
 

 

Lista 02 – Professor Landim 
Seleção de poemas do livro Claro enigma, de Carlos Drummond de Andrade, feita pelo professor Henrique 
Landim. 
 
Epígrafe do livro: “Les événements m’ennuient” P. Valéry. Uma possível tradução para a epígrafe seria: Os 
acontecimentos me enfastiam. 

 
I - ENTRE LOBO E CÃO 

 
DISSOLUÇÃO 

 
Escurece, e não me seduz 
tatear sequer um lâmpada. 

Pois que aprouve ao dia findar, 
aceito a noite. 

 
E com ela aceito que brote 
uma ordem outra de seres 

e coisas não figuradas. 
Braços cruzados. 

 
Vazio de quanto amávamos, 

mais vasto é o céu. Povoações 
surgem no vácuo. 
Habito alguma? 

 
E nem destaco minha pele 
da confluente escuridão. 

Um fim unânime concentra-se 
e pousa no ar. Hesitando. 

 
E aquele agressivo espírito 
que o dia carreia consigo, 

Já não oprime. Assim a paz, 
destroçada. 

 
Vai durar mil anos, ou 

extinguir-se na cor do galo? 
Esta rosa é definitiva, 

ainda que pobre. 
 

Imaginação, falsa demente, 
Já te desprezo. E tu, palavra. 
No mundo perene trânsito, 

calamo-nos. 
E sem alma, corpo, és suave. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 
Janeiro, 2010, Record, p. 15) 

 
A INGAIA CIÊNCIA 

 
A madureza, essa terrível prenda 

que alguém nos dá, raptando-nos, com ela, 
todo sabor gratuito de oferenda 

sob a glacialidade de uma estela, 
 

a madureza vê, posto que a venda 
interrompa a surpresa da janela, 
o círculo vazio, onde se estenda, 

e que o mundo converte numa cela. 
A madureza sabe o preço exato 

dos amores, dos ócios, dos quebrantos, 
e nada pode contra sua ciência 

 
e nem contra si mesma. O agudo olfato, 
o agudo olhar, a mão, livre de encantos, 

se destroem no sonho da existência. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 18) 
 

CONFISSÃO 
 

Não amei bastante meu semelhante, 
não catei o verme nem curei a sarna. 

Só proferi algumas palavras, 
melodiosas, tarde , ao voltar da festa. 

 
Dei sem dar e beijei sem beijo. 

(Cego é talvez quem esconde os olhos 
embaixo do catre.) E na meia-luz 

tesouros fanam-se, os mais excelentes. 
 

Do que restou, como compor um homem 
e tudo o que ele implica de suave, 

de concordâncias vegetais, murmúrios 
de riso, entrega, amor e piedade? 

 
Não amei bastante sequer a mim mesmo, 

contudo próximo. Não amei ninguém. 
Salvo aquele pássaro – vinha azul e doido 

que se esfacelou na asa do avião. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 20) 
 

PERGUNTAS EM FORMA DE CAVALO-MARINHO 
 

Que metro serve 
para medir-nos? 

Que forma é nossa 
e que conteúdo? 

 
Contemos algo? 
Somos contidos? 

Dão-nos um nome? 
Estamos vivos? 

 
A que aspiramos? 
Que possuímos? 

Que relembramos? 
Onde jazemos? 

 
(Nunca se finda 
nem se criara. 

Mistério é o tempo 
inigualável.) 
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(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 
Janeiro, 2010, Record, p. 21) 

 
SONETILHO DO FALSO FERNANDO PESSOA 

 
Onde nasci, morri. 
Onde morri, existo. 

E das peles que visto 
muitas há que não vi. 

 
Sem mim como sem ti 
posso durar. Desisto 

de tudo quanto é misto 
e que odiei ou senti. 

 
Nem Fausto nem Mefisto, 

à deusa que se ri 
deste nosso oaristo, 

 
eis-me a dizer: assisto 
além, nenhum, aqui, 

mas não sou eu, nem isto. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 24) 
 

UM BOI VÊ OS HOMENS 
 

Tão delicados (mais que um arbusto) e correm 
e correm de um para o outro lado, sempre 

esquecidos 
de alguma coisa. Certamente, falta-lhes 

não sei que atributo essencial, posto se apresentem 
nobres 

e graves, por vezes. Ah, espantosamente graves, 
até sinistros. Coitados, dir-se-ia que não escutam 

nem o canto do ar nem os segredos do feno, 
como também parecem não enxergar o que é visível 

e comum a cada um de nós, no espaço. E ficam 
tristes 

e no rasto da tristeza chegam à crueldade. 
Toda a expressão deles mora nos olhos - e perde-se 

a um simples baixar de cílios, a uma sombra. 
Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível 

fragilidade, 
e como neles há pouca montanha, 

e que secura e que reentrâncias e que 
impossibilidade de se organizarem em formas 

calmas, 
permanentes e necessárias. Têm, talvez, 

certa graça melancólica (um minuto) e com isto se 
fazem 

perdoar a agitação incômoda e o translúcido 
vazio interior que os torna tão pobres e carecidos 
de emitir sons absurdos e agônicos: desejo, amor, 

ciúme 
(que sabemos nós?), sons que se despedaçam e 

tombam       no campo 
como pedras aflitas e queimam a erva e a água, 

e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 25) 
 
 
 
 

MEMÓRIA 
 

Amar o perdido 
deixa confundido 

este coração. 
 

Nada pode o olvido1 
contra o sem sentido 

apelo do Não. 
 

As coisas tangíveis 
tornam-se insensíveis 

à palma da mão. 
 

Mas as coisas findas, 
muito mais que lindas, 

essas ficarão. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 26) 
 

CANTIGA DE ENGANAR 
 

O mundo não vale o mundo, 
meu bem. 

Eu plantei um pé-de-sono, 
brotaram vinte roseiras. 
Se me cortei nelas todas 
e se todas me tingiram 

de um vago sangue jorrado 
ao capricho dos espinhos, 
não foi culpa de ninguém. 

O mundo, 
meu bem, 
não vale 

a pena, e a face serena 
vale a face torturada. 
Há muito aprendi a rir, 

de quê? de mim? ou de nada? 
O mundo, valer não vale. 
Tal como sombra no vale, 
a vida baixa... e se sobe 
algum som deste declive, 

não é grito de pastor 
convocando seu rebanho. 
Não é flauta, não é canto 
de amoroso desencanto. 
Não é suspiro de grilo, 

voz noturna de correntes, 
não é mãe chamando filho, 

não é silvo de serpentes 
esquecidas de morder 

como abstratas ao luar. 
Não é choro de criança 

para um homem se formar. 
Tampouco a respiração 

de soldados e de enfermos, 
de meninos internados 

ou de freiras em clausura. 
Não são grupos submergidos 
nas geleiras do entressono 

e que deixam desprender-se, 
menos que a simples palavra, 
menos que a folha no outono, 

a partícula sonora 
que a vida contém, e a morte 

contém, o mero registro 
                                                           
1 ato, processo ou efeito de olvidar(-se), esquecer(-se); 
esquecimento, olvidamento, deslembrança. 
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de energia concentrada. 
Não é nem isto, nem nada. 

É som que precede a música, 
sobrante dos desencontros 
e dos encontros fortuitos, 
dos malencontros e das 

miragens que se condensam 
ou que se dissolvem noutras 

absurdas figurações. 
O mundo não tem sentido. 
O mundo e suas canções 
de timbre mais comovido 

estão calados, e a fala 
que de uma para outra sala 
ouvimos em certo instante 

é silêncio que faz eco 
e que volta a ser silêncio 
no negrume circundante. 
Silêncio: que quer dizer? 

Que diz a boca do mundo? 
Meu bem, o mundo é fechado, 

se não for antes vazio. 
O mundo é talvez: e é só. 
Talvez nem seja talvez. 

O mundo não vale a pena, 
mas a pena não existe. 

Meu bem, façamos de conta. 
de sofrer e de olvidar, 
de lembrar e de fruir, 

de escolher nossas lembranças 
e revertê-las, acaso 

se lembrem demais em nós. 
Façamos, meu bem, de conta 

- mas a conta não existe - 
que é tudo como se fosse, 
ou que, se fora, não era. 

Meu bem, usemos palavras. 
façamos mundos: ideias. 

Deixemos o mundo aos outros 
já que o querem gastar. 

Meu bem, sejamos fortíssimos 
- mas a força não existe - 
e na mais pura mentira 

do mundo que se desmente, 
recortemos nossa imagem, 

mais ilusória que tudo, 
pois haverá maior falso 

que imaginar-se alguém vivo, 
como se um sonho pudesse 
dar-nos o gosto do sonho? 
Mas o sonho não existe. 

Meu bem, assim acordados, 
assim lúcidos, severos, 
ou assim abandonados, 
deixando-nos à deriva 

levar na palma do tempo 
- mas o tempo não existe -, 
sejamos como se fôramos 

num mundo que fosse: o Mundo. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 35-37) 
 
 
 
 

OFICINA IRRITADA 
 

Eu quero compor um soneto duro 
como poeta algum ousara escrever. 
Eu quero pintar um soneto escuro, 

seco, abafado, difícil de ler. 
 

Quero que meu soneto, no futuro, 
não desperte em ninguém nenhum prazer. 

E que, no seu maligno ar imaturo, 
ao mesmo tempo saiba ser, não ser. 

 
Esse meu verbo antipático e impuro 

há de pungir, há de fazer sofrer, 
tendão de Vênus sob o pedicuro. 

 
Ninguém o lembrará: tiro no muro, 

cão mijando no caos, enquanto Arcturo, 
claro enigma, se deixa surpreender. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 
Janeiro, 2010, Record, p. 38). 

 
OPACO 

 
Noite. Certo 

muitos são os astros. 
Mas o edifício 

barra-me a vista. 
 

Quis interpretá-lo. 
Valeu? Hoje 

barra-me (há luar) a vista. 
 

Nada escrito no céu, 
sei. 

Mas queria vê-lo. 
O edifício barra-me 

a vista. 
 

Zumbido 
de besouro. Motor 

arfando. O edifício barra-me 
a vista. 

 
Assim ao luar é mais humilde. 

Por ele é que sei do luar. 
Não, não me barra 

A vista. A vista se barra 
a si mesma. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 
Janeiro, 2010, Record, p. 39). 

 
II - NOTÍCIAS AMOROSAS 

 
AMAR 

 
Que pode uma criatura senão, 

entre criaturas, amar? 
amar e esquecer, 
amar e malamar, 

amar, desamar, amar? 
sempre, e até de olhos vidrados, amar? 

 
Que pode, pergunto, o ser amoroso, 
sozinho, em rotação universal, senão 

rodar também, e amar? 
amar o que o amar traz à praia, 

o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, 
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? 
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Amar solenemente as palmas do deserto, 
o que é entrega ou adoração expectante, 

e amar o inóspito, o áspero, 
um vaso sem flor, um chão de ferro, 

e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave 
de rapina. 

 
Este o nosso destino: amor sem conta, 

distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, 
doação ilimitada a uma completa ingratidão, 

e na concha vazia do amor a procura medrosa, 
paciente, de mais e mais amor. 

 
Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura 

nossa 
amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede 

infinita. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 43). 
 

ENTRE O SER E AS COISAS 
 

Onda e amor, onde amor, ando indagando 
ao largo vento e à rocha imperativa, 

e a tudo me arremesso, nesse quando 
amanhece frescor de coisa viva. 

 
As almas, não, as almas vão pairando, 

e, esquecendo a lição que já se esquiva, 
tornam amor humor, e vago e brando 

o que é de natureza corrosiva. 
 

N'água e na pedra amor deixa gravados 
seus hieróglifos e mensagens, suas 

verdades mais secretas e mais nuas. 
 

E nem os elementos encantados 
sabem do amor que os punge e que é, pungindo, 

uma fogueira a arder no dia findo. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 44). 
 

FRAGA E SOMBRA 
 

A sombra azul da tarde nos confrange. 
Baixa, severa, a luz crepuscular. 

Um sino toca, e não saber quem tange 
é como se este som nascesse do ar. 

 
Música breve, noite longa. O alfanje 

que sono e sonho ceifa devagar 
mal se desenha, fino, ante a falange 
das nuvens esquecidas de passar. 

 
Os dois apenas, entre céu e terra, 
sentimos o espetáculo do mundo, 

feito de mar ausente e abstrata serra. 
 

E calcamos em nós, sob o profundo 
instinto de existir, outra mais pura 

vontade de anular a criatura. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 47). 
 

III – O MENINO E OS HOMENS 
 

A UM VARÃO, QUE ACABA DE NASCER 
 

Chegas, e um mundo vai-se 
como animal ferido, 
arqueja. Nem aponta 
um forma sensível, 

pois já sabemos todos 
que custa a modelar-se 

uma raiz, um broto. 
E contudo vens tarde. 

Todos vêm tarde. A terra 
anda morrendo sempre, 

e a vida, se persiste, 
passa descompassada, 
e nosso andar é lento, 
curto nosso respiro, 
e logo repousamos 
e renascemos logo. 

(Renascemos? talvez) 
Crepita uma fogueira 

que não aquece. Longe. 
Todos vêm cedo, todos 
chegam fora do tempo, 
antes, depois. Durante, 

quais os que aportam? Quem 
respirou o momento, 

vislumbrando a paisagem 
de coração presente? 
Quem amou e viveu? 

Quem sofreu de verdade? 
Como saber que foi 

nossa aventura, e não 
outra, que nos legaram? 
No escuro prosseguimos. 
Num vale de onde a luz 
se exilou, e no entanto 
basta cerrar os olhos 
para que nele trema, 

remoto e matinal, 
o crepúsculo. Sombra! 

Sombra e riso, que importa? 
Estendem os mais sábios 

a mão, e no ar ignoto 
o roteiro decifram, 

e é às vezes um eco, 
outras, a caça esquiva, 
que desafia, e salva-se. 

E a corrente, atravessa-a, 
mais que o veleiro impróprio, 

certa cumplicidade 
entre nosso corpo e água. 
Os metais, as madeiras 
já se deixam malear, 
de pena, dóceis. Nada 
é tão rude bastante 
que nunca se apiede 

e se furte a viver 
em nossa companhia. 
Este é de resto o mal 

superior a todos: 
a todos como a tudo 
estamos presos. E 
se tentas arrancar 

o espinho de teu flanco, 
a dor em ti rebate 

a do espinho arrancado. 
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Nosso amor se mutila 
a cada instante. A cada 

instante agonizamos 
ou agoniza alguém 
sob o carinho nosso 
Ah, libertar-se, lá 

onde as almas se espelhem 
na mesma frigidez 

de seu retrato, plenas! 
É sonho, sonho. Ilhados, 
pendentes, circunstantes, 

na fome e na procura 
de um eu imaginário 

e que, sendo outro, aplaque 
todo este ser em ser, 

adoramos aquilo 
que é nossa perda. E morte 

e evasão e vigília 
e negação do ser 

com dissolver-se em outro 
transmutam-se em moeda 

e resgate do eterno. 
Para amar sem motivo 

e motivar o amor 
na sua desrazão, 

Pedro, vieste ao mundo. 
Chamo-te meu irmão. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 
Janeiro, 2010, Record, p. 55). 

 
IV - SELO DE MINAS 

 
MORTE DAS CASAS DE OURO PRETO 

 
Sobre o tempo, sobre a taipa, 
a chuva escorre. As paredes 

que viram morrer os homens, 
que viram fugir o ouro, 

que viram finar-se o reino, 
que viram, reviram, viram, 

já não veem. Também morrem. 
 

Assim plantadas no outeiro, 
menos rudes que orgulhosas 

na sua pobreza branca, 
azul e rosa e zarcão, 
ai, pareciam eternas! 

Não eram. E cai a chuva 
sobre rótula e portão. 

 
Vai-se a rótula crivando 
como a renda consumida 
de um vestido funerário. 
E ruindo se vai a porta. 

Só a chuva monorrítmica 
sobre a noite, sobre a história 

goteja. Morrem as casas. 
 

Morrem, severas. É tempo 
de fatigar-se a matéria 

por muito servir ao homem, 
e de o barro dissolver-se. 
Nem parecia, na serra, 

que as coisas sempre cambiam 
de si, em si. Hoje vão-se. 

 
O chão começa a chamar 

as formas estruturadas 
faz tanto tempo. Convoca-as 

a serem terra outra vez. 
Que se incorporem as árvores 

hoje vigas! Volte o pó 
a ser pó pelas estradas! 

 
A chuva desce, às canadas. 
Como chove, como pinga 

no país das remembranças! 
Como bate, como fere, 

como traspassa a medula, 
como punge, como lanha 

o fino dardo da chuva 
 

mineira, sobre as colinas! 
Minhas casas fustigadas, 
minhas paredes zurzidas, 
minhas esteiras de forro, 
meus cachorros de beiral, 
meus paços de telha-vã 

estão úmidos e humildes. 
 

Lá vão, enxurrada abaixo 
as velhas casas honradas 
em que se amou e pariu, 

em que se guardou moeda 
e no frio se bebeu. 

Vão no vento, na caliça, 
no morcego, vão na geada, 

 
enquanto se espalham outras 

em polvorentas partículas, 
sem as vermos fenecer. 

Ai, como morrem as casas! 
Como se deixam morrer! 
E descascadas e secas, 
ei-las sumindo-se no ar. 

 
Sobre a cidade concentro 
o olhar experimentado, 
esse agudo olhar afiado 

de quem é douto no assunto. 
(Quantos perdi me ensinaram.) 

Vejo a coisa pegajosa, 
vai circunvoando na calma. 

 
Não basta ver morte de homem 

para conhecê-la bem. 
Mil outras brotam em nós, 

à nossa roda, no chão. 
A morte baixou dos ermos, 
gavião molhado. Seu bico 
vai lavrando o paredão 

 
e dissolvendo a cidade. 

Sobre a ponte, sobre a pedra, 
sobre a cambraia de Nize, 

uma colcha de neblina 
(jã não é a chuva forte) 

me conta por que mistério 
o amor se banha na morte. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 
Janeiro, 2010, Record, p. 69). 

 
V – LÁBIOS CERRADOS 
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ENCONTRO 
 

Meu pai perdi no tempo e ganho em sonho. 
Se a noite me atribui poder de fuga, 

sinto logo meu pai e nele ponho 
o olhar, lendo-lhe a face ruga a ruga. 

 
Está morto, que importa? Inda madruga 

e seu rosto, nem triste nem risonho, 
é o rosto antigo, o mesmo. E não enxuga 

suor algum, na calma de meu sonho. 
 

Ó meu pai arquiteto e fazendeiro! 
Faz casas de silêncio, e suas roças 

de cinza estão maduras, orvalhadas 
 

por um rio que corre o tempo inteiro 
e corre além do tempo, enquanto as nossas 

murcham num sopro fontes represadas. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 92). 
 

VI – MÁQUINA DO MUNDO 
 

A MÁQUINA DO MUNDO 
 

E como eu palmilhasse vagamente 
uma estrada de Minas, pedregosa, 
e no fecho da tarde um sino rouco 

 
se misturasse ao som de meus sapatos 

que era pausado e seco; e aves pairassem 
no céu de chumbo, e suas formas pretas 

 
lentamente se fossem diluindo 

na escuridão maior, vinda dos montes 
e de meu próprio ser desenganado, 

 
a máquina do mundo se entreabriu 

para quem de a romper já se esquivava 
e só de o ter pensado se carpia. 

 
Abriu-se majestosa e circunspecta, 

sem emitir um som que fosse impuro 
nem um clarão maior que o tolerável 

 
pelas pupilas gastas na inspeção 
contínua e dolorosa do deserto, 
e pela mente exausta de mentar 

 
toda uma realidade que transcende 

a própria imagem sua debuxada 
no rosto do mistério, nos abismos. 

 
Abriu-se em calma pura, e convidando 
quantos sentidos e intuições restavam 
a quem de os ter usado os já perdera 

 
e nem desejaria recobrá-los, 

se em vão e para sempre repetimos 
os mesmos sem roteiro tristes périplos, 

 
convidando-os a todos, em coorte, 

a se aplicarem sobre o pasto inédito 
da natureza mítica das coisas, 

assim me disse, embora voz alguma 
ou sopro ou eco ou simples percussão 

atestasse que alguém, sobre a montanha, 
 

a outro alguém, noturno e miserável, 
em colóquio se estava dirigindo: 

"O que procuraste em ti ou fora de 
 

teu ser restrito e nunca se mostrou, 
mesmo afetando dar-se ou se rendendo, 

e a cada instante mais se retraindo, 
 

olha, repara, ausculta: essa riqueza 
sobrante a toda pérola, essa ciência 

sublime e formidável, mas hermética, 
 

essa total explicação da vida, 
esse nexo primeiro e singular, 

que nem concebes mais, pois tão esquivo 
 

se revelou ante a pesquisa ardente 
em que te consumiste... vê, contempla, 

abre teu peito para agasalhá-lo.” 
 

As mais soberbas pontes e edifícios, 
o que nas oficinas se elabora, 

o que pensado foi e logo atinge 
 

distância superior ao pensamento, 
os recursos da terra dominados, 

e as paixões e os impulsos e os tormentos 
 

e tudo que define o ser terrestre 
ou se prolonga até nos animais 

e chega às plantas para se embeber 
 

no sono rancoroso dos minérios, 
dá volta ao mundo e torna a se engolfar, 
na estranha ordem geométrica de tudo, 

 
e o absurdo original e seus enigmas, 
suas verdades altas mais que todos 
monumentos erguidos à verdade: 

 
e a memória dos deuses, e o solene 
sentimento de morte, que floresce 

no caule da existência mais gloriosa, 
 

tudo se apresentou nesse relance 
e me chamou para seu reino augusto, 

afinal submetido à vista humana. 
 

Mas, como eu relutasse em responder 
a tal apelo assim maravilhoso, 

pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, 
 

a esperança mais mínima — esse anelo 
de ver desvanecida a treva espessa 

que entre os raios do sol inda se filtra; 
 

como defuntas crenças convocadas 
presto e fremente não se produzissem 

a de novo tingir a neutra face 
 
 
 

que vou pelos caminhos demonstrando, 
e como se outro ser, não mais aquele 
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habitante de mim há tantos anos, 
 

passasse a comandar minha vontade 
que, já de si volúvel, se cerrava 

semelhante a essas flores reticentes 
 

em si mesmas abertas e fechadas; 
como se um dom tardio já não fora 

apetecível, antes despiciendo, 
 

baixei os olhos, incurioso, lasso, 
desdenhando colher a coisa oferta 

que se abria gratuita a meu engenho. 
 

A treva mais estrita já pousara 
sobre a estrada de Minas, pedregosa, 

e a máquina do mundo, repelida, 
 

se foi miudamente recompondo, 
enquanto eu, avaliando o que perdera, 

seguia vagaroso, de mãos pensas. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de, Claro enigma, Rio de 

Janeiro, 2010, Record, p. 105). 
 
 


