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Poemas de Gregório de Matos

À CIDADE DA BAHIA
Triste Bahia! Ó quão dessemelhante
Estás e estou do nosso antigo estado!

Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado,
Rica te vi eu já, tu a mim abundante.

A ti trocou-te a máquina mercante
Que em tua larga barra tem entrado

A mim foi-me trocando, e tem trocado,
Tanto negócio e tanto negociante.

Deste em dar tanto açúcar excelente
Pelas drogas inúteis, que abelhuda
Simples aceitas do sagaz Brichote.

Oh se quisera Deus, que de repente
Um dia amanheceras tão sisuda

Que fôra de algodão o teu capote!
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INCONSTÂNCIA DAS
COISAS DO MUNDO

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,
Depois da Luz se segue a noite escura,

Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas a alegria.

Porém se acaba o Sol, por que nascia?
Se formosa a Luz é, por que não dura?
Como a beleza assim se transfigura?
Como o gosto da pena assim se fia?

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza,
Na formosura não se dê constância,

E na alegria sinta-se tristeza.

Começa o mundo enfim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza
A firmeza somente na inconstância.
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PONDERA AGORA COM MAIS ATENÇÃO
A FORMOSURA DE D. ÂNGELA

Não vi em minha vida a formosura,
Ouvia falar nela cada dia,

E ouvida me incitava, e me movia
A querer ver tão bela arquitetura.

Ontem a vi por minha desventura
Na cara, no bom ar, na galhardia

De uma Mulher, que em Anjo se mentia,
De um Sol, que se trajava em criatura.

Me matem (disse então vendo abrasar-me)
Se esta a cousa não é, que encarecer-me.

Sabia o mundo, e tanto exagerar-me.

Olhos meus (disse então por defender-me)
Se a beleza hei de ver para matar-me,

Antes, olhos, cegueis, do que eu perder-me.
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AOS AFETOS E LÁGRIMAS
DERRAMADAS NA AUSÊNCIA

DA DAMA A QUEM QUERIA BEM
Ardor em firme coração nascido!

Pranto por belos olhos derramado!
Incêndio em mares de água disfarçado!

Rio de neve em fogo convertido!

Tu, que um peito abrasas escondido,
Tu, que em um rosto corres desatado,
Quando fogo em cristais aprisionado,
Quando cristal em chamas derretido.

Se és fogo, como passas brandamente?
Se és neve, como queimas com porfia?

Mas ai! Que andou Amor em ti prudente.

Pois para temperar a tirania,
Como quis, que aqui fosse a neve ardente,

Permitiu parecesse a chama fria.
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A CADA CANTO UM
GRANDE CONSELHEIRO

A cada canto um grande conselheiro,
Que nos quer governar cabana e vinha;

Não sabem governar sua cozinha,
E podem governar o mundo inteiro.

Em cada porta um bem frequente olheiro,
Que a vida do vizinho e da vizinha

Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha,
Para o levar à praça e ao terreiro.

Muitos mulatos desavergonhados,
Trazidos sob os pés os homens nobres,

Posta nas palmas toda a picardia,

Estupendas usuras nos mercados,
Todos os que não furtam muito pobres:

E eis aqui a cidade da Bahia.
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CONTEMPLANDO NAS COUSAS
DO MUNDO DESDE O SEU RETIRO

Neste mundo é mais rico, o que mais rapa:
Quem mais limpo se faz, tem mais carepa:

Com sua língua ao nobre o vil decepa:
O Velhaco maior sempre tem capa.

Mostra o patife da nobreza o mapa:
Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa;
Quem menos falar pode, mais increpa:
Quem dinheiro tiver, pode ser Papa.

A flor baixa se inculca por Tulipa;
Bengala hoje na mão, ontem garlopa:

Mais isento se mostra, o que mais chupa.

Para a tropa do trapo vazo a tripa,
E mais não digo, porque a Musa topa

Em apa, epa, ipa, opa, upa.
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NO FLUXO E REFLUXO DA MARÉ
ENCONTRA O POETA INCENTIVO PARA

RECORDAR SEUS MALES
Seis horas enche e outras tantas vaza

A maré pelas margens do Oceano,
E não larga a tarefa um ponto no ano,
Depois que o mar rodeia, o sol abrasa.

Desde a esfera primeira opaca, ou rasa
A Lua com impulso soberano

Engole o mar por um secreto cano,
E quando o mar vomita, o mundo arrasa.

Muda-se o tempo, e suas temperanças.
Até o céu se muda, a terra, os mares,
E tudo está sujeito a mil mudanças.

Só eu, que todo o fim de meus pesares
Eram de algum minguante as esperanças,

Nunca o minguante vi de meus azares.
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BUSCANDO A CRISTO
A vós correndo vou, braços sagrados,
Nessa cruz sacrossanta descobertos,

Que, para receber-me, estais abertos,
E, por não castigar-me, estais cravados.

A vós, divinos olhos, eclipsados
De tanto sangue e lágrimas cobertos,

Pois, para perdoar-me, estais despertos,
E, por não condenar-me, estais fechados.

A vós, pregados pés, por não deixar-me,
A vós, sangue vertido, para ungir-me,
A vós, cabeça baixa, pra chamar-me.

A vós, lado patente, quero unir-me,
A vós, cravos preciosos, quero atar-me,

Para ficar unido, atado e firme.
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A JESUS CRISTO NOSSO SENHOR
Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado,

Da vossa alta clemência me despido;
Antes, quanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.

Se basta a vos irar tanto pecado,
A abrandar-vos sobeja um só gemido:

Que a mesma culpa, que vos há ofendido,
Vos tem para o perdão lisonjeado.

Se uma ovelha perdida já cobrada,
Glória tal e prazer tão repentino

Vos deu, como afirmais na Sacra História:

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,
Cobrai-a; e não queirais, Pastor Divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória.
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AO BRAÇO DO MESMO MENINO
JESUS QUANDO APARECEU
O todo sem a parte não é todo,
A parte sem o todo não é parte,

Mas se a parte o faz todo, sendo parte,
Não se diga, que é parte, sendo todo.

Em todo o Sacramento está Deus todo,
E todo assiste inteiro em qualquer parte,
E feito em partes todo em toda a parte,
Em qualquer parte sempre fica o todo.

O braço de Jesus não seja parte,
Pois que feito Jesus em partes todo,

Assiste cada parte em sua parte.

Não se sabendo parte deste todo,
Um braço, que lhe acharam, sendo parte,

Nos disse as partes todas deste todo.
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QUEIXA-SE O POETA EM QUE O MUNDO
VAI ERRADO E, QUERENDO EMENDÁ-LO,

O TEM POR EMPRESA DIFICULTOSA
Carregado de mim ando no mundo,

E o grande peso embarga-me as passadas,
Que como ando por vias desusadas,

Faço o peso crescer, e vou-me ao fundo.

O remédio será seguir o imundo
Caminho, onde dos mais vejo as pisadas,
Que as bestas andam juntas mais ornadas,
Do que anda só o engenho mais profundo.

Não é fácil viver entre os insanos,
Erra, quem presumir, que sabe tudo,
Se o atalho não soube dos seus danos.

O prudente varão há de ser mudo,
Que é melhor neste mundo o mar de enganos

Ser louco cos demais, que ser sisudo.



15

EPÍLOGOS
Que falta nesta cidade?................Verdade
Que mais por sua desonra?...........Honra

Falta mais que se lhe ponha..........Vergonha.

O demo a viver se exponha,
Por mais que a fama a exalta,

numa cidade, onde falta
Verdade, Honra, Vergonha.

Quem a pôs neste socrócio?..........Negócio
Quem causa tal perdição?.............Ambição
E o maior desta loucura?...............Usura.

Notável desventura
de um povo néscio, e sandeu,
que não sabe, que o perdeu
Negócio, Ambição, Usura.

(...)
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Vencedores do concurso de poemas
categoria Estudantes

30 LUGAR

AMÉM
Amanda Pereira

Não creio em nada, meu senhor.
Esse pedaço de papel não me causará pudor.

Me faz sentir calafrios
Toda essa gente ao meu redor berrando e

                    [saudando até que pingue o suor.

Me faz tremer!
O fato de que eu não consigo crer.

Mas também sinto paz.

SARAVÁ
AMÉM

SALAAM
ALEIKUM

Seja qual for,
a fé mais bonita é aquela que vai muito além do clamor.

Das milhões existências da fé, a minha sou eu mesma.
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20 LUGAR

MULHER NEGRA
Rafael Manza

Mulher negra, favelada
Marginalizada

Todos os dias oprimida na porta de sua própria casa
Sem ninguém para escutar seu pedido de piedade

Mas ela, ela derrota a sina
Destemida, dá a volta por cima

Viveu na pele o desrespeito
Levantou a cabeça pra pisar no seu maldito preconceito

Descobriu seu amor, se amou
Passou por vários barrancos em sua caminhada

Mas mulher preta... NÃO SE CALA
Luta, grita e vence... Vence na garra
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10 LUGAR

MAS AINDA SE ROMPEM TORRENTES
Clara Santana Ribeiro

Me tiraram as correntes
Mas ainda prendem minha mente

Libertaram minhas mãos
Mas ainda prendem meu coração

Sufocam o sentimento
Destroem o ser

Calam minha boca
Mas ainda posso escrever

Temem minha fala
Temem minhas palavras

Temem que a verdade seja dita
Oh! Falsa liberdade

Liberdade de expressão
Liberdade de pensamento

Mas sinta a opressão
Em seu olhar sem sentimento
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