
Poemas
REEYYNALDO JARDDIM

FÁBRICA
DE BANDIDO
(trecho)

Desempregue um ppai,
deiixo-o na lona.
A mãe abandone
em esstado de ccoma.
Joggue na sarjeta
o fillho indigeente,
Será, se viver,
um sobrevivente.
Na rua teerá
que buscar sustento,
Esmmolando o pão,
dormindo ao relento,
até qque a misééria
converta o meninoo
em ladrão safado
ou frrio assasssino.
(…)
Juraado de mortte,
estendde sua teia,
junto sua tribbo
e o fogo ateiaa.
Você, que o matou
na revvolta iinsanaa,
não corre periigo
de enttrar emm canaa.
Você, que apprendeeu
a artee e a mmanha
de fazzer misséria,
rreeppiittaa aa ffaaççaannhhaa..
Deseempregue um pai,
que um país sofrido
ssaabbee,, mmuuiittoo bbeemm,,
fabriccar banndido.

SE EU QUISER
FALAR COM DEUS
(trecho)

Eu sou ssó voou falar com Deus
quando eele matar a foome
ddeessssaa ccrriiaannççaa sseemm nnoommee,,
que não para de choraar.
Quanndo eele descer do céu
EE vviirr qquuee ccaaddaa mmeenniinnoo,,
Sem presente, sem destino,
Preccisa de um beijo seu.

NA BOCA
Os poetas já não escrevem
coisas aassim:
Um diaa eu tee dareei
uumm ggrraannddee bbeeiijjoo..
Que teria aconttreciddo
Com as bbocas dos poetas?
Os poeetas têêm meddo
de aalguém penssar
que elles nãoo são
intelecttuais.
Além disso, a ccríticca
não permite que poetas
dêem grrandes beeijjos.
Rapadurras e queeijjos.
Hambúrguueres e alfacees.
Deseejos e romances.
Arff! Poesia é coisa fina.
Todavia, ammor de contta-gotas,
Um diaa, eu
Te darei um
grande bbeijo:
nas boocas.

ALICIA
Na luz sem corr,
águas
alga
calor
A voz silennccia
o que no sillêncio
me aliicia?

JOÃO CABRAL
Quando João Cabral morre,
não morre nada.. Morrre
a morte peela faca decepada.
Se João Cabral morressse
quem de viver se atrevia?
Anda luzz, ainda luaziia.
Onde a luz, alveenaria?
Recife. Espanha. Tourada.
Solapinoo. Paisagem desabitada.
Pra que Joãoo Cabral morrresse
preciso for a quue nada
agitasse, em ventto, oo movimento
sensual do balé canavial.
Se não morreu João Cabral
Por que o silêncio instala,
estala, despetala, afaga,
naa paisagem,,
um ponto final? Final.
Não é de João. ÉÉ nosso
esse funneral.

PROFANA VIA-SACRA
Eis a minha teese
de doutoorado:
Cristo voltou GGuevarra
e fooi fuziladoo.
Não há ppecado
nas trilhas do corpoo
Cristo passou poor aqui
Guevvara passou por aqui
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(Do livro Luzidianas, de Angélica
Torres Lima, da coleção Oipoema)

Cheio de vida, cheio de ideias, faleceu
Reynaldo Jardim. Meu conhecimento do
poeta e jornalista sedeuno fimde2007, pela
compra de livros seus num sebo emBrasília
que havia arrematado a biblioteca do artista
RubemValentim—uma das tantas tristes
histórias de descaso com nossa cultura.
Conversei exatamente três vezes com ele:
em 2008, na 1ª Bienal de Poesia, organizada
pelo prof. AntonioMiranda na Biblioteca
Nacional de Brasília, onde Reynaldo foi ho-
menageado. Levei, para a inauguração, o li-
vro Particípio presente, editado em1954 nu-
ma tiragemde apenas 120 exemplares, que
eu comprara num golpe de sorte em São
Paulo.Reynaldo ficou surpresoaovero livro,
me disse que não possuia cópia, chamando
os filhos para conheceremaobra. Eu procu-
ravaumoutro trabalho seu,umlivrodepoe-
sia concreta de 1959 intitulado Science fic-
tion—eledisseque tinhaumexemplarpara
me dar. Peguei o contato de um de seus fi-
lhospara combinarmosumencontro,mas a
coisa não deu certo, nãome lembro se perdi
o telefoneouoqueaconteceu.

Nosso segundo encontro foi na comer-
cial da 302 Norte. Vi Reynaldo atravessan-
do a rua, corri atrás. Conversamos rapida-
mente e, dessa vez, foi ele quem pegou
meu contato (acho). De qualquer forma, a
segunda vez também não deu em nada.
Eu, depois de nossa conversa, saí corren-
do para buscar o Joana em Flor, para que
ele autografasse para mim, mas quando
desci já era tarde.

Comodizemos americanos, the third ti-
me’s thecharm.Consegui seus contatos, tele-
fonei para ele.Marcamospara omesmodia,
demanhãzinha, em sua casa— foi em no-
vembrodoanopassado.Assimquecheguei à

sua casa, me aguardava uma pilha de livros
seus, com os quais me presenteou— hoje
tenho suas obras completas, em livro. O
mérito, aliás, de ter conseguidoo livrinhode
1959 é de sua esposa, Elaina, que ao longo
dos anos garimpou e guardou com carinho
essas raridades.

Não digo que passei a manhã toda com
ele, pois metade do tempo estava ocupado
ao telefone, sendo requisitado para ques-
tões das mais variadas, como foram diver-
sas as temáticas de nossa conversa. Lá pe-
las tantas, Reynaldo parou, olhou para a
mesa, para o bufê (cheio de livros), tateou
entre os papéis e proferiu: “Acabou o com-
bustível!”Nãohaviamais cigarros, charutos
ou cigarrilhas; saímos para comprá-los.

Estava trabalhando com desenhos e re-
cortes para um próximo livro de poesias e
tratandode sua ida a SãoPaulo, para receber
o Jabuti— segundo colocado com seu San-
gradas escrituras, verdadeira bíblia da poesia
de Reynaldo. Iria para a capital paulista de
carro, fazia décadas não entrava numavião.
Contou-meque inicialmente não tinha pro-
blema algumemvoar,mas sua primeira es-
posaera tãoapavoradaqueomedooacabou
contaminando.Pensoumesmoemrecusaro
prêmio, ou aprontar alguma durante a pre-
miação,mas, por apelo da família e de ami-
gos, resolveu não contrariar— o amor, tão
cantadoporReynaldoemsuapoesia,venceu
a irreverência.

»OtoDias Becker Reifschneider, 31 anos,
brasiliense, é bibliófilo, graduado em
história e doutorando embiblioteconomia.
Desenvolve atualmente pesquisa
sobre editores e editoras noBrasil.
Reside emWashington (EUA).

A resistência
pela palavra

Parcialmente ofuscada pelo trabalho jornalístico, a
poesia de Reynaldo Jardim reunida no livro-objeto
Sangradas escrituras faz releitura anárquica e
dionisíaca da tradição dos versos de amor

N
ocasodo talento frenéticodeReynal-
do Jardim,morto na última terça-fei-
ra, émuito difícil separar o poeta do
jornalista, do artista plástico, do es-

cultor edo inventor. Ele fazia títulos dematé-
riasqueeramquasepoemasconcretos como
estes estampados no jornalO Sol: “FMI é o
fim”ou“PazameaçaaGuerradoVietnã”.

Mas,mesmoassim, fica a suspeita deque
talvez o brilho com que Reynaldo Jardim
sempre exerceu a profissão de jornalista te-
nha ofuscado o seu talento de poeta. Nunca
se retirou para uma torre demarfim, botou
umaplaca na porta pedindo silêncio ou que
não perturbasse, pois estava criando. Nos
tempos em que trabalhava no Correio, na
década de 1980, como editor do caderno de
Cultura, Reynaldo sempre estavabatucando
versos namáquina de escrever.

Começou fazendo poemas para impres-
sionar uma prima e nuncamais parou, em
busca de uma depuração na arte de cantar
as mulheres. Em seguida, quando o tempo
dapolítica fechoucomaditaduradeGetúlio
Vargas, buscoua resistênciapelapalavra.Vi-
veu de perto o ápice do modernismo com
Manuel Bandeira, Carlos Drummond de
Andrade e João Cabral deMelo Neto e tam-
bém do pós-modernismo. No Suplemento
Cultural do Jornal do Brasil, que dirigiu du-
rante seis anos, promoveu, debateu e trouxe
para as páginas do próprio caderno as ino-
vações propostas pela Poesia Concreta, in-
corporando os espaços brancos como um
campo expressivo. Colocou a poesia no jor-
nal e o jornal na poesia.

Como grupo carioca, liderado por Ferrei-
ra Gullar, discordou do excesso de racionali-
dadedaPoesiaConcreta epropôsoNeocon-
cretismo, uma espécie de versão sensorial e

erótica do movimento paulista: “Era uma
questão de vivência, São Paulo era o arra-
nha-céu, oRio era samba”, diziaReynaldo.

Ele produzia demaneira frenética e errá-
tica. Por isso, mesmo os que acompanha-
vamasuapoesiadeperto se surpreenderam
com o belíssimo volume Sangradas escritu-
ras, em que Reynaldo reuniu 64 anos de ati-
vidade poética, desdobrando-se em quase
1.200 páginas, sendomuitos sob encomen-
dapara jornais ou emissoras de televisão.

Sangradas escrituras é um testamento
em que fica clara a impossibilidade de se-
parar o poeta do escultor e do artista plásti-
co e gráfico. Não é um livro convencional; é
um livro-objeto em que a poesia verbal é
transpassada pelas artes plásticas e gráfi-
cas, em diálogo muito pessoal e original
com as experimentações concretistas e
neoconcretistas. Os espaços em branco, as
imagens interagindo com as palavras, a le-
tra como signo plástico, a ilustração se esti-
lhando em poesia digital. Reynaldo realiza
uma releitura anárquica, erótica, dionisía-
ca e crítica da poesia amorosa, do poema
de circunstância, da poesia política e da
vanguarda concretista.

O documentário Profana via-sacra, de
Alisson Sbrana, revelou, no cinema, de
maneira plena, as potencialidades da poe-
sia neoconcreta. Enquanto duas belas atri-
zes se despem, as palavras se colam nos
seus corpos: “Che passou por aqui. Cristo
passou por aqui”. Como todas as obras
completas, Sangradas escrituras é desi-
gual. Mas Reynaldo se antecipou aos críti-
cos e, com seu talento de poeta da palavra,
da cor, do traço e do espaço, organizou um
magnífico legado do seu espírito dionisía-
co, anárquico, barroco e experimental.

TRÊS
ENCONTROS EM
UMDEPOIMENTO

» SEVERINO FRANCISCO
» OTO DIAS BECKER REIFSCHNEIDER
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