em 

sofrimento; 

antes lançar o meu corpo estrada fora, gritar junto a um café ao sol do oeste; 

antes rastejar de barriga ao léu por cima das latas de Cincinnati; 

antes arrastar um carril podre até uma Gólgota nas Rochosas; 

antes, coroado de espinhos em Galveston, pregado de pés e mãos em Los Angeles, 

elevado para a morte em Denver, 

perfurado no lado em Chicago, morto e enterrado em Nova Orleães e ressuscitado 

em 1958 algures sobre a Montanha Garret, 

descer aos urros numa bola de fogo de lixo e em carros roubados em chamas, 
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na esquina da Evangel em frente à Câmara, cercado por estátuas de leões em agonia, 

com uma boca cheia de merda, e o cabelo eriçado 

a gritar e a dançar em louvor da Eternidade que destrói o passeio, que destrói a 

realidade, 

a gritar e a dançar contra a orquestra no frágil salão de baile do mundo, 

sangue a jorrar do meu ventre e dos meus ombros 

inundando a cidade com o seu êxtase medonho, a escorrer pelos passeios e 

auto-estradas 

ao pé dos pântanos e florestas e gruas deixando a minha carne e os meus ossos 

pendurados nas árvores. 

 

Nova Iorque, Novembro de 1949 
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Os portos de Cézanne 

 

Em primeiro plano vemos o tempo e a vida 

arrastados numa corrente 

rumo ao lado esquerdo do quadro 

onde a margem encontra a margem. 

 

Mas esse lugar de encontro 

não está representado; 

não acontece na tela. 

 

Pois o outro lado da baía 

é o Céu e a Eternidade, 

uma névoa branca e gélida flutua sobre os montes. 

 

A água imensa de l’Estaque é um intermediário  

para minúsculos barcos a remos. 

 

Paterson, Verão de 1950 
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O anjo azul 

 

Marlene Dietrich entoa um pranto  

ao amor mecânico, 

encostada ao cepo de uma árvore 

num planalto à beira-mar. 

 

É um brinquedo de tamanho real, 

a boneca da eternidade; 

o cabelo como um chapéu abstracto 

feito de aço branco. 

 

Pó-de-arroz no rosto, caiado e 

imóvel como um robot. 

Da sua fronte sobressai, ao canto do olho, 

uma pequena chave branca. 

 

Fita pelo azul dolente das pupilas  

plantadas no branco dos olhos. 

Fecha-os, e a chave 

roda sozinha. 

 

Abre os olhos, e estão em branco  

como os de uma estátua num museu. 

O mecanismo começa a mover-se, a chave roda 

de novo, os olhos mudam, ela canta: 

 

 era de esperar que eu arranjasse uma forma 

de pôr fim à monotonia de fundo, 

mas não até encontrar um homem 

que preenchesse enfim o meu mundo. 

 

Sonho, Paterson, meados de 1950 
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O automóvel verde 

 

Se eu tivesse um Automóvel Verde 

ia ter com o meu velho companheiro 

à sua casa no mar do oeste. 

Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! 

 

Buzinava ao seu portão másculo 

lá dentro a mulher dele e três 

filhos nus prostrados 

no chão da sala de estar. 

 

Ele viria logo a correr 

para o meu carro cheio de cerveja heróica 

e saltaria ao volante aos gritos 

porque ele é o melhor condutor. 

 

Íamos em peregrinação ao monte mais alto 

das nossas antigas visões das Montanhas Rochosas 

rindo nos braços um do outro, 

o prazer mais alto que as mais altas Rochosas, 

 

e depois da velha agonia, embriagados com novos anos, 

lançados para o horizonte de neve 

estourando o tablier com bop original 

um motor a latejar na montanha 

 

Prego a fundo escalávamos a névoa da auto-estrada 

com os anjos da angústia 

aos ziguezagues por entre as árvores  

a gritarem do motor.  
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Toda a noite em fogo no pico de pinheiros 

visto de Denver no escuro do verão, 

o brilho artificial de floresta 

a iluminar o cume da montanha: 

 

o tempo da infância o da juventude & a eternidade 

abriam-se como doces árvores 

nas noites de outra primavera, 

e atordoavam-nos de amor, 

 

porque juntos conseguimos ver 

a beleza das almas 

escondidas como diamantes 

no relógio do mundo, 

 

como os mágicos chineses conseguem 

confundir os imortais 

com a nossa intelectualidade 

escondida na neblina, 

 

no Automóvel Verde 

que eu inventei 

imaginei e visionei 

nas estradas do mundo 

 

mais real do que o motor 

num trilho do deserto 

mais puro do que Greyhound e 

mais veloz do que avião a jacto físico. 

 

Denver! Denver! Regressaremos 

aos urros pelo jardim da Câmara 

que agarra a chama de pura esmeralda 

a flamejar no rasto do nosso carro. 
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Desta vez vamos comprar a cidade! 

Depositei um cheque chorudo no meu banco-caveira  

para fundar uma milagrosa universidade do corpo 

em cima do telhado da central rodoviária. 

 

Mas antes vamos andar nas paragens da Baixa, 

sala de bilhar pensão rasca casa de jazz prisão 

bordel lá em Folsom 

até aos becos mais escuros de Larimer 

 

prestando homenagem ao pai de Denver 

perdido nos trilhos do caminho-de-ferro, 

torpor de vinho e silêncio 

glorificando a espelunca das suas décadas, 

 

saudá-lo-emos e à sua pasta santificada 

de moscatel escuro, beberemos 

e partiremos as doces garrafas 

nos motores a Diesel em sinal de obediência. 

 

Depois vamos guiar bêbedos pelas avenidas 

onde marcham os exércitos e ainda desfilam 

cambaleando debaixo do estandarte  

invisível da Realidade  

 

a zunir pela estrada fora 

no auto do nosso destino 

partilhamos um cigarro arcangélico 

e lemos a sina um ao outro: 

 

famas de iluminação sobrenatural, 

intervalos de tempo tristes e chuvosos, 

grande arte aprendida na desolação 

e separámo-nos ao fim de seis décadas... 
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e num cruzamento de asfalto, 

damo-nos um com o outro de novo 

com gentileza de príncipes, e evocamos 

famosas conversas mortas de outras cidades. 

 

O pára-brisas está cheio de lágrimas, 

a chuva molha os nossos peitos nus, 

ajoelhamo-nos juntos na sombra 

no meio do trânsito nocturno do paraíso 

 

e agora renovamos o voto solitário 

que nos obrigámos a fazer 

no Texas, em tempos: 

Não posso inscrever aqui... 

●  ●  ●  ●  ●  ● 

●  ●  ●  ●  ●  ● 

 

Quantas noites de Sábado haverá ainda 

embriagadas por esta lenda? 

Como é que a jovem Denver fará o luto 

do seu anjo sexual esquecido? 

 

Quantos rapazes irão bater no piano preto 

para imitar os excessos de um santo da terra? 

Quantas raparigas irão cair lascivas sob o seu espectro  

nas altas escolas da noite da melancolia? 

 

Enquanto o tempo todo na Eternidade 

à luz pálida da rádio deste poema 

estaremos sentados atrás das sombras esquecidas 

atentos ao jazz perdido de todos os Sábados. 

 

Neal, agora seremos verdadeiros heróis 

de uma guerra entre as nossas piças e o tempo: 
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anda, vamos ser os anjos do desejo do mundo 

e meter o mundo na nossa cama antes de morrermos. 

 

A dormir sozinho, ou acompanhado, 

miúda ou carneirinho mágico ou sonho, 

falharei por falta de amor, tu, por saciedade: 

todos os homens caem, os nossos pais caíram antes, 

 

mas ressuscitar essa carne perdida 

não é mais do que um trabalho mental momentâneo: 

um monumento sem idade ao amor 

na imaginação: 

 

memorial construído dos nossos próprios corpos 

consumido pelo poema invisível  

estremecer em Denver e perdurar 

ainda que o sangue e as rugas nos ceguem os olhos. 

 

Assim este Automóvel Verde: 

eu dou-te em pleno voo 

um presente, um presente 

da minha imaginação. 

 

Conduziremos 

pelas Rochosas, 

continuaremos a conduzir 

pela noite fora até amanhecer, 

 

depois de volta ao teu caminho-de-ferro, a South Pacific 

a tua casa e os teus filhos 

e o destino de perna partida 

tu a guiares pelas planícies 

 

de manhã: e eu de volta 

às minhas visões, ao meu escritório 
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e ao meu apartamento no leste 

regressarei a Nova Iorque. 

 

Nova Iorque, 22-25 de Maio de 1953 
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Uma estranha morada nova em Berkeley 

 

Toda a tarde a apanhar amoras silvestres numa velha vedação castanha 

debaixo de um ramo cheio de damascos podres escondidos entre as folhas, 

a consertar a fuga nas entranhas intrincadas de uma retrete nova; 

encontrei uma cafeteira em bom estado nas vinhas junto ao alpendre, tirei um pneu 

grande dos arbustos escarlate, escondi a marijuana; 

molhei as flores, brinquei com a água ensolarada de uma para a outra, voltei para 

recolher mais gotas de água benta para as vagens e margaridas; 

dei três voltas ao relvado e suspirei distraidamente:  

a minha recompensa, quando o quintal me alimentou com as suas ameixas na forma 

de uma pequena árvore ali ao canto, 

um anjo que estima o meu estômago, e a minha língua sedenta e abandonada pelo 

amor. 

 

1955 
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Um supermercado na Califórnia 

 

Como penso em ti esta noite, Walt Whitman, pois andei pelas ruas debaixo das 

árvores com uma dor de cabeça egocentrada a olhar para a lua cheia. 

No meu cansaço faminto, e à procura de imagens, entrei no supermercado de frutas 

de néon, a sonhar com as tuas enumerações! 

Que pêssegos e que penumbras! Famílias inteiras a fazer compras à noite! Corredo-

res cheios de maridos! As mulheres nos abacates, os bebés no tomate!  e tu, 

García Lorca, que estavas tu a fazer ao pé das melancias? 

 

Eu vi-te, Walt Whtiman, sem filhos, velho só e sôfrego, a remexer nas carnes da arca 

frigorífica e a catrapiscar os rapazes da mercearia. 

Ouvi-te perguntar-lhes um a um: Quem matou as costeletas de porco? O preço das 

bananas? És tu o meu Anjo? 

Vagueei atrás de ti por entre as pilhas de latas reluzentes, perseguido na minha 

imaginação pelo segurança da loja. 

Avançámos juntos na nossa fantasia solitária pelos largos corredores a provar 

alcachofras, a possuir todas as iguarias congeladas, 

sem nunca passar pela caixa. 

 

Onde vamos, Walt Whitman? As portas fecham dentro de uma hora. Para onde 

aponta a tua barba esta noite? 

(Toco no teu livro e sonho com a nossa odisseia no supermercado e sinto-me 

absurdo.) 

Caminharemos a noite inteira por ruas solitárias? As árvores fazem sombra à sombra, 

as luzes apagadas nas casas, ambos nos sentiremos sós. 

Iremos passear sonhando com o amor da América esquecida rente aos carros azuis 

estacionados à porta das casas, rumo à nossa cabana silenciosa? 

Oh, querido pai, barba-grisalha, velho e solitário professor-de-coragem, que América 

era a tua quando Caronte deixou de conduzir a barca e tu desceste numa 

margem fumegante e ficaste a ver o barco desaparecer nas águas negras do 

Letes? 
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Berkeley, 1955 

 

 

 

Sutra do girassol 

 

Andei pelas margens da doca de latas e bananas e sentei-me debaixo da sombra 

imensa de uma locomotiva da Southern Pacific para ver o pôr-do-sol sobre os 

montes de casas-caixas e chorar. 

O Jack Kerouac sentou-se ao meu lado numa estaca de ferro partida e enferrujada, 

companheiro, pensamos os mesmos pensamentos da alma, desolados e 

melancólicos e de olhar triste, rodeados pelas raízes retorcidas de aço das 

árvores de maquinaria. 

A água oleosa do rio espelhava o céu vermelho, o sol afundava-se no cimo dos 

últimos picos de S. Chico, nem um peixe naquela água, nem um ermita 

naqueles montes, só nós ressacados e de remelas nos olhos, de mau humor, 

como velhos vagabundos exaustos à beira-rio. 

Olha para o Girassol, disse-me, uma sombra cinzenta mortiça estampada no céu, do 

tamanho de um homem hirto em cima de uma pilha de serrim  

 Corri para ele deslumbrado  era o meu primeiro girassol, memórias de Blake  

as minhas visões  Harlem 

e Infernos dos rios orientais, as pontes apregoam as Sanduíches Gordurosas do Joes, 

carrinhos de bebés mortos, pneus pretos carecas esquecidos e irrecuperados, o 

poema da beira-rio, potes e preservativos, facas de aço, nada inoxidável, só o lixo 

ensopado e os artefactos afiados como lâminas a passar para o passado  

e o girassol cinzento contra o pôr-do-sol, quebradiço desolado e cheio de pó com a 

sujidade e a névoa e no olho o fumo de locomotivas envelhecidas  

a corola de pontas escuras esmagada e partida como uma coroa destruída, as 

sementes a cair do rosto, o sol na boca em-breve-desdentada, raios de sol 

desvanecidos na testa de penugem como o fio seco de uma teia de aranha, 

as folhas espetadas como braços a sair do caule, gestos vindos da raiz do serrim, 

pedaços de gesso partidos a cair dos ramos negros, uma mosca morta na orelha, 
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Como eras uma coisa velha gasta profana, meu girassol Ó alma minha, como eu te 

amava! 

A fuligem não era fuligem de nenhum homem mas morte e locomotivas humanas, 

toda aquela roupagem de pó, aquele véu de pele escurecida de caminho-de-ferro, 

aquela névoa na face, aquela pálpebra de miséria negra, aquela ferrugenta mão 

ou falo ou protuberância de pior-que-lixo artificial  industrial  moderno  

toda aquela civilização a manchar a tua louca coroa dourada  

e aqueles pensamentos de morte turva e olhos empoeirados sem amor e pontas e 

raízes murchas lá em baixo, na casa empilhada de areia e serrim, notas de dólar 

em borracha, a pele da maquinaria, as entranhas e vísceras do carro que tosse e 

chora, as latas vazias e sós com as suas línguas de pasmo enferrujadas, que 

mais posso nomear, as cinzas fumadas de algum cigarro caralho, as conas dos 

carrinhos-de-mão e os peitos dos carros com leite, cus gastos de cadeiras e 

esfíncteres de dínamos  tudo isto 

emaranhado nas tuas raízes mumificadas  e tu ali à minha frente ao pôr-do-sol, 

toda a tua glória na tua forma! 

Uma beleza perfeita de girassol! uma existência de girassol perfeita excelente 

encantadora! um olhar doce natural para a lua nova na berra, a despertar vivo e 

excitado agarrando na sombra do pôr-do-sol a brisa mensal dourada do nascer-

do-sol! 

Quantas moscas zumbiram à tua volta ignorando a tua fuligem, enquanto 

amaldiçoavas os céus do caminho-de-ferro e a tua alma de flor? 

Pobre flor morta? quando é que te esqueceste que eras uma flor? quando é que 

olhaste para a tua pele e decidiste que eras uma locomotiva velha e impotente? 

o fantasma de uma locomotiva? o espectro e a sombra de uma locomotiva 

americana louca que um dia foi potente? 

Tu nunca foste uma locomotiva, Girassol, tu foste um girassol! 

E tu, Locomotiva, tu és uma locomotiva, malmequeres! 

Então agarrei o esqueleto espesso do girassol e enterrei-o o ao meu lado como um cep-

tro, 

e fiz o sermão à minha alma, e à alma do Jack também, e a quem quer que seja que 

ouça, 

 Nós não somos a nossa pele de fuligem, nós não somos a nossa horrível locomo-

tiva desolada em pó sem imagem, nós somos todos girassóis dourados por 

dentro, abençoados pela nossa própria semente e corpos-realizados nus peludos 
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que crescem até se tornarem loucos girassóis formais negros ao pôr-do-sol, 

vigiados pelos nossos olhos à sombra da visão sentada da noite de latas 

montanhosa de S. Chico ao pôr-do-sol da margem do rio da locomotiva louca. 

 

Berkeley, 1955 



 25 

 

 

 

Transcrição de música para órgão 

 

A flor no frasco dos amendoins outrora na cozinha inclinava-se para ter um lugar ao 

sol, 

a porta do roupeiro entreaberta, porque eu a tinha usado, mantinha-se delicadamente 

aberta à minha espera, seu dono. 

 

Comecei a sentir a minha miséria no chão de palheta, ao ouvir música, a minha 

miséria, é por isso que quero cantar. 

O quarto fechou-se sobre mim, esperava a presença do Criador, vi as minhas paredes 

e o meu tecto pintados de cinzento, continham o meu quarto, continham-me a 

mim 

tal como o céu continha o meu jardim, 

abri a minha porta 

 

A vinha errante trepava pela viga da casa, na noite as folhas permaneciam onde o dia 

as tinha deixado, as cabeças animalescas das flores onde tinham emergido 

para pensar rumo ao sol 

 

Serei capaz de reconstituir as palavras? A ideia de transcrição irá enevoar o meu olho 

mental aberto? 

 

A busca delicada do crescimento, o suave desejo das flores de existirem, o meu 

quase êxtase por existir entre elas 

O privilégio de testemunhar a minha existência  também tu terás que procurar o 

sol… 

 

Os meus livros amontoados à minha frente para meu uso 

esperam no espaço onde os deixei, ainda não desapareceram, o tempo guardou as 

suas relíquias e qualidades para eu usar  as minhas palavras amontoadas, os 

meus textos, os meus manuscritos, os meus amores. 
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Tive um momento de clarividência, vi a emoção no âmago das coisas, saí para o 

jardim a chorar. 

Vi os rebentos vermelhos na luz da noite, o sol ausente, todos tinham crescido, num 

instante, e esperavam parados no tempo que chegasse o sol diurno e lhes 

desse… 

Flores que como num sonho ao pôr-do-sol reguei fielmente sem saber quanto as 

amava. 

Sinto-me tão só na minha glória  a não ser elas lá fora também  levantei os olhos 

 aqueles rebentos vermelhos do arbusto a chamar e a espreitar pela janela à 

espera cegos de amor, também as folhas têm esperança e erguem-se com a 

ponta virada para o céu para receber  toda a criação aberta para receber  a 

própria terra plana. 

 

A música desce, como o caule comprido do rebento pesado se flecte, porque tem que 

o fazer, para continuar vivo, para perdurar até à última gota de prazer. 

O mundo conhece o amor que existe no peito tal como na flor, o mundo desolado em 

sofrimento. 

O Pai é misericordioso. 

 

A tomada está presa ao tecto de forma artesanal, depois da casa construída, para 

receber uma ficha que cabe nela perfeitamente, e serve agora o meu 

fonógrafo… 

 

A porta do roupeiro mantém-se aberta para mim, onde a deixei, desde que a deixei 

aberta, continua gentilmente aberta. 

A cozinha não tem porta, aquele buraco vai permitir a minha entrada na cozinha se 

eu assim o desejar. 

Lembro-me da primeira vez que estive com alguém, gentilmente a H.P. tirou-me os 

três, sentei-me nas docas de Provincetown, com 23 anos, alegre, elevado na 

esperança com o Pai, a porta do útero aberta para permitir a minha entrada se 

eu assim o desejasse. 

 

Em toda a casa há tomadas de electricidade por usar se um dia for preciso. 

A janela da cozinha está aberta, para permitir a entrada do ar… 
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O telefone  é lamentável dizer  está pousado no chão  não tenho dinheiro para 

o ligar  

 

Quero que as pessoas se curvem ao ver-me e digam ele tem o dom da poesia, 

vislumbrou a presença do Criador. 

E o Criador deu-me um instante da sua presença para satisfazer o meu desejo, 

para não me roubar o anseio que sinto por ele. 

 

Berkeley, 8 de Setembro de 1955 
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América 

 

América dei-te tudo e agora não sou nada. 

América dois dólares e vinte e sete cêntimos 17 de Janeiro de 1956. 

Não suporto o que me vai na cabeça. 

América quando vamos pôr fim à guerra humana? 

Vai-te foder tu e a tua bomba atómica. 

Não me sinto bem não me chateies. 

Não vou escrever o meu poema até estar bem da cabeça. 

América quando é que te tornarás angélica? 

Quando é que te despes? 

Quando é que vais olhar para ti própria da sepultura? 

Quando é que serás digna do teu milhão de trotsquistas? 

América porque é que as tuas bibliotecas estão cheias de lágrimas? 

América quando é que mandas os teus ovos para a Índia? 

Estou farto das tuas exigências disparatadas. 

Quando é que posso ir ao supermercado e comprar tudo o que preciso só com o meu 

bom aspecto? 

América afinal sou eu e tu que somos perfeitos e não o mundo que virá. 

A tua maquinaria é demais para mim. 

Fizeste-me querer ser santo. 

Tem de haver outra forma de resolver esta discussão. 

O Burroughs está em Tânger não acho que volte é sinistro. 

Estás a ser sinistra ou a pregar-me alguma partida? 

Estou a tentar chegar ao que interessa. 

Recuso-me a desistir da minha obsessão. 

América pára de pressionar eu sei o que estou a fazer. 

América a flor da ameixa está a cair. 

Não leio os jornais há meses, todos os dias alguém é julgado por homicídio. 

América estou solidário com os Wobblies. 

América fui comunista quando era puto não me arrependo. 
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Fumo marijuana sempre que posso. 

Fico em casa dias a fio a olhar para as rosas no armário. 

Quando vou a Chinatown embebedo-me e nunca vou prà cama com ninguém. 

Já meti na cabeça que vai haver chatice. 

Devias ter-me visto a ler Marx. 

O meu psicanalista acha que tenho toda a razão. 

Recuso-me a dizer o Pai Nosso. 

Tenho visões místicas e vibrações cósmicas. 

América ainda não te disse o que fizeste ao Tio Max quando ele chegou da Rússia. 

É contigo que estou a falar. 

Vais deixar que a Time Magazine controle a tua vida emocional? 

Ando obcecado com a Time Magazine.  

Leio-a todas as semanas. 

A capa fixa-me de cada vez que passo sorrateiro pela confeitaria da esquina. 

Leio-a na cave da Biblioteca Pública de Berkeley. 

Está sempre a falar-me de responsabilidade. Os homens de negócios são sérios. Os 

produtores de cinema são sérios. Toda a gente é séria menos eu. 

Ocorre-me que eu sou a América. 

Estou outra vez a falar sozinho. 

 

A Ásia vira-se contra mim. 

Não tenho a sorte de um chinês. 

É melhor contabilizar os meus recursos nacionais. 

Os meus recursos nacionais consistem em dois charros de marijuana milhões de 

genitais uma literatura íntima impublicável que voa a 1000 quilómetros/hora e 

vinte e cinco mil hospitais psiquiátricos. 

Não digo nada sobre as minhas prisões nem sobre os milhões de desfavorecidos que 

moram nos meus vasos debaixo da luz de quinhentos sóis. 

Aboli as casas de passe em França, Tânger é a próxima. 

A minha ambição é ser Presidente apesar de católico. 

 

América como posso escrever uma litania sagrada na tua toada ridícula? 

Vou continuar como o Henry Ford as minhas estrofes são tão únicas como os 

automóveis dele ou ainda mais então têm todas sexos diferentes. 

América vendo-te estrofes a $2500 cada $500 de entrada para a tua velha estrofe 
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América Liberta o Tom Mooney 

América Salva os Lealistas Espanhóis 

América Sacco e Vanzetti não podem morrer 

América Eu sou os rapazes de Scottsboro. 

América quando eu tinha sete anos a mamã levou-me a reuniões da Célula 

Comunista eles vendiam-nos grão de bico uma mão cheia por bilhete um 

bilhete custa um níquel e os discursos eram livres toda a gente era angélica e 

sensível aos trabalhadores era tudo tão sincero não fazes ideia como o partido 

era uma coisa boa em 1835 Scott Nearing era um grande homem um 

verdadeiro mensch a Mãe Bloor aquela Ewig-Weibliche das grevistas das 

fábricas de seda fez-me chorar uma vez vi claramente o orador iídiche Israel 

Amter. Todos eram espiões de certeza. 

América tu no fundo não queres entrar em guerra. 

América são esses russos maus. 

Esses russos esses russos e esses chineses. E esses russos. 

Rússia querer comer-nos vivos. Rússia tolinha com poder. Quer tirar-nos os carros 

das nossas garagens. 

Ela querer tirar-nos Chicago. Ela precisar uma Reader’s Digest Vermelha. Ela querer 

as nossas fábricas de automóveis na Sibéria. Ele grande burocracia que 

controla as nossas bombas de gasolina. 

Isso não ser bom. Ug. Ele fazer índios aprenderem ler. Ele precisar grandes pretos 

negros. Ah. Ela fazer nós todos trabalhar dezasseis horas por dia. Socorro. 

América isto é muito sério. 

América esta é a impressão com que fico quando olho para o televisor. 

América isto está certo? 

É melhor concentrar-me na tarefa em mãos. 

É verdade que não quero alistar-me no Exército ou rodar tornos em fábricas de peças, 

de qualquer maneira sou míope e psicopata. 

América vou deitar mãos maricas à obra. 

 

Berkeley, 17 de Janeiro de 1956 
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Fragmento 1956 

 

Agora que o poema vem, que eu seja digno 

& cante piamente o pathos natural da alma humana, 

o pelado original debaixo dos nossos sonhos 

& vestes de pensamento, a auto-identidade perfeita 

radiante com luxúrias e rostos intelectuais 

Que transporta os versos, as dolorosas contorsões 

crispadas dos olhos superiores, todo o corpo 

sensual respira entre flores e edifícios 

de olhos abertos, conhece-se, trémulo de amor  

Alma que eu tenho, que o Jack tem, o Huncke tem 

o Bill tem, a Joan tinha, e tem em mim memória ainda, 

que o vagabundo tem nos trapos, o louco por baixo da roupa preta. 

As almas idênticas umas às outras, tal como  

numa esquina há dez anos olhei para o Jack 

e lhe disse que éramos a mesma pessoa  olha-me 

nos olhos e fala contigo, isso torna-me 

o amante de toda a gente, o Hal meu contra a vontade, 

já tinha a alma dele no meu corpo, enquanto ele 

franzia o sobrolho  encostado ao candeeiro da 8ª Avenida com a Rua 27 

1947  eu tinha acabado de regressar de África 

um vislumbre da iluminação na realidade 

estava para vir a mim como veio a todos  Jack 

o pior assassino, Allen o mais cobarde 

cheio de amor medroso atravessa 

os meus poemas, um bicha na cidade, Joe Army grita 

de angústia na prisão de Dannemora 1945, 

rachando os nós dos dedos brancos contra as grades 

o pobre coitado do companheiro de cela espancado pelos guardas 

no andar de baixo, de ferro, o Gregory chora na Tombs 
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a Joan de pálpebras semi-cerradas sob efeito da benzedrina 

ouve a paranóia dentro da parede, 

o Huncke de Chicago sonha nas Arcadas 

do infernal Pokerino à luz de pele azul em Times Square, 

Bill King grita pálido à janela do metro 

tenta regressar no último minuto da morte-boquiaberta, 

o próprio Morphy, arqui-suicida, expira em sangue 

no Passaic, trágico e desconcertado em 

últimas lágrimas, chegando à morte naquele momento 

humano, intelectual, de barba, quem mais 

era ele então senão ele mesmo? 

 

Berkeley, 1956 
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No depósito de bagagem da Greyhound 

 

I 

 

Nas profundezas da Central Rodoviária da Greyhound 

sento-me atónito num carrinho de bagagem a olhar para o céu à espera que o 

Expresso de Los Angeles parta 

preocupado com a eternidade sobre o telhado dos Correios no Céu vermelho-noite da 

baixa, 

olhando fixamente pelos meus óculos concluí estremecendo que estes pensamentos 

não eram a eternidade, nem a pobreza das nossas vidas, bagageiros irritadiços, 

nem os milhões de parentes chorosos à volta das camionetas a dizerem adeus, 

nem outros milhões de pobres que se precipitam de cidade em cidade para ver os 

seus entes queridos, 

nem um índio morto de medo a falar com um moina enorme junto à máquina de 

coca-cola, 

nem a velhinha trémula de bengala na mão que embarca na última viagem da sua 

vida, 

nem o carregador cínico de boné vermelho a juntar os trocos e a sorrir por cima da 

bagagem esmagada, 

nem eu a olhar em redor para o sonho horrível, 

nem o supervisor negro de bigode chamado Spade, que gere com a sua maravilhosa 

mão esguia o destino de milhares de encomendas expresso, 

nem o maricas do Sam na cave a coxear de mala em mala de chumbo, 

nem o Joe ao balcão com o esgotamento nervoso de sorriso cobarde para os clientes, 

nem as águas-furtadas verde acinzentado qual interior do estômago de uma baleia 

onde guardamos as malas em porta-bagagens medonhos 

centenas de malas cheias de tragédia baloiçam de um lado para outro à espera de 

serem abertas, 

nem a bagagem que se perdeu, nem as pegas danificadas, chapas de identificação 

desaparecidas, arames estragados & cordas partidas, malões inteiros que 

estouram sobre o chão de cimento 
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nem sacos de marinheiros despejados pela noite fora no último armazém. 

 

II 

 

Ainda assim, a descarregar uma camioneta o Spade lembrava-me o Anjo, 

com um fato de macaco azul rosto preto boné oficial de Anjo, 

a empurrar com a barriga um enorme cavalo de estanho empilhado com bagagem 

preta, 

olhando para cima ao passar pela lâmpada amarela das águas-furtadas 

e apoiando um cajado de ferro bem alto no braço. 

 

III 

 

Apercebi-me que eram os porta-bagagens, agora que me sento em cima deles como é 

meu costume à hora do almoço para descansar o pé exausto, 

eram os porta-bagagens, grandes prateleiras de madeira grades postes e vigas 

montadas do chão ao tecto, uma baralhada de malas 

 malas japonesas metalizadas do pós-guerra com floreado garrido destinadas a Fort 

Bragg, 

uma encomenda mexicana em papel verde e corda púrpura adornada com nomes para 

Nogales, 

centenas de radiadores de súbito para Eureka, 

caixotes de lingerie havaiana, 

rolos de cartazes espalhados pela Península, frutos secos rumo a Sacramento, 

um olho humano para Napa, 

uma caixa de alumínio com sangue humano para Stockton, 

e um pequeno embrulho vermelho cheio de dentes para Calistoga  

eram os porta-bagagens e vi isto nu aqui sentado à luz eléctrica naquela noite antes 

de me demitir, 

os porta-bagagens foram criados para suster os nossos haveres, para nos manter 

juntos, uma deslocação temporária no espaço, 

a única maneira de Deus erguer a estrutura frágil do Tempo, 

para segurar os sacos a enviar para as estradas, para levar as nossas malas de um sítio 

para outro 
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à procura de uma camioneta que nos leve de volta à Eternidade onde o coração foi 

abandonado e as lágrimas da despedida começaram. 

 

IV 

 

Um enxame de bagagem ao pé da caixa quando uma camioneta transcontinental 

entra na estação. 

O relógio marca 00:15, 9 de Maio de 1956, o segundo ponteiro avança, vermelho. 

Preparo-me para carregar a minha última camioneta.  Adeus, Walnut Creek 

Richmond Vallejo Portland Pacific Highway 

Mercúrio de pés ligeiros, deus do trânsito. 

Uma última encomenda abandonada desponta à meia-noite do porta-bagagem da 

Costa quase que toca na luz florescente coberta de pó. 

 

O que nos pagam não chega para viver. A tragédia reduzida a números. Isto para os 

pobres guardadores de rebanhos. Eu sou um comunista. 

 

Adeus ó Greyhound onde tanto sofri, 

onde esfolei o joelho e arranhei a mão e os meus peitorais se tornaram grandes como 

vagina. 

 

9 de Maio de 1956 
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Poema foguetão 

 

Lua velha os meus olhos estão lua nova com pegada humana 

nunca mais Romeu Tristão no rio bêbedo o sobrolho de Pierre Tolo, lua pateta 

Ó lua possível no Céu chegamos à primeira das constelações eternas de nomes  

como Deus é possível como Tudo é possível assim atingiremos outra vida. 

 

Políticos lunares a terra chora e luta na eternidade 

mas nem uma estrela se perturba com os guinchos dos loucos de Hollywood 

os magnates do petróleo da Roménia fazem acordos secretos com Plutonianos verdes 

e flácidos  

campos de escravos em Saturno revoluções cubanas em Marte? 

A vida velha e a nova lado a lado, será que a Igreja Católica vai encontrar Cristo em 

Júpiter 

Moamé delirar em Urano será Buda aceitável nos estólidos planetas 

ou será que vamos encontrar templos zoroastrianos a florir em Neptuno? 

Que monstruoso desígnio eclesiástico novo sobre o universo inteiro se desenrola 

no cérebro moribundo do Papa? 

Só o cientista é poeta verdadeiro ele dá-nos a lua 

promete as estrelas se vir que tal cria-nos um novo universo  

Ó Einstein eu devia ter-te mandado o meu manuscrito em chamas 

Ó Einstein eu devia ter feito uma peregrinação ao teu cabelo branco! 

 

Ó companheiros de viagem escrevo-vos um poema em Amesterdão no Cosmos 

onde Espinosa há muito esmagou as suas lentes mágicas 

escrevo-vos um poema há muito tempo 

os meus pés já estão lavados pela morte 

Aqui estou eu nu sem identidade 

sem outro corpo para lá do fino tracejado preto da marca da caneta no papel suave 

enquanto as estrelas falam entre si múltiplos raios de luz do sol tudo a mesma 

miríade de pensamento 

numa dobra do universo onde Whitman esteve 
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e Blake e Shelley viram Milton a morar num templo estrelado 

a meditar na sua cegueira que via tudo 

Agora posso enfim falar com vós irmãos queridos de uma lua desconhecida 

verdadeiros Tus agachados em várias formas no meio dos Vapores Platónicos da 

Eternidade 

Eu sou outra Estrela. 

Será que ides comer os meus poemas ou lê-los 

ou olhar com folhas de alumínio cegas sobre páginas sem sol? 

dormir ou traduzir & aceitar dados com as inclinações indiferentes das antenas? 

será que me faço entender às vossas órbitas receptoras floreadas e verdes? vocês têm 

visões de Deus? 

Para que lado irá girar o girassol rodeado por milhões de sóis? 

 

Este é o meu foguetão o meu foguetão particular envio a minha mensagem para o 

Além 

Está lá alguém para me ouvir  

A minha imortalidade 

sem aço ou cobalto basalto ou ouro diamante ou fogo de mercúrio 

sem passaportes arquivos bocados de papel mísseis 

enfim sem mim 

puro pensamento 

por todo o lado a mesma mensagem  

Envio o meu foguetão para aterrar em qualquer planeta que o espere 

de preferência doces planetas religiosos sem dinheiro 

planetas quadrimensionais onde a Morte roda filmes 

as plantas falam (com cortesia) de física antiga e a própria poesia é manufacturada 

pelas árvores 

o Planeta final onde o Grande Cérebro do Universo espera um poema que aterre no 

Seu bolso dourado 

juntando-se às outras notas puré-de-notas suspiros-de-amor lamentos-gritos musicais 

de desespero e os milhões de pensamentos impronunciáveis das rãs 

Envio-vos o meu foguetão de química espantosa 

mais do que o meu cabelo o meu esperma ou as células do meu corpo 

o pensamento acelerado que levanta voo com o meu desejo tão instântaneo como o 

universo e mais veloz do que a luz 
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e por agora deixo todas as outras questões inacabadas para regressar ao sono na minha 

cama escura na terra. 

 

Amesterdão, 4 de Outubro de 1957 
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Morte à orelha de Van Gogh! 

 

O POETA é Profeta 

o Dinheiro contabilizou a alma da América 

o Congresso foi trilhado até ao precipício da Eternidade 

o Presidente construiu uma máquina de Guerra para vomitar e obrigar a Rússia a sair 

do Kansas 

O Século Americano foi traído por um Senado louco que já não dorme com a mulher 

Franco assassinou Lorca o filho maricas de Whitman 

tal como Maiakóvski se suicidou para escapar à Rússia 

Hart Crane distinto Platonista suicidou-se para desabar a América errada  

tal como milhares de toneladas de centeio humano foram queimados em cavernas 

secretas por baixo da Casa Branca 

enquanto a Índia morria à fome e gritava e comia cães raivosos cheios de chuva 

e montanhas de ovos eram reduzidas a pó branco nas câmaras do Congresso 

nenhum homem temente a deus passará por lá outra vez com aquele fedor a ovos 

podres da América 

e os Índios de Chiapas continuam a mastigar as tortilhas sem vitaminas 

os aborígenes da Austrália talvez gaguejem na selva sem ovos 

e eu que raramente como um ovo ao pequeno-almoço embora o meu trabalho 

requeira ovos infinitos para que possa vir à luz na Eternidade 

os ovos devem ser comidos ou oferecidos às mães 

e o sofrimento das inúmeras galinhas da América é expresso pelos gritos dos 

comediantes na rádio 

Detroit construiu um milhão de automóveis com árvores de borracha e fantasmas 

mas eu caminho, eu caminho, e o Oriente caminha comigo, e toda a África caminha e 

mais cedo ou mais tarde a América do Norte caminhará 

pois tal como escorraçamos o Anjo chinês da nossa porta ele virá para nos escorraçar 

da Porta Dourada do futuro 

nós não compartilhámos pena por Tanganyika 

Em vida Einstein foi gozado pela sua política celestial 

Bertrand Russel foi escorraçado de Nova Iorque por ter sido possuído 
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o imortal Chaplin foi escorraçado da nossa costa com uma rosa nos dentes 

uma conspiração secreta orquestrada pela Igreja Católica nos lavabos do Congresso 

recusou contraceptivos às massas incansáveis da Índia. 

Ninguém publica uma palavra que não seja o delírio autómata e cobarde de uma 

mentalidade depravada 

O dia da publicação da verdadeira literatura do corpo americano será dia da 

Revolução 

a revolução do cordeiro sensual 

a única revolução sem sangue que distribui milho de graça 

o pobre Genet iluminará os ceifeiros do Ohio 

A marijuana é um narcótico benevolente mas J. Edgar Hoover prefere o seu whisky 

mortífero 

E a heroína de Lao-Tsé & do Sexto Patriarca é punida com a cadeira eléctrica 

mas os pobres junkies doentes não têm onde deitar a cabeça 

gatunos no nosso governo inventaram uma cura a sangue frio para o vício tão 

obsoleta como o Sistema de Defesa por Radar de Alerta Antecipado 

Eu sou o sistema de defesa por radar de alerta antecipado 

Não vejo outra coisa senão bombas 

Não estou interessado em impedir a Ásia de ser Ásia 

e os governos da Rússia e da Ásia irão erguer-se e cair mas a Ásia e a Rússia não 

cairão 

o governo da América também cairá mas como poderá a América cair 

duvido que alguém mais caia a não ser os governos 

felizmente todos os governos vão cair 

os únicos que não vão cair são os bons 

e os bons ainda não existem 

Mas têm que começar a existir eles existem nos meus poemas 

existem na morte dos governos russos e americanos 

existem na morte de Hart Crane e Maiakóvski 

Agora é tempo de profecia sem que a morte seja uma consequência 

o universo acabará por desaparecer 

Hollywood vai apodrecer sobre os moinhos de vento da Eternidade 

Hollywood com os filmes entalados na garganta de Deus 

Sim Hollywood terá o que merece 

Tempo 
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Infiltração de gás de nervos pela rádio 

A história tornará este poema profético e fará da sua parvoíce assombrosa uma 

música espiritual medonha 

Eu tenho o lamento das pombas e a pluma do êxtase 

o Homem não pode aguentar muito tempo a fome do canibal abstracto  

A guerra é abstracta 

o mundo será destruído 

mas morrerei apenas pela poesia, isso salvará o mundo 

o monumento a Sacco & Vanzetti ainda não foi financiado para enobrecer Boston 

os nativos do Quénia atormentados por aldrabões idiotas de Inglaterra 

a África do Sul nas garras do branco tolo 

Vachel Lindsay Ministro da Administração Interna 

Poe Ministro da Imaginação 

Pound Min. da Economia 

e Kra pertence a Kra, e Pukti a Pukti 

fertilização cruzada de Blok e Artaud 

a Orelha de Van Gogh na moeda 

chega de propaganda a monstros 

e os poetas devem afastar-se da política ou transformar-se em monstros 

tornei-me monstro pela política 

o poeta russo é sem dúvida monstruoso no seu bloco de notas secreto 

os poetas russos farão frente à Rússia 

o Tibete devia ser deixado em paz 

Estas são profecias óbvias 

a América será destruída 

Whitman avisou-nos sobre esta «nação condenada ao Fracasso» 

Onde estava Theodore Roosevelt quando enviou ultimatos do seu castelo em 

Camden 

Onde estava a Câmara dos Representantes quando Crane leu em voz alta os seus 

livros proféticos 

Onde estava Wall Street a maquinar quando Lindsay anunciou o apocalipse do 

Dinheiro 

Estariam a ouvir o meu delírio nos balneários dos Centros de Emprego do Bickfords? 

Será que inclinaram os ouvidos para escutar os gemidos da minha alma quando eu 

me via a braços com estatísticas de marketing no Forum em Roma? 
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Não eles lutavam em gabinetes inflamados, em tapetes de insuficiência cardíaca, e 

gritavam e regateavam com o destino 

enfrentavam o Esqueleto com sabres, mosquetes, dentes tortos, indigestão, bombas 

de furto, impérios de prostituição, foguetões, pederastia, 

de costas para o muro para erguerem as suas mulheres e os seus apartamentos, 

relvados, subúrbios, impérios de maricas, 

Porto-Riquenhos amontoados para o massacre na Rua 114 só por causa de uma 

imitação do frigorífico Chinês-Moderno 

Elefantes de misericórdia assassinados só por causa de uma gaiola isabelina 

Milhões de fanáticos frenéticos no manicómio por causa do soprano estridente da 

indústria 

Cânticos ao dinheiro dos ensaboadores  macacos de pasta dentífrica nos televisores 

 desodorizantes sobre cadeiras hipnóticas  

traficantes de petróleo no Texas  rastos de aviões a jacto por entre as nuvens  

escritores a jacto mentem na cara da Divindade  carniceiros de sapatos e chapéus, 

com presas, todos Patrões! Patrões! obcecados pela propriedade e pelo 

Individualismo em extinção! 

e os longos editoriais sobre a esgrima do negro aos gritos atacado por formigas 

rastejaram pela primeira página fora! 

Maquinaria de um colossal sonho eléctrico! Uma Puta da Babilónia criadora de 

guerras a bramir sobre os Capitólios e Academias! 

Dinheiro! Dinheiro! Dinheiro! louco e celestial dinheiro da ilusão a gritar! Dinheiro 

feito de nada, de fome, de suicídio! Dinheiro do fracasso! Dinheiro da morte! 

Dinheiro contra a Eternidade! e as fábricas poderosas da eternidade trituram a imensa 

folha da Ilusão! 

 

Paris, Dezembro de 1957 
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Na campa de Apollinaire 

 
«...voici le temps 

Où l’on connaîtra l’avenir 

Sans mourir de connaissance» 

 

 

I 

 

Visitei o Père Lachaise à procura dos restos de Apollinaire 

no dia em que o Presidente dos EU apareceu em França para a grandiosa conferência 

dos chefes de estado 

Então que seja o aeroporto no azul de Orly uma claridade primaveril pairava sobre 

Paris 

Eisenhower aterrava do seu cemitério americano 

E sobre as campas afrancesadas do Père Lachaise uma névoa ilusória tão espessa 

como o fumo de marijuana 

Eu e o Peter Orlovsky caminhámos de leve pelo Père Lachaise sabíamos ambos que 

iríamos morrer 

e por isso com ternura demos as mãos temporárias numa miniatura de eternidade 

urbana 

ruas e sinais pedras e colinas e nomes em todas as casas 

à procura da morada perdida de um notável francês do Vazio 

para prestar o nosso terno crime de homenagem ao seu menhir abandonado 

e pousar o meu efémero Uivo americano sobre o seu silencioso Calligramme 

para ele ler entre linhas com o raio-X de Poeta 

tal como ele por milagre lera no Sena a sua própria lira de morte 

espero que algum noviço louco deite um panfleto sobre a minha campa para Deus me 

ler no céu nas noites frias de inverno 

as nossas mãos já desapareceram daquele lugar a minha mão escreve agora num 

quarto em Paris Git-le-Coeur 

Ah Guilherme que pedrada tinhas no cérebro o que é a morte 
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percorri o cemitério todo e mesmo assim não encontrei a tua campa 

o que querias dizer com aquela fantástica ligadura craniana nos teus poemas  

Ó caveira solene e fétida que tens tu a dizer nada e isso nem sequer é resposta 

 

Não podes conduzir autos para dentro de uma campa de sete palmos embora o 

universo seja um mausoléu onde cabe seja o que for 

o universo é um cemitério e eu ando cá dentro sozinho 

sei que Apollinaire esteve nesta rua há 50 anos 

a sua loucura está ali ao virar da esquina e o Genet anda connosco a roubar livros 

o Ocidente está de novo em guerra e que lúcido suicídio irá resolver tudo 

Guillaume Guillaume como te invejo a fama o que fizeste pelas letras americanas 

o teu Zone da longa linha louca de atoardas sobre a morte 

levanta-te da campa e fala pela porta da minha mente 

emite nova série de imagens haikus oceânicos táxis azuis em Moscovo estátuas 

negras do Buda 

reza por mim na gravação fonográfica da tua existência anterior 

com uma voz triste e arrastada e estrofes de música suave e profunda tão arranhada e 

triste como a Primeira Guerra Mundial 

já comi as cenouras azuis que me mandaste da campa e a orelha de Van Gogh e o 

peiote maníaco do Artaud 

e vou andar pelas ruas de Nova Iorque coberto com o manto negro da poesia francesa 

improvisando a nossa conversa em Paris no Père Lachaise 

e o poema futuro inspirado na luz que sangra para dentro da tua campa 

 

II 

 

Aqui em Paris sou teu hóspede ó sombra amiga 

a mão ausente de Max Jacob 

Picasso quando jovem a mostrar-me um tubo de Mediterrâneo 

eu próprio no velho banquete vermelho de Rousseau comi-lhe o violino 

grande festa no Bateau Lavoir ignorada pelos manuais escolares da Argélia 

o Tzara no Bois de Bologne a explicar a alquimia das metralhadoras dos cucos 

chora ao traduzir-me para sueco 

bem vestido de gravata violeta e calças pretas 
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uma doce barba púrpura brotava-lhe do rosto como o musgo pendurado nos muros do 

Anarquismo 

falou sem parar das suas querelas com André Breton 

a quem um dia tinha ajudado a aparar o bigode dourado 

o velho Blaise Cendrars recebeu-me no seu escritório e falou longamente da enorme 

extensão da Sibéria 

Jacques Vaché convidou-me a inspeccionar a sua terrível colecção de pistolas 

o pobre Cocteau entristecido com Radiguet outrora maravilhoso ao seu último 

pensamento desmaiei 

Rigaut com uma carta de apresentação à Morte 

e o Gide elogiava o telefone e outras invenções notáveis 

concordámos no essencial apesar da fofoca sobre lingerie lilás 

mas mesmo assim bebeu profundamente na erva do Whitman e ficou intrigado com 

todos os amantes chamados Colorado 

príncipes da América que chegavam com os braços cheios de estilhaços e basebol 

ó Guillaume tão fácil combater o mundo parecia tão fácil 

sabias que os grandes políticos classicistas iam invadir o Montparnasse 

sem um único ramo de louro profético que adornasse as suas testas de verde 

nem um único pé verdejante nas suas almofadas nenhuma folha restou das suas 

guerras  Maiakóvski chegou e revoltou-se 

 

III 

 

Regressei sentei-me numa sepultura e fitei o teu rude menhir 

um bocado de granito fino como um falo inacabado 

uma cruz a fundir-se na pedra dois poemas gravados na laje um Coeur Renversée 

o outro Habituez-vous comme moi A ces prodiges que j’annonce Guillaume 

Apollinaire de Kostrowitsky 

alguém deixou um frasco de compota com margaridas e uma rosa de cerâmica 

surrealista de drogaria 

pequeno túmulo feliz com flores e um coração invertido 

debaixo de uma imponente árvore com musgo sentei-me tronco serpenteante 

um guarda-chuva de galhos e folhas de verão sobre o menhir e sem ninguém 

Et quelle voix sinistre ulule Guillaume qu’est-tu devenu 

o vizinho do lado é uma árvore 
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ali debaixo os ossos amontoados talvez o crânio amarelo 

e impressos os poemas Alcools no meu bolso a voz dele no museu 

Agora passos de meia idade soam no cascalho  

um homem fixa-se no nome e dirige-se ao crematório 

o céu que ondula entre as nuvens é o mesmo que na guerra cobria os dias 

mediterrânicos da Riviera 

Apolo apaixonado a beber a comer ópio de vez em quando ele tinha levado a luz 

Deve ter-se sentido o choque em Saint Germain quando ele saiu Jacob & Picasso 

tossiam na escuridão 

uma ligadura desenrolada e a caveira abandonada num leito os pequenos dedos 

esticados o mistério e o ego perdidos 

um sino dobra na capela ao fundo da rua os pássaros chilreiam nos castanheiros 

A Famille Bremont dorme aqui perto pendurado no túmulo Cristo sensual com o seu 

peito volumoso 

O meu cigarro fumega no meu colo e enche a página de fumo e de chamas 

Uma formiga desliza na minha manga de bombazine a árvore onde me encosto 

cresce devagar  

Arbustos e ramos despontam por entre os túmulos uma teia de aranha sedosa cintila 

sobre o granito 

estou aqui enterrado e descanso junto à minha campa debaixo de uma árvore 

 

Paris, Inverno-Primavera 1958 
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Meu triste eu 

 
Para Frank O’Hara 

 

Às vezes quando os meus olhos ficam vermelhos  

Subo ao Edifício da RCA 

 e contemplo o meu mundo, Manhattan  

  os meus prédios, as ruas das minhas proezas, 

   águas-furtadas, camas, apartamentos baratos, 

 Lá em baixo na 5ª Avda. que também trago no pensamento, 

os seus carros formigas, minúsculos táxis amarelos, homens 

 que passam como fiapos de lã 

Uma paisagem de pontes, o nascer do sol sobre a máquina de Brooklyn, 

 o pôr-do-sol sobre Nova Jersey onde nasci 

  & Paterson onde brinquei com formigas   

os meus amores maduros na Rua 15, 

 os meus amores maiores na Lower East Side, 

  os meus amores clandestinos de outros tempos no Bronx 

lá longe  

caminhos que se cruzam nestas ruas recônditas, 

a minha história condensada, as minhas ausências 

e os meus êxtases em Harlem  

 o sol brilha em tudo o que é meu 

num piscar de olho ao horizonte 

 na minha derradeira eternidade  

a matéria é água. 

 

 

Triste,  

  entro no elevador e 

desço, pensativo, 
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e caminho sobre a calçada e fixo tudo o que do homem 

é vidro, rostos 

interrogo-me sobre quem amará, 

e páro, alheado, 

em frente a um stand de automóveis 

perdido em pensamentos tranquilos 

o trânsito por trás sobe e desce os quarteirões da 5ª Avda. 

à espera de um momento em que... 

 

São horas de ir para casa & fazer o jantar & ouvir  

 na rádio as notícias românticas da guerra 

     ... todo o movimento pára 

& eu caminho na tristeza intemporal da existência, 

 a ternura escorre pelos prédios, 

  a ponta dos meus dedos roça o rosto da realidade, 

 o meu próprio rosto raiado de lágrimas no espelho 

  de uma janela qualquer  ao crepúsculo  

    não sinto desejo  

 de bombons  ou de ter vestidos ou abajours 

japoneses de intelecção  

 

Confuso com o espectáculo que me rodeia 

  Um homem rua acima a braços 

   com embrulhos, jornais, 

      gravatas, fatos elegantes  

   ao encontro do desejo 

  Homem, mulher ondulam sobre a calçada 

   luzes vermelhas cronometram relógios apressados 

 e movimentos na berma do passeio  

 

E todas estas ruas desaguam 

tão transversais, buzinando, longamente, 

por avenidas 

cercadas de prédios altos ou incrustados em bairros de lata 

por entre um trânsito tão hesitante 



 49 

carros e motores estridentes 

tão dolorosamente nesta 

  paisagem campestre, neste cemitério, 

nesta quietude 

 sobre um leito de morte ou montanha 

outrora vistos 

nunca recuperados ou desejados 

pela mente que virá 

onde é inevitável que toda a Manhattan que vislumbrei desapareça. 

 

Nova Iorque, Outubro de 1958 
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Pôr-do-sol S.S. Azemour 

 

Enquanto a luz laranja do crepúsculo cai sobre uma ideia antiga 

Olho através da minha mão sobre a página 

sentindo por fora o ser enredado e estranho que habito 

e procuro adiante  um avanço 

de Serafim por uma tempestade de éter, num relâmpago 

Chegam Mensageiros com cornos com barbas de esferas Magnéticas 

rádios em eclipse recebem galáxias envelhecidas 

Rodas da Imensidão espelhadas em todas as direcções 

Um anúncio que veleja do Invisível para o Invisível 

A cauda do dragão da Eternidade insensível aos olhos 

Morte estranha, nascimentos esquecidos, vozes que chamam no passado 

«Eu fui» que saúda «eu sou» que agora escreve «eu serei» 

Exércitos marcham uma e outra vez sobre o velho campo de batalha  

Que poderes se reúnem nas suas tendas senhoriais e decretam a Vitória Eterna? 

Sento-me à minha mesa e traço a mensagem infindável de mim para a minha própria 

mão 

 

Marselha-Tânger, 1961 
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No coliseu de Portland 

 

Um piano castanho sob o holofote 

a luz branca-diamante 

O auditório de Leviatã 

orgãos pendurados 

vigas fios de ferro, bateria 

preta da vox 

Só o som sibilante de  

dez mil laringes 

de crianças a cantar 

perfura os ouvidos 

e aflui ao estômago 

êxtase o momento chegou 

 

Aparição, quatro rapazes cabelo de cristo  

casacos ingleses castanhos  

Ringo Apatetado a braços com os tambores 

brancos brilhantes 

George Silencioso paciente cabelo 

Cavalo da Alma 

Paul baixo crânio-preto  

a guitarra magra astuta 

Lennon o Capitão, na boca 

um sorriso triangular, 

saltam todos juntos para o Fim 

de alguma canção triste na memória 

antiga de há dois anos, 

 

Este milhão de crianças 

este milhar de mundos 

pulam nos seus lugares, esmagam-se 
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uns aos outros, juntam 

as pernas nervosos 

Gritam mais & batem palmas 

são um Animal 

no Auditório do Novo Mundo 

 mãos ondulam miríades 

serpentes de pensamento 

guincham até à surdez 

enquanto a polícia de 

braços cruzados está  

alerta para conter o êxtase 

de lã suada ao rubro 

que vai crescendo até 

tocar no tecto eléctrico. 

 

27 de Agosto de 1965 
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A primeira festa em casa do Ken Kesey com os Hell’s Angels 

 

Uma noite cerrada e espessa entre as sequóias 

carros estacionados lá fora na penumbra 

atrás do portão, estrelas esbatidas sobre 

a ravina, a chama de uma fogueira junto ao terraço 

lateral e aninhadas umas quantas almas exaustas 

em blusões pretos de cabedal. Na enorme 

casa de madeira, um candelabro amarelo 

às 3 da manhã a batida das colunas 

Rolling Stones Ray Charles Beatles 

Jumping Joe Jackson hi-fi e vinte jovens 

dançam ao ritmo do soalho a vibrar, 

um bocado de erva na casa de banho, raparigas em collants 

escarlate, um homem musculado, a pele suave 

transpira, dança sem parar, latas de cerveja 

amolgadas entulham o quintal, num ramo  

baloiça a escultura de um homem enforcado, 

no quarto dormem crianças em beliches, silenciosas. 

E 4 carros de polícia do outro lado do portão 

pintado, as luzes vermelhas agitadas pelas folhas. 

 

Dezembro de 1965 
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Ressaca de meia-noite na cidade 
 

Para Frank O’Hara 

 

 

Acendam as luzes amarelas como o sol 

no leito… 

O poeta berrante morreu   os ossos de Frank O’Hara 

jazem no cemitério 

Um vazio às 8 da noite no Cedar Bar 

Montes de gajos 

embriagados falam de pigmentos 

& águas furtadas, e do jovem da Pensilvânia. 

Kline atacado pelo coração 

& o burburinho do Frank 

calado para sempre  

Leais aduladores embriagados, é a hora do luto. 

A senha de autocarro custa mais 5 cêntimos 

para passar no apartamento dele na Rua 9 à beira do parque. 

O sensível do Peter adorava os seus elogios, 

eu espero pelo que ele diz 

sobre mim  

Será que me via como Anjo 

como anjo ainda falo feito tolinho para o microfone da Terra 

 para regressar em palavras com o tom fantasmagórico 

da morte prematura 

mas escritas com o corpo 

envelhecido na década que virá. 

Profeta tagarela 

dos teus próprios amores, rapaz 

que sente a memória pessoal 

Poeta do vidro em construção 

Vejo-te a andar disseste com a tua gravata 
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a esvoaçar ao vento sobre o teu ombro pela 5ª Avda. 

por baixo dos trolhas atraentes em tronco nu 

que nos andaimes içam o Tempo 

& lavam as janelas da Vida 

 rumo a um encontro com martinis e um adorado 

poeta louro muito longe de casa 

 contigo e com a Tua Metrópole sagrada 

na enorme plenitude  de uma tarde longa 

onde a morte é a sombra 

projectada pelo Rockefeller Center 

sobre a tua rua íntima. 

Quem eras tu, de fato preto, impaciente por encontrar, 

Ó Insaciável? 

Inconfundível, 

Parceiro amoroso 

do encantador e solitário jovem poeta com um grande caralho 

capaz de te foder a noite inteira 

até nunca te vires, 

pondo à prova a tua tortura no seu corpo meigo e prestável 

ansioso por satisfazer o capricho divino que te tornou 

Inocente, como és 

Provei os teus rapazes e achei-os prontos  

ternos e amáveis  

senhores de si 

com apartamentos-sofá grandes 

saudosos por agradar  em troca de pura linguagem; 

e tu misturaste-te com dinheiro 

porque a linguagem que sabias chegava para seres rico 

se quisesses que as tuas paredes ficassem vazias  

Termos filosóficos profundos querido Edwin Denby tão sério como Herbert Read 

com cabelo grisalho a anunciar a tua prenda morta 

à multidão taciturna cujo frisson  da histórica arte pop era 

a escultura nova que o teu grande corpo azul ferido fez no Universo 

quando te foste embora  para passar o fim-de-semana em Fire Island 

trôpego com uma família de amigos de longa data 
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O Peter olha pela janela para os ladrões 

a Lower East Side       afectada por Anfetaminas 

Olho para dentro da minha cabeça  & procuro o teu / nariz romano partido 

o cheiro húmido a martinis na tua boca 

& um grande beijo trôpego artístico. 

40 é só metade de uma vida para se preencher 

com tantas festas simpáticas e os copos 

interessantes das noites com um 

amigo desvanecido ou um novo 

catraio sociável compreensivo… 

Quero ir à tua festa no jardim das nuvens 

nós todos nus 

a tocar as nossas harpas e a ler uns aos outros  poesia nova 

no Museu da Comissão de Amizade 

celestial e chato. 

Estás mal disposto? 

Toma uma Aspirina. 

Estás em Baixo? 

Adormeço 

resguardado nos teus braços carinhosos. 

Alguém que a História não controla teria de ser dono do Céu, 

na terra tal como é. 

Espero que tenhas realizado o teu amor de criança 

A tua fantasia da puberdade o teu castigo de marinheiro ajoelhado 

a tua boca a chupar 

Insistência elegante 

na buzina Pessoal autoprofética  

como Curador de emoções cómicas para as massas, 

ó Trémulo, sempre que possível. Vejo Nova Iorque pelos teus olhos 

e agora ouço falar de um funeral por ano  

do tempo da Billy Holiday 

cada vez mais apreciado 

um ouvido comum 

para o nosso mexerico profundo. 
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29 de Julho de 1966 
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Ao adormecer na América 

 

Estamos no Grande Lugar, Lugar de Fábula, Beulah, o Homem casado com a Terra, 

Planeta da Relva verde 

Minúsculas rodas atómicas brilham ao girar, os mundos põem os Céus de pernas para 

o ar, o planeta renasce das cinzas, 

A luz do sol cintila na cinza atómica, as plantas levitam, o musgo verde anuncia as 

árvores sensíveis que tremem, 

A pedra come o fascínio solar os céus azuis com bocas invisíveis & as flores são o 

excremento das rochas  

 

Em cada milhão de anos os átomos fazem girar miríades de inversões, os mundos nos 

mundos permutam populações  

do verme ao homem é um ínfimo salto de terra para terra as almas nascem sempre 

sem memória  

as populações comem a sua própria carne, as rosas cheiram bem nas fezes de cavalos 

brotam coradas 

À noite a consciência transforma-se, os sonhos fazem florir novos universos em 

crânios cheios de cérebro. 

 

Estendido na cama o corpo escurecido ouço o ronco do autocarro a trabalhar, só a 

visão verde da relva a vibrar ao vento me leva de volta a Nashville. 

 

Abril de 1969 
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Numa cabana de ermita à luz da lua 

 

Vejo a Imagem Branca, lua eléctrica, névoa branca à deriva sobre os bosques 

Erva de São João & Olho de Falcão molhado com Mil-folhas da sorte sobre a encosta 

verde 

 

«Queres que o Piloto da tua Transportadora Aérea fume erva? Que os teus homens-

da-lua fumem loco?» 

Que Comédia este Épico! As terras do cordeiro no Mar do Álcool  Vozes profun-

das 

«Uma Boa porção de Dados»  As horas da primeira chegada do Homem à lua  

Um Milhão e Meio de esfomeados no Biafra  Futebolistas fazem anúncios a 

cornflakes  

A TV mencionou tanto a América como o Homem  o sabão Brillo oferece-vos 

Mapas-da-Lua grátis  dois rótulos  

E a CBS repete a Epopeia-do-Homem  Ora aqui está de novo Walter Cronkite, 

«Que fáceis estas palavras... um arrepio na espinha... 

A Rússia completamente derrotada! A China um Quinto da Humanidade, nem uma 

palavra transmitida...» 

A Rainha assistiu à chegada à lua no Castelo de Windsor  

Passa-se uma rasteira à Hipnose na Disneilândia, a Multidão de Lenços-na-cabeça 

Acena para a Câmara de TV  Sucedânea da Lua  

«Nenhum lugar vos dá hoje história a não ser a Lua»  

A correr atrás do tempo entrando nos Fatos Espaciais  

E um governo-da-Lua no Prado Central das Ovelhas  

O momento solene do Eléctrico Ocidental! 

 

E a chuva nos bosques bate sobre a velha cabana! 

Eu quero! Eu quero! uma escada que vá das profundezas da noite da floresta até à 

cintilação prateada da Lua  

Uma bandeira no ombro do fato-espacial do repórter  



 60 

O Peter a Roncar e a Praguejar na cama, aliviado finalmente do fardo lunático  

 

É na base da Tranquilidade que a Tragédia irá pousar a Noite. 

Alerta para as labaredas solares, os tics dos relógios, a electricidade estática das 

Antenas  velozes como a morte. 

Nunca pensei que chegássemos a esta Noite. 

Crava a bandeira e estarás condenado! A vida um sonho  o sono nos olhos dos 

bosques, as Antenas arranham o tecto. Electricidade estática & Chuva! 

Vi a terra em Sonho com 37 anos, meio embrulhado nas nuvens, de uma varanda no 

espaço sideral  

Méliès  vertigem  a TV gagá  

«Os homens aterram no Sol!» frases de há décadas  

Os anunciantes ficam tolinhos e murmuram «142» 

Sozinho no espaço: Baixa a Pressão no ML! 

Hare Krishna! Eleva o meu Dorje para cima da mesa da cozinha! 

Nenhuma Ficção Científica esperava esta Consciência de Globo Ocular 

Simultânea à abertura de uma escotilha no Céu. 

Uma mariposa no Déjà Vu! 

Este é o instante  abram a escotilha  cada segundo é pó no vidro-da-hora  

Escotilha aberta! 

O Vírus fará crescer verdes répteis esguios em seis séculos, 

e engolirá os pais tal como nós comemos Deus  

Imaginem morrer esta Noite! Fechar os olhos do homem na Lua! 

Suspirar para sempre... toda a gente sonolenta... o alpendre da lua  

 

Um velho americano humano de 38 anos sobre a superfície da lua  

Pegada no pó de Carvão  um passo para fora 

e é a velha Lua familiar, tal como a profundeza do mar ou o cume da montanha, um 

lugar  

«Muito bonito na Lua!», oh, é Ouro de Verdade  

Vozes «Houston chama Lua»  dois «americanos» na lua! 

Linda vista, aos saltos na superfície  «estas imagens foram negadas a um quarto do 

mundo pelos seus dirigentes»! 

Cravam a bandeira! 
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Cherry Valley, Julho, Dia da Lua, 1969 
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O que gostaria de fazer 

 

Reformar-me abandonar o mundo sd Swami Bhaktivedanta a minha idade 47 

caminha para o meio-século 

Ir a San Marino ver a visão de Moloc de Blake, ir a Manchester ver Moloc 

Visitar as obras de Blake por todo o Mundo Ocidental, estudar os Livros proféticos 

interpretar Blake unificar a Visão 

Banhar-me duas vezes no mesmo rio 

Construir um eremitério de pedra e madeira com alpendre a 3000 pés nas Rochosas, 

Sierras, as finas florestas de Catskills 

sentar-me de pernas cruzadas a coluna direita o estômago relaxado o coração 

murmura Ah em cada exalação 

A inspiração estabilizada compor Blues do Apocalipse inglês da ciência americana 

com ritmo grego de mantra tibetano 

longas horas à janela da secretária quase-com-pernas-de-lótus os pinheiros oommmm 

no vento chuvoso 

Passar três anos de solidão as Seis Doutrinas de Naropa dominadas e outros cem dias 

num Estádio intermédio entre o Nascimento e a Morte 

Ler o Paraíso Perdido de Milton decifrar o Livro dos Mortos egípcio e o Tantra 

Annutara etc. 

Compor poemas ao vento 

Cantar para microfones eléctricos, pacificar o Rock, enriquecer 

o vazio do crânio com táxis de salame vocais, magnetizar os sistemas nervosos, 

destruir a névoa Vitalícia morta do Empire Sate 

Masturbar-me em paz, assombrar cidades antigas à procura de catraios, praticar anos 

de castidade, guardar Jóias para Deus o meu próprio corpo robusto, delicadas 

antenas peludas 

Vegetal, comer cenouras, garfo na couve, colher nas ervilhas, fritar batatas, cozer 

beterrabas, boi perdoado, porco esquecido, cachorros-quentes banidos dos 

reinos celestes com telhados de nuvens sobre as ervas verdes da primavera de 

Kitkitdizze  leite, Leite-de-anjo 
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Ler Irmãos Karamazov de Dostoiévski que deixei a meio uma dúzia de vezes há 

décadas 

Compor os últimos coros da Inocência e da Experiência, arranjar música para as 

línguas do manuscrito de Rossetti orquestrar os quartetos de Jerusalém  

A guerra acabou, o chão mate de madeira macia, o jarro de flores sobre o tinteiro, 

carvalhos azuis boquiabertos à janela. 

 

Londres, Agosto de 1973 
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Sou prisioneiro de Allen Ginsberg 

 

Quem é este Senhor de Escravos que me obriga 

a responder a cartas em seu nome 

A escrever poesia ano após ano, a manter 

as aparências 

Este egotista cujos arquivos 

não têm espaço para mais 

retratos de Mim? 

Como escapar às suas garras, ao seu som público, 

às contas bancárias, aos juros 

do Visa? 

Quem é este político que hipnotizou a minha vida 

com os seus favores 

Amigos mesquinhos & Nemésis disfarçada, heróis 

mortos e fantasmas vivos que deambulam 

à espera da dádiva do Génio? 

Por que me obriga este tipo a 

meditar, 

a fazer brilhar a Lua do rock n’ roll sobre os palcos  

da Cidade Universitária do Midwest  

ofuscado com os holofotes 

lá no alto 

a gritar desafinado para microfones gigantes 

me obriga a chupar adolescentes 

Eu declaro uma vida nova, como posso pagar todas 

as suas dívidas 

a renda do próximo mês sobre o seu corpo, 

careca & frenético, com a doença de Perónio 

A cartilagem invade dois centímetros 

da raiz do caralho, 

não-maligna. 

 

Karme-Choling, 4 de Abril de 1983, 12:15 
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Improviso em Pequim 

  

Escrevo poesia porque a palavra inglesa Inspiration deriva do latim Spiritus, 

respiração, quero respirar em liberdade. 

Escrevo poesia porque Walt Whitman deu permissão ao mundo para falar com 

sinceridade. 

Escrevo poesia porque Walt Whitman abriu os versos da poesia à respiração 

desobstruída. 

Escrevo poesia porque Ezra Pound viu uma torre de marfim, apostou num cavalo 

errado, deu permissão aos poetas para escreverem no idioma vernacular falado. 

Escrevo poesia porque Ezra Pound apontou os jovens poetas ocidentais para olharem 

para as palavras em imagens da escrita chinesa. 

Escrevo poesia porque W. C. Williams que morava em Rutherford escreveu I kick 

yuh eye em Nova Jersei-ês, e perguntou como medir isto em pentâmetros 

iâmbicos? 

Escrevo poesia porque o meu pai era poeta a minha mãe russa falava comunista, 

morreu num manicómio. 

Escrevo poesia porque sofro, nasci para morrer, pedras nos rins e tensão alta, todos 

sofremos. 

Escrevo poesia porque sofro de confusão sem saber o que os outros pensam. 

Escrevo poesia porque a poesia pode revelar o meu pensamento, curar a minha 

paranóia e a dos outros. 

Escrevo poesia porque a minha mente vagueia de assunto para sexo política 

meditação buda-dharma. 

Escrevo poesia para construir uma imagem precisa da minha mente, porque fiz os 

Quatro Votos de Bodhisattva: inúmeros Seres Sencientes para libertar no 

universo, a minha inveja raiva ignorância a ultrapassar é infinita, as situações 

em que me encontro são tão inúmeras como o céu é bom, enquanto o caminho 

da mente desperta não tem fim. 

Escrevo poesia porque hoje de manhã quando acordei tremia de medo que poderia 

dizer na China? 
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Escrevo poesia porque os poetas russos Maiakóvski e Iesenin se suicidaram, assim 

alguém tem de falar. 

Escrevo poesia porque o meu pai recitava Shelley poeta inglês & Vachel Lindsay 

poeta americano deu o exemplo  grande vento inspiração respiração. 

Escrevo poesia porque escrever sobre assuntos sexuais foi censurado nos Estados 

Unidos. 

Escrevo poesia porque milionários no leste e no oeste têm limusinas Rolls-Royce, os 

pobres não têm dinheiro para lavar os dentes. 

Escrevo poesia porque os meus genes e cromossomas se apaixonam por homens e 

não por mulheres. 

Escrevo poesia porque não tenho nenhuma responsabilidade dogmática de um dia 

para o outro. 

Escrevo poesia porque quero estar sozinho e falar com os outros. 

Escrevo poesia para responder a Whitman, a jovens daqui a dez anos, falar com tias e 

tios velhos que ainda vivem perto de Newark, Nova Jersey. 

Escrevo poesia porque ouvi blues negros na rádio de 1939, Leadbelly e Ma Rainey. 

Escrevo poesia inspirado pelas velhas canções alegres cheias de juventude dos 

Beatles. 

Escrevo poesia porque Chuang-tzu não sabia se era borboleta ou homem, Lao-tzu 

disse que a água corria para baixo, Confúcio disse para venerarmos os velhos, 

eu quero venerar Whitman. 

Escrevo poesia porque quando as ovelhas e o gado pastam demais, da Mongólia ao 

Velho Oeste americano, destroem relva nova e a erosão gera desertos. 

Escrevo poesia com sapatos de animal nos pés. 

Escrevo poesia «Primeiro pensamento, melhor pensamento», sempre. 

Escrevo poesia porque nenhuma ideia é compreensível excepto quando se manifesta 

em pormenores ínfimos: «Ideias só nas coisas». 

Escrevo poesia porque o guru do Lama Tibetano diz «As coisas são símbolos de si 

próprias». 

Escrevo poesia porque os jornais dão a primeira página a um buraco negro no centro 

da nossa galáxia, somos livres de reparar nele. 

Escrevo poesia porque a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a 

bomba nuclear, e a Terceira Guerra Mundial, se a desejarmos, eu não preciso 

dela. 
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Escrevo poesia porque o primeiro poema Uivo que não era para ser publicado foi 

perseguido pela polícia. 

Escrevo poesia porque o meu segundo longo poema Kadish venerou a parinirvana da 

minha mãe num hospital psiquiátrico. 

Escrevo poesia porque Hitler matou seis milhões de Judeus, eu sou Judeu. 

Escrevo poesia porque Moscovo disse que Estaline exilou 20 milhões de Judeus e 

intelectuais na Sibéria, 15 milhões nunca mais regressaram ao Café Cão 

Rafeiro, São Petersburgo. 

Escrevo poesia porque quando me sinto só eu canto. 

Escrevo poesia porque Walt Whitman disse, «Eu contradigo-me? Muito bem, então 

contradigo-me (sou enorme, contenho multidões.)» 

Escrevo poesia porque a minha mente se contradiz, ora está em Nova Iorque, ora nos 

Alpes Dináricos. 

Escrevo poesia porque a minha cabeça contém 10 000 pensamentos. 

Escrevo poesia porque sem razão porque. 

Escrevo poesia porque é a melhor forma de dizer tudo o que tenho na cabeça em 6 

minutos ou numa vida inteira. 

 

21 de Outubro de 1984 
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De visita a pai & amigos 

 

Subi a encosta até à casa da senhora. 

Lá estava o Gregory, vestido como um macaco de veludo, 

a gozar e a rir-se, de mãos elegantes, dava 

cambalhotas e conversava com a anfitriã, 

meninas e mulheres em tom familiar alimentavam-no como um bebé. 

Ele tinha bom aspecto, uma energia notável, toda a noite acordado 

falava de jóias, dava corda aos relógios, o cabelo nos olhos, 

saltitava de um apartamento para outro. 

 

O Neal Cassady ao rubro indiferente e afectuoso 

entretinha-se acompanhado longe da China 

de volta aos EUA aqueles anos 50-80 ainda na conquista 

do seu caminho pela cidade, subindo Riverside Drive sem carro. 

Abraçou-me e desviou a atenção para as senhoras da noite 

que apareciam desapareciam no bar, em apartamentos 

e na rua, as suas constantes patetices a desperdiçar o seu tempo 

e o dos outros mas misterioso, talvez esteja a preparar alguma. 

Ainda bem  evita que cometamos mais crimes, 

guerras políticas ou manifestações pela paz mais enraivecidas do que o ruído 

de canhões de guerra. Ele precisava de um sítio onde dormir. 

 

Depois apareceu o meu pai, só abandonado & saudável 

ainda vivia sozinho num apartamento a um quarteirão 

dos habituais aposentos antiquíssimos do Peter, não me tinha 

apercebido onde o Louis vivia agora, de alguma forma obliterei 

da minha memória o seu problema de habitação, tomei-a por certa 

embora nunca tivesse sido suficientemente curioso para o visitar  mas como eu não 

tinha sítio  

para onde ir esta noite perguntei-me por que não o tinha visitado recentemente,  

pedi-lhe para passar a noite e dormir 
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lá com ele, o apartamento tinha quarto e casa-de-banho 

um enorme apartamento residencial judeu na Riverside Drive 

habitado por refugiados, corridos da Europa por Hitler, 

onde agora morava o meu pai  entrei, mostrou-me o sofá 

& disse-me para ficar à vontade, passei lá a noite, mas acordei 

quando ele aproximou o colchão do meu levantei-me 

 ele dormira mal num colchão verde cheio de pó com dois dedos de espessura 

de espuma borracha e plástico que eu deitara fora há anos, 

pobre esteira fria no chão de cimento no armazém da cave  

então era isso! Ele tinha sacrificado a cama pelo meu conforto! 

 

Não não, disse-lhe, pega lá a tua cama, dorme confortável 

estás cansado mereces, é impressionante como ainda te aguentas sozinho 

desculpa não te ter visitado antes, não sabia 

onde moravas, aqui estás a um quarteirão  

do Peter, hospitaleiro para mim Neal & Gregory & 

namoradas da noite, velho doce coração boémio 

não durmas assim no chão eu fico com o teu lugar  

na esteira & durmo bem. 

Subi as escadas, feliz por ver 

que ele tinha onde deitar a cabeça para sempre, e acordei na China. 

O Peter vivo, embora tenha um problema com a bebida, o Neal morto 

há mais anos do que o meu pai Louis já não está 

vivo a sorrir, não admira que eu não tenha visitado este sítio 

para onde ele se retirara há mais de dez anos, Como foi bom vê-lo em casa, e 

considerar 

a sua hospitalidade paterna uma certeza entre os vivos 

e os mortos. Agora vou lavar a cara, vestir o meu fato 

a horas para ensinar poesia escolar às 8 da manhã em Pequim, 

a um mundo de distância da campa do Louis em Jersey. 

 

16 de Novembro de 1984, 6:52 

Baoding, R.P.C. 
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Saudação a Fernando Pessoa 

 

Sempre que leio Pessoa penso 

sou melhor que ele faço a mesma coisa 

mas mais extravagante  ele é apenas de Portugal, 

eu sou americano o melhor País do mundo 

neste momento Fim do Século XX embora Portugal 

tenha tido um grande império no século 15 que importa 

está reduzido a um Canto da Península Ibérica 

ao passo que Nova Iorque vejam Nova Iorque por exemplo 

embora a Cidade do México seja maior N.I. é mais rica pensem no Empire State 

Building até há pouco o maior arranha-céus do mundo  

afinal de contas já vivi 61 anos do Século XX 

Pessoa só andou pela Rua do Ouro até 1936 

Ele entrou em Whitman por isso eu entro em Pessoa não 

interessa o que dizem além disso morto não se oporia. 

 

Por que sou melhor que Pessoa? 

Conhecido em 4 Continentes tenho 25 livros em inglês ele só 3 

os dele quase todos em português, mas disso ele não tem culpa 

Os EUA são um país maior 

só 2 triliões de dívida dão p’ra enlouquecer, 

o trabalho sujo de Reagan uma aberração do Século Americano 

não representa a nossa Nação que Whitman cantou em modo épico 

mas com que se preocupou em Democratic Vistas 

Como budista não me orgulho da minha superioridade em relação a Pessoa 

eu sou humilde, Pessoa era louco grande diferença, 

embora aparentemente gay  tal como Sócrates 

olhem para Miguel Ângelo da Vinci Shakespeare 

o inestimável camarada Walt 

É verdade fui suspeito esquerdóide quando muito jovem coisa sem importância 

A própria ciência destrói camadas de ozono nesta era anti-estalinistas 

envenenam a terra inteira com anticomunismo radioactivo. 
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Talvez tenha mentido um pouco 

raramente em verso, apenas para proteger a reputação dos outros. 

Sinceramente demasiado Cândido em relação à minha mãe embora 

bem-intencionado 

Pessoa terá falado na mãe? ela é interessante, 

poderosa para dar à luz sêxtuplos 

Alberto Caeiro Álvaro de Campos Ricardo Reis Bernardo Soares & Alexander 

Search simultaneamente 

com Fernando Pessoa ele mesmo um sexofrénico clássico 

A confusão de Personae não é tão apreciada 

fora do minúsculo reino de Portugal (até há pouco tempo um estado policial de 

segunda) 

Deixa-me ir ao que interessa mmm já não me lembro do que era 

mas claro dá-me prazer comparar este Ginsberg & Pessoa 

na Ibéria não se fala sobre quase nenhum livro em inglês 

de momento a principal língua diplomática no mundo, estendendo-se pela China. 

Além disso ele era pequenote, como admite no interminável «Saudação a Walt 

Whitman» 

ao passo que 1,72m de altura 

um pouco acima da média mundial, imodéstia à parte, 

estou a falar seriamente de mim e de Pessoa 

De qualquer forma ele nunca me influenciou, nunca li Pessoa 

antes de ter escrito o meu celebrado Uivo já traduzido para 24 línguas, 

nem mesmo hoje a influência de Pessoa cria ansiedade  

Meia-noite 12 de Abril de 88 apenas folheando o seu livro 

certamente me influencia de passagem, era de esperar 

mas ter lido uma página traduzida dificilmente prova «Influência». 

Voltando a Pessoa, escreveu sobre quê? Whitman 

(Lisboa, o mar etc.) método peculiarmente prolixo 

verborreia dizem alguns  Pessoa Schmessoa. 

 

12 de Abril de 1988 



 72 

 

 

 

Agora e para sempre 

 

Vou candidatar-me à Imortalidade  

Não pelo corpo 

Nem pelos olhos 

Altas montanhas salpicadas de estrelas 

a lua minguante sobre os picos de Aspen 

Mas pelas palavras, pelo sopro 

de frases longas 

os meus amores, o coração a bater 

ainda, 

a inspiração contínua, a exalação do 

afecto cadenciado 

Estes imortais sobrevivem à América, 

sobrevivem à queda dos EU 

À partida do meu corpo, 

o pó mudo da boca, 

Este verso semeia desejo, 

a consumação do Desejo 

Agora e para sempre os rapazes podem ler 

as raparigas sonhar, os velhos chorar 

as velhas suspirar 

a juventude ainda a vir. 

 

 

Aspen,19 de Julho de 1992 
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Sujeito objectivo 

 

É verdade que escrevo sobre mim 

Quem mais conheço assim tão bem? 

Onde mais se junta sangue rosas vermelhas & lixo de cozinha 

Quem mais tem o meu coração rijo, hepatite ou hemorróidas  

Quem mais viveu os meus setenta anos, minha velha Naomi? 

e se por acaso escrevinho política dos EU, meditação 

de Sabedoria, teorias de arte 

é porque li um jornal amei 

professores folheei livros ou visitei um museu 

 

8 de Março de 1997, 12.30 
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O que nunca irei fazer (nostalgias) 

 

Nunca irei à Bulgária, tinha uma brochura & convite 

A Albânia a mesma coisa, convidado o ano passado em privado por charlatães da 

Lotaria ou alcoólicos em recuperação, 

Ou poetas iluminados das Portas da antiga terra do Hades 

Nem vou visitar Lhasa viver no Hilton ou em casa de Ngawang Gelek & subir Potala 

exausto 

Nem vou nunca regressar a Kashi «a mais antiga cidade no mundo continuamente 

habitada» banhar-me no Ganges & sentar-me outra vez na escarpa de 

Manikarnika com o Peter, visitar o Senhor Jagganath outra vez em Puri, nunca 

vou regressar a Birbum para tirar apontamentos das lendas de Kaki Baba 

Ou assistir a festivais de música em Madras com o Philip 

Ou regressar para tomar Chai com o velho Sunil & os jovens poetas de café, 

Amarrar a minha cabeça a um cepo no antro de ópio de Chinatown, passar pelo 

Moslem Hotel, o seu telhado Tinsmith Street Choudui Chowh Nimtallah O 

crematório sagrado nem fumar ganza em Hooghly 

Nem nas ruas da Fez de Achmed, nunca mais vou beber chá de menta no Soco 

Chico, visitar o Paul B. em Tânger 

Ou ver a Esfinge no Deserto ao Nascer ou ao pôr-do-sol, a madrugada e o crepúsculo 

no deserto 

A antiga Beirute em colapso, a Babilónia & a Ur dos tristes antigos bombardeadas, os 

mistérios difusos da Síria todos os Desertos árabes e sauditas, o povo animado 

do Iémen, 

O Afeganistão tribal do ópio familiar, o Beluquistão de templos tibetanos 

Ver Xangai de novo, nem preocupações em Dunhuang 

Nem subirei outra vez os três lances de escadas da Rua 12 Leste. 

Nem irei à Argentina literária, nem acompanharei o Glass a São Paulo & nem viverei 

um mês num apartamento as praias do Rio & os meninos das favelas, o grande 

Carnaval da Baía 

Nem sonharei outra vez acordado com Bali, o festival de Adelaide longe demais para 

arranjar novas batutas de canções 
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Nem verei as novas espeluncas de Jacarta, as misteriosas florestas do Bornéu & 

homens e mulheres pintados 

Nunca mais Sunset Boulevard, Melrose Avenue, o Oz na Ocean Way 

O primo Danny Leegant, memórias da Tia Edith em Santa Monica 

Nunca mais doces verões com amantes, ensinar Blake em Naropa, 

A Mente a Escrever Slogans, a nova Poética americana moderna, Williams Kerouac 

Reznikoff Rakosi Corso Creeley Orlovsky 

Nem uma visita às campas de Buba em B’nai Israel, da Tia Rose, de Harry Meltzer e 

da Tia Clara, do Pai Louis 

Nada de mim a não ser numa urna de cinzas 

 

30 de Março de 1997 
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