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Teopoético 

INVENTÁRIO 



 

O Deus Mal Informado 

 

No caminho onde pisou um deus 

há tanto tenpo que o tempo não lembra 

resta o sonho dos pés 

  sem peso 

  sem desenho. 

 

Quem passe ali, na fracção de segundo, 

em deus se erige, insciente, deus faminto, 

saudoso de existência. 

 

Vai seguindo em demanda de seu rastro, 

é um tremor radioso, uma opulência 

de impossíveis, casulos do possível. 

 

Mas a estrada se parte, se milparte, 

a seta não aponta 

a destino algum, e o traço ausente 

ao homem torna homem, novamente. 

 

 

(Carlos Drummond de Andrade, in: A Falta que Ama.) 
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Conciliação 



 

Deus Triste 

 

Deus é triste. 

 

Domingo descobri que Deus é triste 

pela semana afora e além do tempo. 

 

A solidão de Deus é incomparável. 

Deus não está diante de Deus. 

Está sempre em si mesmo e cobre tudo 

tristinfinitamente. 

 

A tristeza de Deus é como Deus: eterna. 

 

Deus criou triste. 

Outra fonte não tem a tristeza do homem. 

 

 

(Carlos Drummond de Andrade, in: 'As Impurezas do Branco.) 
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Conciliação 



 

IGREJA 

 

Tijolo 

areia 

andaime 

água 

tijolo. 

O canto dos homens trabalhando trabalhando 

mais perto do céu 

cada vez mais perto 

mais 

- a torre. 

 

E nos domingos a litania dos perdões, o murmúrio das invoca-

ções. 

O padre que fala do inferno 

sem nunca ter ido lá. 

Pernas de seda ajoelham mostrando os geolhos. 

Um sino canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esqueci-

da. 

A manhã pintou-se de azul. 

No adro ficou o ateu, 

no alto fica Deus. 

Domingo... 

Bem bão! Bem bão! 

Os serafins, no meio, entoam quirieleisão. 

 

(Carlos Drummond de Andrade, in: Alguma poesia) 

Conciliação 
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POEMA DAS SETE FACES 
 
Quando nasci, um anjo torto 
Desses que vivem na sombra 
Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida 
 
As casas espiam os homens 
Que correm atrás de mulheres 
A tarde talvez fosse azul 
Não houvesse tantos desejos 
 
O bonde passa cheio de pernas 
Pernas brancas pretas amarelas 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração 
Porém meus olhos 
Não perguntam nada 
 
O homem atrás do bigode 
É sério, simples e forte 
Quase não conversa 
Tem poucos, raros amigos 
O homem atrás dos óculos e do bigode 
 
Meu Deus, por que me abandonaste 
Se sabias que eu não era Deus 
Se sabias que eu era fraco 
 
Mundo mundo vasto mundo 
Se eu me chamasse Raimundo 
Seria uma rima, não seria uma solução 
Mundo mundo vasto mundo 
Mais vasto é meu coração 
Eu não devia te dizer 
Mas essa lua 
Mas esse conhaque 
Botam a gente comovido como o diabo. 
      (Carlos Drummond de Andrade) 

Conciliação 


