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Juazeiro (BA), viveu a primeira 

infância em Coroatá (MA), dos 07 

aos 27 morou em Marabá, e hoje 

reside em Belém (PA). Estudou 

Eletricidade no SENAI-Marabá,

fez Magistério na Escola Estadual 

Dr. Gaspar Vianna, cursou 

Licenciatura Plena em Letras na 

UFPA-Marabá e Mestrado em 

Letras – Estudos Literários na 

UFPA-Belém. Trabalhou como 

eletricista, foi bibliotecário por 

cinco anos e há dez atua no 

magistério. Há quatro anos 

leciona no Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Pará, 

onde atualmente coordena o 

Curso de Letras. Aos 17 anos 

obteve o primeiro destaque em 

certames literários com o poema 

“Elegia de Maria”. Publicou 

Poemia (poesia) em formato 

semiartesanal em 1998. Escreve 

também contos e crônicas, e está 
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Não tenho certeza se é uso comum ou vulgar escrever algo 
ao leitor nos dias de hoje, mas o faço pois assim desejo, e 

começo lembrando o prólogo de Gonçalves Dias aos seus Primeiros 
Cantos, especialmente porque gosto desse vate que – de um modo 
ou de outro – me é conterrâneo, segundo porque senti várias vezes 
o desejo de pôr no título de meu livro uma espécie de paráfrase 
ao título do primeiro livro dele, só não o fiz porque descobri 
que outro autor de Marabá fez o mesmo, e terceiro porque no 
prólogo há algo muito importante para os versos deste livro: eles 
“foram compostos em épocas diversas – debaixo de céu diverso 
– e sob a influência de impressões momentâneas”, por isso “não 
têm unidade de pensamento entre si”, além disso, é certo que 
esses poemas “escrevi para mim” e que ficarei feliz se alguém se 
agradar deles, mas se não se agradarem... “é sempre certo que tive 
o prazer de ter composto”.

Disse para algumas pessoas próximas que estava reunindo os 
poemas que escrevi desde os 15 ou 16 anos até hoje com a intenção 
de publicar alguns deles: os melhores eu iria guardar e os piores 
seriam publicados. É imperioso que eu acrescente exatamente isto: 
são poemas de qualidade literária oscilante; é provável que algum 
leitor crítico escolha um ou outro para sua antologia pessoal, mas 
também é provável que esse mesmo leitor se chateie por ler cinco 
ou dez poemas péssimos. As pessoas que me são mais próximas 
(e que conhecem um pouco da minha verve crítica) devem se 
perguntar o porquê de alguns poemas tão ruins estarem nesta 
publicação. A estes e aos leitores críticos respondo que alguns 
fazem parte de minha história pessoal como (pretenso) escritor e 
vou dar apenas um exemplo.

O poema Elegia de Maria, além de ter sido musicalizado pelo amigo 
Paulo Cardoso (de Marabá), o que confere (e conferiu) ao texto 
uma outra interpretação – nesse caso ampliada – do texto, foi 

ao leitor, à leitora,
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o primeiro poema com que obtive algum destaque em certames 
literários. Com ele fiquei em 1º lugar no concurso nacional de 
poemas “Irene Santini”, organizado pela Casa do Poeta Brasileiro 
de Praia Grande, litoral de São Paulo, quando tinha 17 anos. Se 
hoje o poema não me agrada (pelo menos não tanto quanto na 
época) e desejo não mais vê-lo ou lê-lo, nem por isso devo excluí-
lo, assim como não posso tirar do leitor o benefício da dúvida e o 
prazer do julgamento.

No fim deste volume, resolvi pôr uma “segunda” edição do 
POEMIA, que em 1998 publiquei 300 exemplares em forma de 
livro semiartesanal, ou seja, fiz capa em cartolina cortada em A4, o 
miolo em folha de papel sulfite e fiz toda a tiragem em impressora 
jato de tinta para depois (eu mesmo) grampear e ‘vender’.

Muito gostaria ainda de conversar sobre os poemas que seguem, 
mas cada linha que escrevo aqui para você ler é um tempo que lhe 
furto e que você poderia usar para ler logo-de-uma-vez os textos 
ou – quem sabe – fazer algo de útil e importante. Afinal, “o sol 
doira sem literatura”.

Abilio Pacheco
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Mosaico primevo traz-nos poemas que interrogam sobretudo a 
palavra poética (“minha palavra é a minha busca / de uma 

vida inteira, em todo mundo / e ela dorme encantada à sombra”), 
a memória afetiva e a paisagem urbana. A cidade, como na poesia 
de Baudelaire e de Age de Carvalho, é interpelada em poemas 
como “Noturno”: “Há noite em mim! Há noite em ti, Cidade 
/ E nesta noite imensa Solidão / Que desliza pelo meu corpo 
em vão / Enquanto a tua poesia me invade.”, fazendo do eu 
lírico um novo “flâneur”, sempre a errar, ébrio de luz, pelas ruas 
(“Deambulo em trapos pelas ruas...”)

O tempo é outro tema importante de Mosaico primevo — leiam-se 
poemas como “Dezembros”, “Réquiem ao tempo presente” e 
“Réquiem for Rômulo” — No primeiro texto citado, a passagem 
do tempo reveste-se de uma suave melancolia, na interrogação 
da existência humana e sua relação constitutiva com a fugacidade 
das horas: “Quando Dezembro chegar / Estarei na face fria / 
Do mesmo espelho que há anos / A rir de mim para mim / Vem 
sempre me revelar / O que o tempo vem esculpindo / Em meus 
rosto dezembral.”

No plano da linguagem, há trechos que nos apresentam achados 
imagéticos, sem os quais não se alcança a poesia noturna e 
melancólica de Mosaico primevo. “no tártaro do tinteiro / o sono 
das trevosas Fúrias.”; “A morte uiva no cio / faminta à noite 
fria”; “o cárdio relógio da vida”; “Um dia, ave liberta em nuvens 
/ colorindo o brilho silente;”. O plano imagético, contudo, não 
faz senão ressaltar a interrogação do humano, sua fragilidade, sua 
angústia diante do tempo e da morte, o amor e a ausência dele. 
Sem tal indagação, não é que não se seja poeta, não se é homem, 
a “falta que ama” de que nos fala Drummond. 

Associados a essa busca pela imagem, têm-se experimentos que 
evocam a tradição concretista e sua tentativa de abandonar o 

prefácio
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verso tradicional por uma poesia “verbivocovisual”, como se vê 
em “Epigramagrário” e “Epigramalone”. Não falta, ainda, uma 
“poética”, que é “Escritura”: “Tecer versos é, por força, fazer 
sulcos em penedos, / Singrar as pedras todas do mar de si ao 
avesso, / Derramar suores em gotas no fero vigor do remo. [...] 
É navegar por entre as rochas / E extrair exangues lascas — 
vergões por dentro e por fora.” Nessa poética vibra um otimismo 
pelo poder de o verbo poético proporcionar, ao leitor, uma 
“desmineralização” das horas: “Para que tu, só tu possas sugar 
o cerne dos versos / Acumulados em poças pelos teus olhares 
tétricos / Que desmineram as horas e se desmentem eternos.”

Assim, o Mosaico primevo, montado pela argúcia e pelo labor de 
Abilio Pacheco, incita-nos, pela beleza imagética, a reavivar nosso 
interesse pela poesia, dimensão verbal interrogante por excelência, 
e pela vida.

Prof. Sílvio Holanda
(Professor de Literatura Portuguesa da UFPA)
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epigramagrário

a pá lavra em terra
o sono.

a palavra em terra
o sonho.

a palavra enterra
o nome.

a pá lavra, enterra
o homem.
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No Prelo

Se a minha palavra é a minha busca

de uma vida inteira, em todo mundo

e ela dorme encantada à sombra

de um livro raro, quiçá

encontrá-la-ei num alfarrábio,

num sebo, numa biblioteca pública...

Quem sabe minha resposta ainda

esteja no prelo.
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Erínias

Fatigado escrevo em transe
imerso em denso sono,
entre alaridos e vozes
e sob luzes vertiginantes.

Escrevo, mas só não basta!
Garatujo! Esgaravato
no tártaro do tinteiro
o sono das trevosas Fúrias.

Tremo e temo, porém teimo.
Que perigos reservados
para quem avança em vão
na tarefa de acordá-las?

Entretanto, insisto: escrevo!
E elas, por meus esgaravos
soltam gritos ensurdantes
uivando injúrias infames.
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Aborrecidas e em garras
levantam-se as justiceiras
avançam-me sem retardo
e roubam-me de toda voz.

Tento ainda um verso à toa
mas, de mim despertas, dizem
que nenhum mortal como eu
tem direito de invocá-las.
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Escritura
A Eliton Moreira e Ademir Braz

Tecer versos é, por força, fazer sulcos em penedos,
Singrar as pedras todas do mar de si ao avesso,
Derramar suores em gotas no fero vigor do remo.

É ferir, à quilha da fragata, as artérias espumosas
Das altas internas vagas. É navegar por entre as rochas 
E extrair exangues lascas — vergões por dentro e por fora.

É talhar a cerrados pulsos as pedras finas, mas duras.
E lapidar relevos pulcros em fendas pouco profundas.
É um árduo trabalho infruto, que só lega palmas sujas.

Mas é preciso fazê-lo! Alguém deve abrir as ostras
Abismadas em seu peito para juntá-las a outras
Iguais na casca e no meio, mesmo que estejam ocas.

Por fim: crer que vale a pena mineralizar as lavras
Como fulcros ao poema e inertes todas deixá-las
Inativas pelas fendas — palavras amortalhadas.

Para que tu, só tu possas sugar o cerne dos versos
Acumulados em poças pelos teus olhares tétricos
Que desmineram as horas e se desmentem eternos.
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Tessitura Noturna
A João Cabral de Melo Neto

Um latido apenas
não protege a rua
ele precisará sempre
que os cães o apanhem
e o lancem a outros cães
e a outros latidos
tal que somados todos
(latidos e cães) na noite
formem (no arca- 
bouço da matilha)
uma redoma protetora
em torno da rua.
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Brevíssimo Ensaio sobre a Cegueira
A Jose Saramago

Am I blind?

Vejo, (enx) ergo sum

meu olho, se nego

(c)ego

!
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Retrato II
A Cecília Meireles

Eu também não tinha este rosto
assim tenso, assim denso, assim calvo,
nem olheiras e rugas
nem cabelos alvos.

Eu não tinha estes olhos de agora
tão rubros, tão turvos, tão vagos,
nem esta mão incerta,
nem dedos fracos.

Mal venho notando esta mudança
que lenta, constante e suave
do espelho vem desbotando
a minha face.
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O largo (do) buraco da Palmeira
nunca mais pelos [telhados] da palmeira

que recendiam a pão
Age de Carvalho

I
Da Palmeira, não tenho lembrança
e onde havia um grande buraco,
agora existe um Largo.

II
Antes, o buraco da Palmeiras,
Antes ainda, a Fábrica de biscoitos,
Antes mais antes ainda,
os caboclos tiravam açaís das palmeiras,
Antes mais antes que antes,
os jesuítas rezavam missas sob as palmeiras,
Antes mais antes que antes-antes,
os índios espreitavam as onças por trás das palmeiras.

III
Hoje, não há índios, jesuítas, caboclos,
açaís ou biscoitos ou mesmo a Fábrica.
Só o buraco.
Um buraco (de) concreto,
em que as palmeiras se queixam da falta de vento.
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IV
Na belle époque de Belém,
os telhados recendiam a pão.

Na belle époque da casa de pão,
os telhados recendiam...
ah! pão!

V
“Vagarei pela inexistência da cidade”,
pelos quintais da memória do menino de sonhos.
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Ru(g)as

Flanarei pela ‘existência’ da cidade
por sobre as águas
(nunca mais pelas calçadas,
hoje submersas nas ruas)
sobre a vida que sua da pele
dos meus poucos tantos anos.

Já nem flano mais (com o coração
exilado de mim) por entre os transeuntes.
Talvez eu é que não exista (nem resista)
nesta cidade, nesta praça (quem sabe
noutra praça doutra cidade), como este vão
entre as pessoas nos bancos, este vão
do canudo num copo de guaraná.
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Escribaria

...
e surgem-me alguns garatujos,
caçambas roem o lixo,
riscam o asfalto baús de rolimã,
comuta a chuva com o sol cegante,
trilam buzinas e sirenes,
brinda-se nas mesas a saideira da saideira,
ecoam mesmíssimas músicas...

A rua das gaivotas... arruadas gaivotas,

primeiro de março.
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Memórias de Março
A Paulo Cardoso

Quando amanheço... leito manso e lento
Nesta manhã sob este sol silente
A cidade desperta calmamente
Ao meu olhar atônito e em tormento.

Uma canoa tangida pelo vento
Com as lembranças da última enchente
Em mim desliza e a cidade sente,
À margem, nos degraus, um leve alento.

Mas a tristeza morre neste instante
Quando, no Pontal, o Itacaiúnas
Vem, farto de canoas, desaguar...

E sou, portanto, este olhar brilhante
Cheio de lembranças, de botos, de buiúnas...
Que corre lento assim de encontro ao mar...
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Noturno
A Marabá

Há noite em mim! Há noite em ti, Cidade
E nesta noite imensa Solidão
Que desliza pelo meu corpo em vão
Enquanto a tua poesia me invade.

Negra noite em nós, terra tão querida
E enquanto as águas refletem a lua
E meu peito tenro arde nesta rua
Esta noite nos serve de guarida.

E este colar de luzes sobre as águas
Brilha e mergulha nos olhos de mim
E o vento lento tange o tempo e assim
Vai tangendo também as minhas mágoas.

E já não há mais em mim Solidão
Nem tantas trevas na alta madrugada
Que nos enche de luz enluarada
E banha de lirismo esta canção.
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Mas o sol vem quebrando a noite agora
E despertam os galos nos quintais
Que lançam acordes a tantos mais
Tangendo de nós dois a noite embora.

Fico aturdido e então olhar-te tento
Com esses olhos ébrios de luzes tuas,
Sigo andando atônito pelas ruas
Na espera de encontrar um novo alento.
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Andança

Carrego meus males todos
juntos no mesmo bolso,
juntos do mesmo lado – no peito esquerdo.

Sigo assim meio de lado
puxando de uma perna
e arrastando meu corpo torto
pela rua muda.
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Procura

Entre os silêncios noturnos,
grito-me o teu nome
que mal vaga em vão
pelas paredes de mim;
pois tantas são as vozes,
entrecortadas, entrecruzadas,
vozes às vezes babélicas,
buzinas, apitos e roncos,
miados, latidos e urros,
todas vivendo em mim,
que o meu grito se perde
pelas frestas da porta
rompe a rua silente
e desperta os olhos de mim.
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Nereida em Salinas
A nereida Deurilene Sousa

...seguro tua mão e contigo navego
(corpo velido) pelas alvíssimas
planuras ondulantes dos lençóis

de areia da enseada
do quarto do chalé

pelos vagas: ondas suaves,
sussurros de sereia,
corais em solo e em si bemol!

Deixemo-nos levar por este canto navegante
e nenhum arrecife nos há de avariar a nave.
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Horas Passadas

A minha mãe Maria Cordeiro

Eu andava sozinho
nos jardins da minha memória
tentando sentir o perfume
das flores murchas no tempo.
Havia uma ironia colorida
nas folhas espalhadas pelo chão
e uma tristeza profunda
onde antes havia uma rosa.

Hoje... nenhuma abelha me traz
as flores murchas no tempo,
horas que não voltam mais.
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Revisita à Casa Bipaterna

Aos meus pais-avós Ezequiel e D. Nenê

A mesma rua ainda observa imóvel porta,
janela e paredes da casa,
onde moram os nossos velhos, pai e mãe,
onde as aranhas pacientes esperam, à teia urdida intacta,
pelos insetos que tardam a vir,
onde pandora parece nunca ter aberto sua caixinha,
onde, porém, o relógio de hora em hora
nos lembra que tempo passa,
onde nós moramos sempre meninos
a brincar de enterrar tesouro,
fazer mapas, armar arapucas e pegar pombos,
onde à tarde ouvimos as histórias
que nosso velho sargento ainda conta,
onde há galinhas, marrecos, patos, perus,
capotes, porcos, cães, gatos
e uma garça de asa quebrada,
onde há uma laranjeira, uma mangueira, um jenipapeiro,
uma só saudade dentro de dois corações
e uma solidão abissal, que só eles conhecem.
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Cantiga de Ninar Alyne
A minha filha Alyne

Vejo-te assim,
minha menina,
tão pequenina,
de olhos em mim.

Fico a te olhar
meio embasbaque
teu rosto tão lindo
sempre sorrindo
vem me alegrar.

É do teu sorriso 
que eu preciso
para sonhar
e ver que a vida
tem outro sentido
do lado de cá.

Mas se tu choras
parece que eu choro
te ponho no colo
te faço um carinho
te dou um beijinho.
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Se vou me embora
— Papai não demora!
Volta logo ou fica aqui!
É o meu coração
Que te ouve
Falar assim para mim.
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Inteligência Artificial
(ou Pinóquio pós-moderno)

Minha fada cor de céu,
Por mil pares de anos
Repito-te o mesmo pedido:
Faze comigo o que fizeste
com o filho de Gepeto.

Mas, acima de nossas cabeças
Toda nova era glacial passou
E com ela os filhos de Japeto.

Por mil pares de anos te peço...
Para que me transformes no que sempre fui,
Sem que nunca tenha sido de verdade.
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A demanda do Pássaro Azul

Pela floresta de grutas e rochedos,
noite a dentro, vida a fora, ambas inteiras,
comigo meus cães, meus gatos, meus medos e desejos
e do candeeiro, a luz, em corpo esguio de mulher.

Onde o pássaro azul?
No cemitério? No vale? Nalgum arvoredo?

A coruja sábia... silente.
Os mortos sonsos... sabentes.
O pássaro em canto algum da floresta,
ou da noite, ou da vida.
Sequer uma dica, sequer uma pista.
E durante a noite toda, a busca vã.

Mas, pela manhã, bem à vista
no lugar de sempre – engaiolado
e tímido, o pássaro – em casa.
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Luzes da Cidade
A Charles Chaplin

Deambulo em trapos pelas ruas...

E vejo você, serena e cega, alva e bela,

com uma cesta plena de flores claras.

Súbito amo-te! como uma criança a outra.

Simples como a rosa branca

que recebo e ponho na lapela.

Faço de tudo para que

— mesmo vendo-me trapalhão —

você contemple as luzes da cidade.
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Brincadeira

No teu telhado, miam gatos
e os demônios brincam com anjos de pega-pega.

No teu quintal, ladram cães
e os demônios brincam com anjos de corre-corre.

No teu silêncio, roncam homens
e os demônios brincam com anjos de esconde-esconde.

Mas, na tua ausência:
acordam-se os homens, emudecem-se os cães, 
adormecem-se os gatos
e os demônios correm dos anjos;
quase são pegos no trisca.
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Habitação

Há um silêncio seco percorrendo as paredes da casa:

Ratos roem roupas sujas esquecidas nos sofás,

fazem seus ninhos entre os nossos tecidos 

e mijam nas louças adormecidas sobre a pia;

Baratas revoam sobre a mesa da sala

são insetos burocráticos, bibliófilos, alfarrábicos

que se fartam nos papéis, cartas, revistas e jornais

que há dias estão reunidos na mesa de jantar;

Grilos entoam acordes de árias desafinados

e muriçocas lhes riem finos gargalhos;

Formigas carregam as migalhas da última ceia

da ceia de ontem, da ceia de sempre;

Uma única mariposa tenta a morte em vão na luz da sala;

E aranhas ressecadas nos telhados podres

permanecem estáticas à teia urdida

Enquanto os gatos, os cães,

os homens estão perdidos pelo mundo.
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Habitat

Sempre são meus os olhos que habitam esta casa:
paredes de tábuas despregadas,
ratos podres pelos cantos,
sapatos empoeirados nos tapetes,
comida estragada nos lixeiros,
caibros comidos por cupins,
telhas quebradas no telhado,
várias trancas nas janelas,
teias de aranha nos portais,
fogão engordurado por descuido,
quadros mal pregados nas paredes,
livros espalhados pelo chão,
roupas sujas sobre a mesa,
porta e fechadura arrombadas a tiro;

e os meus olhos assustados e despertos
já não habitam mais em mim.
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Casa ou in-Habitat

telhados em série sérios
cumeeiras retilíneas ou bifurcadas
portas solenemente trancadas
janelas ad eternum cerradas
mudas paredes surdas
olhares trancafiados, prisioneiras bocas, gritos retidos
gente!?

muros
mundo(s)
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Construção

Na tarde quente de sol
areia pedra barro
tênue terra tenra
ocas cores curas
duro muro nu
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Dezembros
Ao meu irmão Ezequiel Pacheco Neto

Quando Dezembro chegar
Meu mano e uns conhecidos
Reunidos todos em festa
De copos cheios na mão
Cantarão, me abraçarão
E hão de quebrar
Em meio a risos e risos
Uns ovos em meus cabelos.

Quando Dezembro chegar
Não serei mais o mesmo
Contarei mais umas rugas
Uns tantos fios a menos
E outros claros a mais.

Quando Dezembro chegar
Estarei na face fria
Do mesmo espelho que há anos
A rir de mim para mim
Vem sempre me revelar
O que o tempo vem esculpindo
Em meus rosto dezembral.
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Quando Dezembro chegar
Terei juntas mais duras
Movimentos mais lentos
Mãos um pouco mais trêmulas
Cansados olhos castanhos
Ralos cabelos grisalhos
E não entenderei gíria alguma
Que os meus filhos disserem.

Quando Dezembro chegar
Onde estarão os amigos?
Os ovos? Os copos?... Quebrados!?
Os filhos estarão casados.
O espelho velho embaçado.
Os filhos dos filhos crescendo.
E os olhos de mim... quebrados.
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Réquiem ao Tempo Presente
Aos familiares dos amigos que partiram

É preciso enterrar nossos mortos
Já não ouvimos mais os fogos de artifício
estourando luzes nos olhos do céu
É preciso enterrar estes corpos
Já não ouvimos mais o som dos taróis,
dos surdos, dos tan-tans, nem dos pratos
É preciso enterrar nossos vizinhos
seu cão atropelado, seu gato baleado,
seu jardim pisoteado, suas crias envenenadas
Já não ouvimos mais tantos tiros
ou melhor ouvimos, ouvimos uma saraivada
gritos de uma aurora baleada
despertamos em plena guerra
É preciso enterrar nossas asas, nossas penas,
instrumentos de nossos mais belos vôos
Já não ouvimos mais o som das trombetas
o som das desafinadas trombetas
que os anjos, os demônios e os anjos tocam
É preciso enterrar nossos entes
Já não ouvimos mais os trovões
prenunciadores de chuvas invernais
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aliás, ouvimos os trovões, ouvimos
nossas lágrimas que se quebram
nossos prantos, dentes que se rangem
É preciso enterrar estas horas
Já não mais ouvimos os relógios
nem as pedras que se precipitam
nem os tiques do tempo (taque) à porta
nem mesmo as flores que morrem murchas
É preciso. É preciso enterrar nossos olhos,
nossos dentes, nossas línguas, nossos tímpanos.
Já não mais nos ouvimos a nós
Já não mais nos ouvimos
Já não mais...
É preciso!
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Réquiem for Rômulo
Para Rômulo Santana

No dia que Rômulo morreu,
caiu uma chuva semelhante a esta
e a cidade – como de praxe – 
tentava nas ruas refletir o céu.

Será que anjos choravam?
E outros tocavam trombetas?

No dia que meu colega de sala morreu,
a tarde inteira pesava em mim sua grande mão.
No entanto, eu não me dera de acordo com o ocorrido,
nem me dera conta do peso daquelas águas.

No dia que meu amigo morreu
 – meu Deus, por que tanta água? – ,
a Presidente Vargas era um charco só,
um enorme espelho d’água para nada.
Não era a rua da tarde no sonho
em que – todo de branco – ele me veio visitar.
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Quando Rômulo morreu, não chorei.
Nem no dia, nem depois. (Chorarei ainda?)
É que... Será que... Talvez seja porque
a lembrança que me há é dele vivo!
Deve então de ele não ter morrido.
Mas toda vez que chove como agora
pesa em mim as lágrimas não caírem!
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Elegia de Maria

Maria deitada na cama
na lida profana da noite
na noite soturna do quarto
olha as horas paradas
e espera o brilho da aurora
e espera o sol de amanhã.

No corpo frágil o sustento
fértil odor de hortelã,
nos beijos, pancadas na cara
gemidos, carícias e dor;
estranhos estames fincados
(vibrante delírio frenético)
grãos de pólen gozados,
nas entranhas – carne em flor.

Depois de tanto sofrer
no martírio noturno,
o vírus maldito da morte
lhe leva a um longo suplício
na solidão do seu quarto,
na solidão da espera.
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Maria velha é levada
ao fim dos dias tão cedo.
Não existe mais sonho.
Não existe mais quimera.
Não existe mais fantasia.
Não existe mais ... Maria.
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Elegia da Noite

Entre penumbras e sombras
sobras e restos de cores
de luzes ausentes...

abertas asas de ave em
secreto luar de estrelas

: vives!

Entre orvalhos de aurora
cantares de galos e galos
em matinais cores...

claros horizontes abertos
estrelas falecidas

: morres!
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Aurora Férrea

A morte uiva no cio
faminta à noite fria
e há demônios insanos
tocando suas trombetas
em desafinados acordes
(explosivos sons exangues).

A morte à noite que finda
devora os corpos em chamas
entre ferros contorcidos
na locação trinta e nove.
E o sangue nos lábios da morte
mistura-se ao brilho da aurora
numa cinza manhã de Sexta.
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Último Ocaso

No lento passar das horas
(amargo silêncio da tarde)
o sangue corre nas veias
do homem no leito de dor.

Na brevidade das horas
o cárdio relógio da vida
bombeia o sangue no corpo
do homem no leito de dor.

Na brevidade da vida
contadas horas de espera
contadas horas de angústia
contados minutos de dor.



mosaico primevo     52     abilio pacheco

Ocaso

Um pássaro sob o sol da tarde:
Um dia, ave liberta em nuvens
colorindo o brilho silente;
Hoje, um olhar tímido entre grades
e um desejo pulsando no peito.

Mas o tempo vai se apertando
contra o vazio do ventre
e o passarinho triste
sob o sol da tarde a pino
entre fortes grades definha.

Então,
ao som dos raios solertes
a ave liberta em vôo
bate as asas da alma
pelo azul do infinito...
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epigramalone

O sonho   vai    e   eu fico só.

O sonho   vão    e   eu só fico.

Os sonhos vão    e   só eu fico.

Os sonhos vãos   e   só fico eu.
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Prefácio à primeira edição

[...]

Poemia revela-nos um poeta com gosto pela linguagem 
clara, contida, refletida que busca desvendar os mistérios da 
soturna noite urbana com um olhar que apenas se insinua 
por entre personagens meio perdidas. O anonimato dos seres 
que povoam esse universo, as conversas captadas de raspão, 
as sucessivas imagens aliadas ao condensamento dos textos 
dão uma rapidez de caleidoscópio ao poema, instigando-nos 
a procurar nas entrelinhas, lendo e relendo, aquilo que não é 
localizável de imediato na superfície.

Poemia pode ser lido como mero passatempo sem 
maiores conseqüências mas certamente se presta a algo muito 
maior a quem se aventurar a extrair dele significações universais. 
Na verdade, é um poema que trata de sensações sentidas em 
pretérito imperfeito: que se prolongam e não param nunca.

Eliane Machado Soares
Professora de Lingüística do 

Campus Universitário do Sul do Pará





Quarta capa da primeira edição

O tema principal deste livro gira em torno do olhar do 
eu-poético, durante uma noite, para a cidade, com todos os seus 
“encantos” e desencantos.

A idéia é que durante a noite muita coisa acontece 
nas cidades. As pessoas se mostram mais. O que chamamos 
de consciência cede espaço à espontaneidade, ao ilógico, ao 
popular. Em síntese: um olhar humano durante a noite.

Há no texto, talvez por focalizar bares, casas noturnas, 
vários elementos carregados de significado, imagens que 
denotam um homem bastante regional. E essas características 
lingüísticas fazem o perfil de nossa região: “uma gelada”, “tira-
gosto”, e os traços da garçonete no poema IV.

Os versos são irregulares, mas há uma simetria no 
que diz respeito a distribuição dos mesmos, assim como no 
tamanho do poema.

A metáfora noite pode estar sendo construída com 
a seguinte carga semântica: A noite enquanto um espaço 
propício ao encontro, ao devaneio, à espontaneidade, mas 
também “noite” pode significar a falta de perspectiva, a curta 
visão daqueles que valorizam o externo, o aparente, por falta 
de condições reais de percepção. É a chamada morte em vida. 



A escuridão da noite, a impossibilidade de uma visão nítida das 
coisas, é o elemento comum ente noite, espaço do dia sem luz 
do sol, e a falta de senso crítico das pessoas.

Para finalizar uma imagem forte: “...olhares em retinas 
ébrias por sobre os copos que beijam lábios dormentes”.

Gilson Penalva
Professor de Teoria Literária do 

Campus Universitário do Sul do Pará
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I

O sol sobre a cidade
Lança seu último olhar
Com um aceno de adeus.

A noite surge no bar
Com seu relógio dourado
De estrelinhas, sons e tons.

II

Parece tão sugestivo
Aquele cigarro aceso
Com dentes nos lábios rosados
E um olhar de serpente
Remetido via sensitiva
De uma mesa a outra.

III

A Noite senta no bar,
Pede uma gelada e
Começa a beber,
beber, beber...
Mas não há conselho que chegue
Nem quem lhe tire o copo.
A Noite está inflexível
E triste
E só...
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IV

A garçonete – com outra gelada –
Usa uma blusinha de alça (sem sutiã)
Um cabelo castanho avermelhado,
Um batom sedução e
Uma mini-saia colada
Para agradar os clientes.

V

A Noite devora no bar
um tira-gosto salgado
mal temperado e cru:
entorna mais uma garrafa
e lambe nos lábios úmidos
um amargo líquido etílico.

VI

 “Você por aqui!
O amigo conseguiu
uma carta de alforria?”
“Hum! Para todos os efeitos
fui bater uma redonda
com a turma no clube.
Entendeu?”
“Fique tranqüilo.”
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VII

A Noite arrota no bar
(como um trovão)
e tic do relógio dá tique
no tempo   (tac).

VIII

“Tem-se que ser moderna.
Eu se fosse você, Fulana,
Fazia isto...” e o
Fulano, do lado, ferve.

IX

A Noite dança no bar
Um bolero, uma salsa, um merengue,
Um shot, uma valsa, um rock-and-roll
Depois suada e cansada
Senta-se entre nuvens claras
Ouvindo uma MPB.



poemia     66     abilio pacheco

X

Uma mulher chora num canto
E outra lhe dá conselhos:
“... presta atenção numa coisa:
Homem pisa quando sabe
Que a mulher tá gostando dele.
Tu tem que fingir
que não gosta...
vai por mim!...”

XI

A Noite observa no bar
que os olhos se lançam
olhares em retinas ébrias
por sobre os copos
que beijam lábios dormentes.

XII

Quem falará de amor
explicitamente,
sobre a mesa do bar
entre um copo e outro
entre uma cerveja e outra?
Talvez (não) seja preciso
Consultar as entrelinhas...
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XIII

A Noite depara-se no bar
com um relógio hipnotizante
nu, na parede suja,
tocando ponteiros tontos,
E fica olhando espantada
a nudez incansável
que move os ponteiros
por vezes repetidas vezes
repetidas hipnóticas...

XIV

Um infido amigo
Depois de um gole,
Faz um gesto e
Solta um sorriso breve e
Podre de falsidade.
O outro que ouve
Revolve uns trapos recentes
Entre muitos outros em
Meio às traças de um
Baú de lembranças:
“Ela me disse que
havia bebido muito
e ele também. Pintô
o clima. Não deu
pra controlar. Rolô.”
Fica puto,
Esbraveja e sai.
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XV

A Noite vomita no bar,
Depois de tanto beber,
E o relógio devora o tempo
L e n t a m e n t e
Pouco a pouco há horas.

XVI

“Sai com aquela menina ali,
chegando de moto.
Cara, mas é boa.
A gente fez isto assim...
Tá vendo que a mulher
Lá em casa não topa
Um negócio desse.”
E o outro responde:
“É uma base.”

XVII

A Noite ressurge no bar
Atônita, trôpega e tonta
Com seu vestido de lua
Com pernas de vara verde
E olhos enrubrecidos
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XVIII

A rua, em frente,
escura, porém pálida,
adormece asfáltica.
De repente: um carro
rasga o silêncio do asfalto,
pneus cantam ao longe,
gritam os vidros num poste,
geme a cara no volante exangue
e resta um tom fúnebre
na buzina chorando
pela madrugada a dentro.

XIX

Enquanto o relógio lento
Tange as estrelas que brilham
No toldo azul-marinho
Que nos cobre,
A noite boceja no bar,
Abre uma boca de escuridão
E seus olhos incandescentes
Marejam orvalhos plúvios.
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XX

A conta é paga com cheque,
Mas não importa o valor,
Pois a noite esta ganha,
Os problemas esquecidos
E a solidão vencida.
Abre a porta do carro
Com o peito estufado de orgulho
Se sentindo mais macho
E querendo que todos o vejam
E fiquem morrendo de inveja.

Entra no carro e sorri
Pensando no que certamente
Ouvirá na manhã seguinte.

XXI

A Noite adormece no bar
Amarrotada, assanhada e triste
Debruçada sobre a mesa;
O vento lhe faz um afago
E o tempo, no relógio, lhe acalenta
Com sua eterna cantiga de ninar:
Tic tac

Tic tac
Tic tac
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Um breve passeio pelas imagens poêmicas 
da poesia noturna de Abilio Pacheco

Inicialmente gostaria de afirmar que não estou aqui 
para sugerir matizes ou condições de leitura para os poemas de 
Abilio Pacheco que ora se apresentam e dos quais detive um 
olhar mais atento sobre os que fazem parte de Poemia. Estou 
aqui unicamente na condição de leitora, tentando capturar para 
si os modos como o poeta construiu sua teia criativa.

Nesse conjunto de poemas, o poeta consegue colocar do 
avesso o cotidiano, na medida em que o dia-a-dia torna-se noite. 
Logo, a Noite e, por oposição simbólica, o Dia, expressam-se, 
em Poemia, enquanto alegorias de uma forma – mais sensível 
– de contemplar o mundo. A interseção entre estes dois locus 
alegóricos é o Tempo, pois o tempo da Noite poêmica é o tempo 
da boêmia: algo aparentemente em suspense, contudo, medido 
pelas horas que marcam seu começo e seu fim. 

Em Seis Propostas para o Próximo Milênio, Italo 
Calvino diz que Paul Valérie é a personalidade que em nosso 
século melhor definiu a poesia como tensão para a exatidão. 
Mas, o que seria essa exatidão? Segundo Calvino, a evocação 
de imagens visuais nítidas, incisivas, memoráveis, ou por outro 
lado, a linguagem trabalhada da forma mais precisa possível 
tendo por norte a tradução das nuanças do pensamento e da 
imaginação. Nos poemas de Abilio Pacheco essa exatidão 
marca cada estágio de transição da Noite no espaço da boêmia, 
ou se nos permite o trocadilho, da poesia, expressa no tempo de 
viver o boêmio e no tempo do olhar quase onipresente, quase 
como epifania, de alguém que espreita: o eu-poético. 

Nesse espreitar, o não-dizível desse espaço, por ser, 
talvez, muito desnudamente comum e visível no dia-a-dia da 
Noite, torna-se dizível pela via de uma linguagem lacunar: 
viver a Noite é como morrer um pouco para o Dia, sendo 
este o lado apolíneo da existência, território das regras que 
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o presidem. Assim, a Noite dionísiaca é seu oposto, mas ao 
mesmo tempo sua complementação. Sendo dionisíaca, a Noite 
se torna criação e se coloca distante da verdade apolínea, pois 
é igualmente território do desviado, do ébrio e do louco. E de 
fato, a Noite é o locus do eterno retorno, da des-repressão, do 
êxtase e dos estados hipnóticos, oníricos ou fronteiriços entre o 
real e a imaginação. 

Contudo, a Noite não aniquila o Dia. Quando toma 
seu lugar no discurso social abre as portas para a possibilidade 
de reinventar o cotidiano solar, ou antes, lançar sobre ele um 
olhar especulativo sobre as diferenças entre os dois locus. Essa 
relação suplementar Dia-Noite, na produção de Pacheco, já 
se antecipa em poemas como epigramagrário, conforme 
trecho a seguir:  

a pá lavra em terra o sono.
a palavra em terra o sonho.

E em “Erínias”:
Fatigado escrevo em transe
imerso em denso sono,
entre alaridos e vozes 
e sob luzes vertiginantes
(...)
Garatujo! Esgaravato
no tártaro do tinteiro
o sono das trevosas Fúrias.

Em ambos, o teor especulativo da relação está 
amalgamada com o próprio fazer poético. A relação Dia-
Noite se faz na ambivalência entre termos como terra-sono 
e terra-sonho no epigramagrário. Aqui, os termos 
funcionam como imagens poéticas estabelecendo limites para 
cada território, mas também evocam o processo construtivo 
do poema: o jogo com a expressão “lavrar a terra” estabelece 
conjuntos significativos ligados à constituição da palavra e, 
conseqüentemente do poema.
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Processo parecido ocorre em “Erínias”. A relação Dia-
Noite está mais uma vez na busca pela intermediação entre 
os dois locus (“Fatigado escrevo em transe/ imerso em denso 
sono,/ entre alaridos e vozes”). Termos e expressões como 
transe e denso sono estabelecem a associação penumbrosa entre 
duas zonas: a do real (representado por um eu oculto, mas que 
se coloca efetivamente como sujeito) e a da imaginação (que 
se cumpre justamente pela imposição das imagens oníricas que 
invadem a ação da escrita). Mas a mesma relação Dia-Noite 
se faz na própria natureza noturna das Erínias. Habitantes do 
Tártaro como entidades punitivas, filhas da deusa Nix (Noite) 
na versão de Ésquilo, essas criaturas representam a força 
vingativa contra o deslocamento da Ordem. O traço da escrita 
se faz na necessidade de expor o processo criador mergulhado 
nesse universo noturno, como metáfora da dificuldade em lidar 
com o caráter fugidio, orgiástico e libertador, mas por vezes 
pavoroso, que a Noite condensa.

Vale ressaltar ainda que muitas vezes a produção de 
Abílio Pacheco se deixa sulcar profundamente pelas correlações 
intertextuais. No conjunto dos poemas, dos quais fazem parte os 
que compõem Poemia, destaco o poema “Tessitura Noturna”, 
homenagem do poeta a João Cabral de Melo Neto. Cumpre 
observar que nesse caso a intertextualidade se efetiva como 
busca pela natureza noturna das coisas (veja página 16).

O jogo entre galo (do poema de Melo Neto) e cão 
(no poema de Pacheco), com o segundo tomando o lugar do 
primeiro, modificando-o sem anulá-lo, ultrapassa a conotação 
simbólica – o cão como guia e guarda na noite e na morte, 
da mesma forma que se faz companheiro no dia e na vida – 
e encadeia significações que perpassam pela dimensão social 
(“tal que somados todos/(latidos e cães) na noite/ formem (no arca-/ 
bouço da matilha)/ uma redoma protetora/ em torno da rua”) e pela 
dimensão psíquica incrustada (“redoma protetora”). Os latidos 
caninos se constituem (também) como rastros do tempo e no tempo.  
E nesse sentido resta dizer que o fluxo do tempo é sem dúvida 
umas das marcas dessa produção, tal qual é marca na produção de 
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outro poeta, Age de Carvalho, com o qual Pacheco também dialoga 
intertextualmente em outra oportunidade. Na economia dessas 
relações, é imprescindível destacar que há um poema de Carvalho, 
verdadeiro exercício intertextual com a obra de Melo Neto, que de 
certa forma expressa consideravelmente os dilemas insuperáveis, 
trazidos pelo (e no) tempo. Trata-se do poema “Canto de Galo”:

Na madrugada dormida,
onde a chama

(agora apagada) do dia
reclama o fogo das manhãs,
um galo canta

(apodrecendo rígido ao passar das horas)

Para além dos diálogos entre os poetas minha intenção 
é observar que, justo ou não, o tempo passa e nesse passar tudo 
apodrece, até mesmo o incansável galo cabralino e ageano, mas 
nesse processo, prevalece a repetição de cada noite a reclamar 
por novas manhãs e de cada nova manhã que, uma vez cansadas 
da azáfama cotidiana, reclamam sucessivamente por uma 
nova noite. Essa idéia de fluxo contínuo é igualmente válida 
para a produção de Pacheco, mas aqui a sede de especulação 
procura localizar o problema desse fluxo a partir do caráter 
mais profundo e ao mesmo tempo mais visível das condições e 
situações que constituem a Noite.

Desse modo, como dito antes, os poemas de Pacheco 
estão aqui marcados por tempos de contemplação, mas 
estes se enfeixam em outras possibilidades, ampliando 
consideravelmente o universo das significações, pois esses 
tempos se traduzem em objetos-signos representativos de um 
território, o da Noite: uma porta, um balcão, uma mesa de bar. 
Assim, Poemia não é apenas a incursão do olhar humano por 
entre as frestas da noite nos bares. Poemia é um mosaico, 
construído pela dilaceração da experiência diurna que se re-faz 
na cadência noturna: diálogos lançados ao léu, que pairam no 
tempo e tornam-se signos compostos em estilhaços, simulacros 
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das vozes poêmicas da Noite, arrebatadas da memória ao bel 
prazer do eu-poético: vozes que ressoam nas impressões desse 
sujeito espreitador das vozes de outréns.

Nesse processo de espreitamento, a base técnica dessa 
escritura é a sinestesia. A polissemia sígnica é, sem dúvida, 
instaurada de maneira mais evidente a partir do recurso 
da percepção cuidadosa, porém contínua e aparentemente 
desavisada dos sentidos: são as impressões captadas que 
inseminam a significação das palavras pescadas no universo 
boêmio das cidades. E na construção dos sentidos vale a 
universalidade das palavras-efeitos. Assim, “a conta”  melhor 
seria dizer a noite  “paga com cheque”, é percebida segundo 
os tons e semi-tons dos ruídos e dos silêncios da Noite, desde 
o crepúsculo:

O sol sobre a cidade
Lança seu último olhar
Com um aceno de adeus.

A Noite surge no bar
Com seu relógio dourado
De estrelinhas, sons e tons.

Esses sons e semi-tons pousam igualmente sobre outras 
formas perceptivas, como por exemplo, os movimentos dos 
objetos, que se confundem aos sentimentos (poema XII).

Em Poemia, o poeta é, de fato, um exato espreitador de 
ilusões. Das ilusões construídas no labor do Dia e despojadas 
no alvorecer da Noite. Assim, cumpre-se um diálogo discreto 
e por vezes doloroso entre a poesia e a psicologia de um dado 
cotidiano noturno, pois a Noite, enquanto símbolo representa o 
locus do grotesco, do fantasmagórico, das tensões misteriosas 
do inconsciente. Vista por esse prisma, a Noite torna-se 
repositório e expressão do recalcado. No espaço do bar dessa 
Noite poêmica, os indivíduos materializam esses recalques e 
vão purgar as suas desilusões, como no poema III e em:
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A Noite vomita no bar,
depois de tanto beber,
e o relógio devora o tempo
lentamente
pouco a pouco há horas.

Contudo o bar também é o território da procura por tudo 
aquilo que ficou em suspensão ou se tornou presa de adiamentos 
no decorrer do Dia. Desse modo, o mesmo espaço de deglutição 
e de excreção das misérias é o mesmo que alimenta a dimensão 
dos desejos e da possibilidade de gozo em relação ao outro:

Parece tão sugestivo
Aquele cigarro aceso
Com dentes nos lábios rosados
E um olhar de serpente
Remetido via sensitiva
De uma mesa a outra.
(...)
A Noite observa no bar
que os olhos se lançam
olhares em retinas ébrias
por sobre os copos
que beijam lábios dormentes.

Esse é, enfim, o espaço-tempo que se espraia em Poemia: 
universo noturno dos bares, quiosques, bodegas e semelhantes. 
Nesse caso, não importa bem o gênero do local, pois são 
solícitas nessa obra as imagens e atores arquetipicamente bem 
colocados em seus papéis. Contudo, o desejo de individuação 
é deslocado e prevalecem imagens de vários eu-universais, 
alegorias dos tantos indivíduos que circulam na noite, como 
aquele que “senta no bar/Pede uma gelada e começa a beber, 
beber, beber...”. Ou do indivíduo que traduz a constituição da 
Noite sob outro viés: o de quem forja sua movimentação a 
partir dos estatutos da consumição. Na concepção de Pacheco 
é a garçonete que:
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usa uma blusinha de alça (sem sutiã)
um cabelo castanho avermelhado,
um batom sedução e
uma minissaia colada
para agradar os clientes.

Essa garçonete é tão imediatamente reconhecível na 
memória, tal qual aquele amigo que “conseguiu uma carta 
de alforria” – da Esposa, da Ordem diurna, de Si mesmo – 
cuja incursão na Noite é uma forma de purgar o Dia, mas, 
paradoxalmente a Noite ainda é a extensão de seu exílio, 
pois o tempo, como ceifeiro, logo se coloca entre ele e as 
indeterminações tão próprias do território da noturnidade: 

A Noite arrota no bar
(como um trovão)
e tic do relógio dá tique
no tempo   (tac).

Sendo universo transformado em texto, Poemia convoca 
os elementos da Noite para ler o Dia. O verbo encarna-se de 
experiência humana tornando-se aquilo que, em Signos em 
Rotação, Octávio Paz chama de poesia prática. 

Por outro lado, em Poemia, o Amor é uma espécie de 
vetor da busca (Uma mulher chora num canto / e outra lhe dá 
conselhos). Os indivíduos aqui são nivelados a partir das pulsões 
inerentes à personificação que alcançam perante o amor, assim, 
ânsia, carência, tristeza, frustração ou raiva são sentimentos 
tão interagentes no âmbito indivíduo-ambiente, nesses poemas, 
que passam a ser o próprio registro desses indivíduos no espaço 
poético. Afinal, como afirma ainda Octavio Paz em A Outra 
Voz o amor, a inveja e a cólera são paixões que, por meio de 
uma operação de linguagem se transformam em pessoas, não 
de carne e osso, mas imaginárias...

Assim, essa Noite poêmica e bêbada de álcoois e 
desejos é o topos da purgação: inventário do amor querido, 
do amor preterido, do amor procurado, do amor que se quer 
materializado no corpo do outro. Essa noite também é o 
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espaço da semi-carnavalização, pois completa não será para 
a Noite, a quebra da disciplina, das regras apolíneas do Dia. 
De qualquer maneira, Dionísio se faz presente, afrouxando as 
rédeas entre mesas, entre corpos que dançam, entre olhares que 
se lançam... 

em retinas ébrias 
por sobre os copos
que beijam lábios dormentes 

Mas esse espaço tem um limite construído pela própria 
ação do sujeito nele envolvido. Uma vez externados todos os 
dilemas do Dia, a Noite...

adormece no bar
amarrotada, assanhada e triste
debruçada sobre a mesa;
o vento lhe faz um afago
e o tempo no relógio, lhe acalenta
com sua eterna cantiga de ninar
Tic tac
              Tic tac
                          Tic tac

A embriaguez dos corpos e dos sentidos generaliza-
se nesses apóstatas e atores da Noite, diversificadamente 
distribuídos em um cenário noir, à mercê de um tempo, 
hipnotizante, tempo tonto, tempo ébrio, porém ciclíco e exato 
o suficiente para, esgotado nos ponteiros do relógio, conduzir 
todos ao desfecho da noite, quando o sujeito, re-alimentado nas 
suas ilusões, retorna aos dilemas do tempo linear, apolíneo, 
enfim a uma nova manhã e a um novo Dia:

Entra no carro e sorri
pensando no que certamente
ouvirá na manhã seguinte

Tânia Sarmento-Pantoja
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Três palavras mais sobre o Poemia

“Abilio Pacheco (...) anexa um exemplar de Poemia, que 
recebemos com uma agradável dedicatória. O nome é sugestivo. Um 
misto, talvez, de “poema x Boêmia”. Da leitura que estamos fazendo, 
deduzimos que Abilio pretende, em seus versos descompromissados, 
louvar a noite e os momentos de descontração em um bar qualquer, 
procurando sentir a vida e os seus motivos. Há doze anos que fugimos 
a esses momentos feiticeiros.”

Humberto Del Maestro em Literatura & Arte – 
Março de 1999 – nº 411, Serra – ES

Com muita alegria recebi seu excelente Poemia. Suas 
poesias são ótimas, mostrei para algumas pessoas que gostaram 
bastante. Acho que estamos no mesmo barco, ou seja, fora da grande 
mídia massificante, lutando por idéias que acreditamos.

Guido Viaro – Curitiba – PR

O tempo e a impermanência dos atos, das pessoas, dos 
momentos. A quase gratuidade de tudo, a frivolidade que transparece 
nos diálogos e atitudes do homem comum, formando verdadeiro 
mosaico humano/urbano, que tem como fundo a noite. Porém, 
não uma noite qualquer, a noite de Abilio constitui um alter ego 
do poeta-observador, que, numa atitude socrática, capta o visível 
e invisível que o cerca. Enquanto o relógio implacável alimenta 
o escoar do tempo. Em seu primeiro livro solo, Abilio demonstra 
segurança no manuseio da linguagem, lapidando cuidadosamente 
cada poema, explorando a força do verso curto, num trabalho de 
minuciosa colagem, que resulta no poema maior Poemia, que confere 
título à Obra. Não deixa de ser curioso, observar que essa estrutura 
corresponde tanto ao nome do Alternativo quanto ao da Editora do 
Autor, o que indica sua forma de perceber e revelar o mundo.

Ricardo Alfaya – Rio de Janeiro – RJ
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Abílio,

Os desenhos iniciais,

penso, quero, sinto, gosto

da folha 45:

metamorfo de fluidos

sêmen, lágrimas, chuva,

sangue, líquido amniótico...

ciclo, corpo se desfazendo

Cores: branco, preto, vermelho.

O melhor seria o fundo

preto como num sonho.

Espero para melhor “o risco”

Rose Lourinho



Mosaico primevo, montado pela argúcia e pelo labor 

de Abilio Pacheco, incita-nos, pela beleza 

imagética, a reavivar nosso interesse pela poesia, 

dimensão verbal interrogante por excelência, e 

pela vida.

Prof. Sílvio Holanda
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ISBN  859089050-3

Poemia não é apenas a incursão do olhar humano 

por entre as frestas da noite nos bares. Poemia é 

um mosaico, construído pela dilaceração da 

experiência diurna que se re-faz na cadência 

noturna: diálogos lançados ao léu, que pairam no 

tempo e tornam-se signos compostos em 

estilhaços, simulacros das vozes poêmicas da 

Noite, arrebatadas da memória ao bel prazer do 

eu-poético: vozes que ressoam nas impressões 

desse sujeito espreitador das vozes de outréns.

Profa. Tânia Sarmento-Pantoja
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