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Esta é uma coletânea de poemas traduzidos 
da newsletter The Floating Bear, editada na 
década de 1960 por Diane di Prima e LeRoi 
Jones. Há um arquivo da Floating Bear na 
página web realitystudio.org. Após a 
leitura das 38 edições, fizemos uma seleção 
de poemas. Cada tradutor ou tradutora 
escolheu um ou mais poemas para traduzir. 
Queríamos que os poemas em português 
traduzissem a polifonia da Floating Bear.  
A newsletter publicava poetas Beat, da New 
York School, da San Francisco Renaissance  
e do grupo associado ao Black Mountain 
College. A publicação, feita num mimeógrafo 
na casa da Diane di Prima, era enviada 
gratuitamente via correio para uma lista  
de artistas visuais, coreógrafos, críticos 
e poetas. Esta edição foi realizada entre 
2017 e 2021, no Escritório Cosmos, no  
Rio de Janeiro.
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A.B. Spellman
Noturno para Eric

 (Nocturne for Eric)
FB#12, 1961

trad. Lucas van Hombeeck
p. 16 / 75

Alan Marlowe
Uma peça
 (A play)
FB#30, 1964

trad. Thiago Mattos
p. 17 / 75

Allen Ginsberg
Salmo IV

 (Psalm IV)
FB#32, 1966

trad. Marcelo Reis de Mello
p. 18 / 75

Bill Berkson
Jornal “...”

 (“...” Times)
FB#7, 1961

trad. Beatriz Bastos
p. 19 / 76

Bill Berkson
Stanky

FB#36, 1969
trad. Beatriz Bastos

p. 20 / 76

Charles Olson
Um ‘verbete’ plausível para,  

tipo, homem
 (A plausible ‘entry’ for,  

like, man)
FB#11, 1961

trad. Marco Alexandre de Oliveira
p. 21 / 76

Dale Landers
III Do crescimento de
 (III Of a growth of)

FB#25, 1962
trad. Miguel Seabra Lopes

p. 22 / 76

Dave Cunliffe e Tina Morris 
FB#23, 1962

trad. Beatriz Bastos
p. 24 / 77

Denise Levertov
Um argumento
 (An argument)
FB#11, 1961

trad. Thais Medeiros
p. 25 / 77

Diane di Prima
Cântico budista de Ano Novo
 (Buddhist New Year song)

FB#32, 1966
trad. Luiza Leite e Fernanda Morse

p. 26 / 78

Diane di Prima
Carreiras – uma tragédia  

naturalista
 (Careers – a naturalistic  

tragedy)
FB#23, 1962

trad. Luiza Leite e Fernanda Morse
p. 27 / 78

Diane di Prima
Dezembro

 (December)
FB#19, 1962

trad. Luiza Leite e Fernanda Morse
p. 28 / 78

Diane di Prima
Prece para as mães

 (Prayer to the mothers)
The Intrepid-Bear Issue, 1971 

trad. Luiza Leite e Thais Medeiros
p. 29 / 79

Diane di Prima
Primeira neve, Kerhonkson
 (First snow, Kerhonkson)

FB#33, 1967
trad. Luiza Leite e Fernanda Morse

p. 30 / 79
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Ed Dorn 
Na minha juventude eu era 
um dançarino incansável 

(In my youth I was 
a tireless dancer)

FB#20, 1962
trad. Renato Jacques

p. 31 / 79

Editorial Floating Bear
Uma petição

 (A petition)
FB#35, 1968

trad. Ana Dinger
p. 32 / 79

Editorial Floating Bear
Press release

publicação avulsa 
trad. Luiza Leite

p. 33 / 80

Elisabeth Sutherland
B blues

 (B’s blues)
FB#33, 1967

trad. Rafael Zacca
p. 35 / 81

Fielding Dawson
O esquecimento chama
 (Oblivion calling)

FB#4, 1961
trad. Thiago Mattos

p. 36 / 81

Frank O’Hara
Aventuras de viver

 (Adventures in living)
FB#13, 1961

trad. Marco Alexandre de Oliveira
p. 37 / 81

Frank O’Hara
Cohasset
FB#2, 1961

trad. João Gabriel Madeira Pontes
p. 38 / 82

Frank O’Hara
Agora que estou em Madri  

e consigo pensar
 (Now that I am in Madrid  

and can think)
FB#2, 1961

trad. Lucas van Hombeeck
p. 39 / 82

George Brecht
Declaração para James Goldsworthy
 (Statement for James Goldsworthy)

FB#18, 1962
trad. Paula Dykstra

p. 40 / 82

George Stanley
FB#16, 1961

trad. Júlia Alvares
p. 41 / 83

Gregory Corso
Eu sonho de dia

 (I dream in daytime)
FB#28, 1963

trad. Hudson Rabelo
p. 42 / 83

Jack Kerouac
Carona

 (Hitchhiker)
FB#34, 1967

trad. Kadija de Paula
p. 43 / 83

Jack Kerouac
Como meditar

 (How to meditate)
FB#34, 1967

trad. Kadija de Paula
p. 44 / 83

Jack Spicer
A vida dos filósofos:  

Diógenes
 (Lives of the philosophers: 

Diogenes)
FB#33, 1967

trad. Gustavo Naves Franco
p. 45 / 83
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Jack Spicer
O dia em que cinco mil peixes 

morreram no Rio Charles
 (The day five thousand fish  
died in the Charles River)

FB#34, 1967
trad. Gustavo Naves Franco

p. 46 / 84

Joel Oppenheimer
“Declaração” para a  

Sociedade de Paterson
 (“Statement” for Paterson Society)

FB#4, 1961
trad. Joana Lavôr

p. 47 / 84

Joel Oppenheimer
Uma graça para os pintores
 (A grace for painters)

FB#4, 1961
trad. Jonas Lana

p. 48 / 84

John Ashbery
Alta Silésia

 (Upper Silesia)
FB#36, 1969

trad. Ines Nin
p. 50 / 85

John Wieners
Ode ao instrumento

 (Ode to the instrument)
FB#10, 1961

trad. Luiza Leite
p. 51 / 85

John Wieners
Procrastinação

 (Procrastination)
FB#31, 1965

trad. Luiz Carlos Coelho de Oliveira
p. 52 / 86

Lenore Kandel
Anjo/Junk

 (Junk/Angel)
FB#35, 1968

trad. Rosane Carneiro
p. 53 / 86

LeRoi Jones
carta para Diane
 (letter to Diane)

FB#5, 1961
trad. Luiza Leite e Thais Medeiros

p. 54 / 86

LeRoi Jones
Notas de rodapé para  
um livro pretencioso

 (Footnote to a pretentious book)
FB#18, 1962

trad. Miguel Seabra Lopes
p. 55 / 87

LeRoi Jones
No território de Wyoming
 (In Wyoming territory)

FB#28, 1963
trad. Luiza Leite e Thais Medeiros

p. 56 / 87

Michael Brownstein
De carro pela Bélgica

 (Driving through Belgium)
FB#36, 1969

trad. Hudson Rabelo
p. 57 / 87

Michael McClure
O sorriso do Cupido
 (Cupid’s grin)
FB#32, 1966

trad. Marco Alexandre de Oliveira
p. 58 / 88

Mike Strong
Busca

 (After)
FB#18, 1962

trad. Rosane Carneiro
p. 59 / 88

Philip Whalen
Domingo jantar à tarde  
no restaurante Fung Loy

 (Sunday afternoon dinner Fung Loy 
restaurant San Francisco)

FB#27, 1963
trad. Thais Medeiros

p. 60 / 88
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Philip Whalen
A arte da literatura, completa

 (The art of literature, concluded)
FB#27, 1963

trad. Thais Medeiros
p. 62 / 88

Richard Baker
Luta

 (Struggle)
FB#25, 1962

trad. Gab Marcondes
p. 63 / 89

Robert Creeley
“Declaração” para a Paterson Society
 (“Statement” for Paterson Society)

FB#6, 1961
trad. Masé Lemos

p. 64 / 89

Robert Creeley
O esqueleto

 (The skeleton)
FB#25, 1962

trad. Marco Alexandre de Oliveira
p. 65 / 89

Robin Blaser
Ode aos museus, todos eles!

 (Ode for museums, all of them!)
FB#1, 1961

trad. Kadija de Paula
p. 66 / 90

Robin Blaser
Uma história a partir de Blake

 (A story after Blake)
FB#1, 1961

trad. João Gabriel Madeira Pontes
p. 67 / 89

Ron Loewinsohn
A mendacidade das janelas

 (The mendacity of windows)
FB#16, 1961

trad. Lucas van Hombeeck
p. 68 / 90

Ron Loewinsohn
A mendacidade do rádio

 (The mendacity of radio)
FB#16, 1961

trad. Flora Mangini
p. 69 / 90

Shiela Plant
Adamância
 (Adamancy)
FB#33, 1967 

trad. Rafael Zacca
p. 70 / 90

Stephen Jonas
Busca

 (Quest)
FB#2, 1961

trad. Thais Medeiros
p. 71 / 91

Stuart Perkoff
O balanço

 (The swing)
FB#19, 1962

trad. Fernanda Drummond
p. 72 / 91

Tony Weinberger
Para Sylvia
 (For Sylvia)
FB#4, 1961

trad. Dimitri BR
p. 73 / 91

Yu Suwa
Um poema
 (A poem)
FB#22, 1962

trad. Andrea Streva
p. 74 / 91
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The Floating Bear, revista na forma de newsletter 
editada por Diane di Prima e LeRoi Jones, de 1961 
a 1971, era batida à máquina em papel A4, grampe-
ada, dobrada e enviada gratuitamente para uma 
lista de artistas pelos correios. A Floating Bear 
chegou a ter 1300 assinantes e, apesar da bem-vin-
da popularidade, Diane di Prima publica, na edição 
#35, um pedido para que as pessoas confirmem se 
gostariam de permanecer na lista porque o envio 
era caro e trabalhoso: “Se você quer continuar a 
receber a Bear entre em contato”. Nos primeiros 
dois anos, Diane di Prima e LeRoi Jones produzi-
ram 25 números da publicação. LeRoi Jones já vinha 
editando também a revista Yugen e conduzindo a 
editora Totem Press com Hettie Jones. Fazer a 
Floating Bear era uma tarefa coletiva. Em uma das 
edições há um anúncio pedindo uma mãozinha para 
bater os poemas à máquina. Alguns artistas se 
encontravam aos domingos, a cada quinze dias, no 
apartamento de Diane di Prima na East Fourth 
Street para produzir a publicação, com periodici-
dade semi-mensal, como diz no cabeçalho, e endereçar 
envelopes. 

Ao todo, foram 38 edições, sendo que, a 
partir do número 26, Diane passou a editá-las 
sozinha, porém com a ajuda de editores convidados 
como Bill Berkson, John Wieners e Alan Marlowe. 
Com a mudança de Diane di Prima para São Francisco 
em 1968, as capas da revista passaram a ter 
ilustrações de artistas como George Herms, Jess, 
and Wallace Berman que moravam na California. Uma 
dessas capas inclusive foi desenhada pela filha de 
Diane, Jeanne di Prima. 

A Floating Bear publicava de tempos em tempos 
pedidos bem humorados para que os leitores 
colaborassem com dinheiro para compra de selos 
como nesses versinhos atribuídos a Hesíodo 
“Precisamos de grana / ou a Bear se dana”. Ou 
ainda “Enviem amoras-dólares para a Bear!’!’!’!”. 
O intuito da publicação era trazer notícias 
literárias e publicar o que estava sendo escrito 
praticamente enquanto estava sendo escrito. Uma 
boa parte dos poemas dá a sensação de estar 
ouvindo conversas por acaso no metrô, numa esquina 
qualquer, ou tomando café da manhã na padaria. 
John Wieners, por exemplo, publicou diversas 
versões de um mesmo poema. Havia em torno da 
Floating Bear uma família estendida que inclusive 
fundou, em 1961, a companhia de teatro New York 

Luiza Leite e  
Thais Medeiros
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Poets Theatre para produzir peças de um ato só, 
happenings e apresentações de dança e música. Os 
fundadores da companhia, James Waring, Fred Herko, 
LeRoi Jones, Diane di Prima e Alan Marlowe, também 
produziam textos críticos sobre dança e exposições. 
É comum encontrar nas edições críticas às críti-
cas em forma de cartas: “Nós não precisamos da 
simples opinião de ninguém, embora, com certeza, 
todas as críticas sejam, até certo ponto, uma 
opinião: mas um apreciador ou crítico não nos 
dará ou não nos poderá dar uma incisão objetiva 
sobre o que está criticando é simplesmente um 
político. Quais são os seus parâmetros para a 
excelência Sr. Marlowe? Por que devemos acreditar 
na sua palavra?”.

O New York Poets Theatre chegou a encenar 
peças de um ato de LeRoi Jones, Diane di Prima, 
Frank O’Hara, Gertrude Stein, Alan Marlowe e Kenneth 
Koch. Não só poetas Beat, como Allen Ginsberg e 
Jack Kerouac, publicaram na Floating Bear, mas 
também poetas que partilhavam outros interesses 
como Jack Spicer, Robin Blaser e Robert Duncan da 
San Francisco Renaissance; John Ashbery, Frank 
O’Hara e Bill Berkson da New York School; Charles 
Olson, Joel Oppenheimer, Fielding Dawson, Robert 
Creeley, Ed Dorn e John Wieners ligados à escola 
experimental Black Mountain College, onde John 
Cage fez o primeiro happening da história (funda-
da em 1933, a escola fechou em 1957 e teve grande 
influência sobre os movimentos artísticos e 
literários da década de 1960). Dentre as mulheres, 
estão, além da Diane di Prima, Denise Levertov, 
Anne Waldman, Elisabeth Sutherland, Shiela Plant, 
Anne Wilson, Barbara Guest e Lenore Kandel. 

Naquela época havia uma perseguição ao estilo 
de vida Beat com frequência resultando na apreen-
são de livros como aconteceu com Love Poems, de 
Lenore Kandel, confiscado pela polícia em 1966 nas 
livrarias City Light Books e Psychedelic Book Shop, 
em São Francisco. Na costa leste, LeRoi Jones e 
Diane di Prima também foram alvos da censura, e 
autuados em 1961, quando agentes de um reformató-
rio onde estava preso um leitor da Floating Bear, 
interceptaram a edição #9. A revista trazia, 
segundo os dois inspetores dos correios e um 
agente federal que apareceram certa manhã na casa 
de LeRoi, dois textos pornográficos, The System of 
Dante’s Hell, escrito por LeRoi Jones e The 
Routine, de William Burroughs. Com a ajuda finan-
ceira dos leitores, para custear o advogado, os 
editores da Floating Bear prepararam uma defesa 
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ancorada na soberania do artista para decidir o 
que seria ou não uma obra e foram absolvidos. 

As histórias que acompanham cada trabalho 
publicado na Floating Bear são muito singulares. 
Além disso, traduzir os poemas é como identificar 
uma comunidade de escritores e seus hábitos de 
leitura, cada um com influências próprias. John 
Wieners em “Ode ao instrumento” faz uma versão de 
um poema de Li Po que tinha sido parafraseado por 
Ezra Pound. O poema é uma homenagem ao namorado 
de Wieners, Dana, que teria acompanhado o poeta 
até o Black Mountain College. Após algumas semanas 
se sentindo deslocado no contexto experimental da 
escola, onde Wieners frequentava as aulas de 
Charles Olson, Dana teria voltado para casa, o 
que motivou a escrita do poema, que em chinês 
narra a espera de uma moça pelo marido mercador. 

As linhas que conectam as pessoas fazem 
zigue-zague. Fielding Dawson, artista gráfico e 
escritor também ligado ao Black Mountain College 
retratou Charles Olson num desenho e dedica seus 
microcontos ao pintor Philip Guston, assim como 
também faz o poeta Joel Oppenheimer. Além dos 
poetas que estavam escrevendo na época, a Floating 
Bear também publicou traduções, de Blaise Cendrars 
à Bertold Brecht, passando pelo tao te ching. 
Nesta edição, há uma tradução para o inglês de um 
poema japonês (talvez tenha sido traduzido pelo 
próprio poeta, Yu Suwa, que editava a revista 
Subterraneans, no Japão, nos anos 1960, dedicada 
aos poetas Beat). Queríamos que os poemas em 
português traduzissem a polifonia da Floating 
Bear e por isso propusemos um mutirão de tradução. 
Cada tradutor ou tradutora escolheu um ou mais 
poemas dentre uma seleção que fizemos a partir das 
38 edições. Nem todos os poetas publicados na 
Floating Bear constam nesta compilação, mas 
traduzimos também comunicados, críticas e pedidos 
para transmitir um pouco da atmosfera da época.

*** 
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FB#1 / #12 / #14 / #24
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A Floating Bear precisa de dinheiro para papel & selos. 

Kaddish, de Allen Ginsberg (City Lights) deve sair a qualquer 
momento.

Os poemas devem permanecer num equilíbrio incerto entre o que 
é “real” e o que é “ideal”. 
  
ENVIE A QUANTIA QUE PUDER, ASSIM QUE VOCÊ PUDER. 

O New York Poets Theater está procurando peças. Envie para 
309 East Houston Street, New York 2, New York.

A Floating Bear declara sua pobreza abjeta. 

Obrigada a todas as pessoas que ajudaram a Bear a comprar sua 
própria máquina de mimeógrafo, especialmente a Peter Hartman, 
Lita Hornick e Howard Schulman.   

As críticas que aparecem na Floating Bear expressam (espera-
mos) a opinião do crítico, e com frequência de mais ninguém, 
incluindo os editores. 

A Floating Bear quer ser impressa a cada quinze dias. Também 
precisa que sua lista de mailing seja batida à máquina de 
tempos em tempos. Se você pode ajudar, por favor ligue para 
Diane di Prima CA 8-5320, ou escreva para a Bear. 

O New York Poets Theatre está preparando sua temporada. 
Procura-se: peças, performers (atores, bailarinos, músicos, 
pessoas), técnicos, dinheiro, espaço para teatro, amor, 
encorajamento etc. Enviem suas peças para o teatro a/c The 
Bear. Performers devem deixar cartões postais no mesmo 
endereço, para que possam ser avisados sobre datas e locali-
zação das audições. 

Comprem os livros da Gertrude Stein que restam na livraria 
Eighth St.!

Não é engraçado
como o Urso precisa de um trocado? 
- Winnie the Pooh

Quantas vezes
tenho que passar pelos correios
sem dinheiro nos bolsos? 
– Haicai japonês moderno
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ATENÇÃO, FÃS E VICIADOS NA FLOATING BEAR 

Com esta edição dupla da Floating Bear (a edição na costa 
leste foi de Bill Berkson, na costa oeste foi de Diane di 
Prima), chegamos ao fim de uma era. 
 A Bear ficou pesada (grande demais). A lista de mailing 
contém mais de 1300 nomes. As edições ficaram muito grandes, e 
o custo dos correios é exorbitante, então a gente leva tempo 
demais para conseguir despachar a Bear. As edições que você 
tem agora em mãos foram impressas em janeiro! Levamos todos 
esses meses para organizarmos a lista de mailing, juntarmos 
as coisas, enfiarmos tudo nos envelopes para levantar a grana 
dos correios. 

O que eu gostaria de fazer é reduzir a lista de mailing 
da Bear para aproximadamente 500 a 700 nomes. O modo como 
farei isso é removendo da lista qualquer e toda pessoa de 
quem não ouvi nada de algum modo ou forma até o equinócio do 
outono (a hora da próxima Bear aparecer). SE VOCÊ QUER 
CONTINUAR A RECEBER A BEAR ENTRE EM CONTATO & marcarei que 
você fez isso no seu cartãozinho de arquivo. Para aqueles que 
não têm nada em particular para dizer, segue abaixo um cupom 
fácil de preencher. 

As Bears vão começar a ser quadrienais: nos equinócios da 
primavera e outono e nos solstícios do verão e inverno. Elas 
vão continuar a ser mais ou menos notícias “literárias”: 
poemas, listas de livros, o que sempre têm sido. (Notícias 
para a sobrevivência vão continuar a sair semanalmente, ou 
pelo menos duas vezes por mês numa newsletter chamada “The 
Brain of Pooh”). 

Quando você devolver o cupom, ou seu equivalente, envie 
dinheiro, se for possível. O papel do mimeógrafo aumentou em 
40% no ano passado, e os selos – todos sabemos dos selos.

E tenham um ótimo verão. 

-------------------------------------------------------------
 
Por favor continue a me enviar THE FLOATING BEAR _______. 
Envio contribuição no valor de ______. 

Nome _______________________________________________________
Rua ________________________________________________________
Cidade ____________ Estado _________________ CEP ___________

__ Por favor me envie mais informações sobre THE BRAIN OF POOH.

Eu declaro, digo e prometo notificar vocês sobre mudanças de 
endereço assim que elas ocorrerem.



FB#29 / #30 / #31 / #36





T H E  F L O A T I N G  B E A R

poemas traduzidos 
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A.B. Spellman

NOTURNO PARA ERIC

meus olhos estão melhores do que
se espera mas a noite está longe 
daqui & não vejo a chuva
que cai no meu rosto.

ruídos da rua, a roupa molhada
colada na pele, não entram mais em
foco fácil. todo mundo anda
a uma distância enorme.

você está tão nítido pra mim quanto
qualquer coisa, mas te acompanho
pela janela, emoldurado. te pendurava 
na parede, se estivesse mais perto.

Lucas van Hombeeck FB#12
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Allan Marlowe

UMA PEÇA

      UM
Por quê?
    DOIS
Não sei.
    UM
Me ajuda.
    DOIS
Não posso.
    UM
Eu te amo.
    DOIS
Não, não ama.
    UM
Não, não amo.
    DOIS
Tanto tempo.
    UM
Me faz ter sentido.

    DOIS
Estou cansado.
    UM
Vai, anda.
    DOIS
Não posso.
    UM
Vai poder.
    DOIS
Eu sei.
    UM
Eu te amo.
    DOIS
Não, não ama.
    UM
Não, não amo.
    DOIS
Amanhã.
    UM
Que dia é hoje?
    DOIS
Terça.
    UM
Por quê?
    

DOIS
Porque sim.
    UM
Não importa.
    DOIS
Não.
    UM
Está tarde?
    DOIS
Tarde?
    UM
Tarde.
    DOIS
Está.
    UM
Não importa.
    DOIS
Não.
    UM
Eu te amo.
    DOIS
Não, não ama.
    UM
Não, não amo.
    FIM

Thiago MattosFB#30
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Allen Ginsberg 

SALMO IV

Agora vou registrar minha visão secreta, vislumbre impossível da face de Deus: 
Não foi um sonho, desperto e esparramado num fabuloso sofá no Harlem, 
masturbava-me sem amor, com um livro de Blake aberto 
 no meu colo.
E eis que! Distraído, virei uma página e me deparei com um girassol vivo
 e ouvi uma voz, era Blake, recitando versos telúricos: 
a voz desprendeu-se da página ao meu secreto ouvido que nunca antes havia 
escutado — voltei meus olhos para a janela, as paredes vermelhas dos 
prédios brilhavam lá fora, 
 o infinito céu triste em sua Eternidade, 
a luz do sol observando o mundo, apartamentos do Harlem parados no  
 universo  
— cada tijolo e cornija manchada com inteligência como um vasto rosto vivo —
o grande cérebro se abrindo e ruminando no deserto! — Agora falando bem  
 alto com a voz de Blake —
Amor! vossa paciente presença & osso do corpo! Pai! vosso cuidadoso 
 olhar à espera da minha alma! 
Meu filho! Meu filho! as épocas atemporais lembraram-se de mim! Meu filho! 
 Meu filho!
 O tempo uivou de angústia em meu ouvido! 
Meu filho! Meu filho! meu pai chorou e me amparou em seus braços mortos.

Marcelo Reis de Mello FB#32
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Bill Berkson 

JORNAL “...”

...
onde tudo será colocado lado a lado
o barulho de alguém atravessando o
ar que eu fiz quando pisei nele 

Sheila me chama para almoçar ah que
dia bom para olhar pedras

quando eles tinham juntado as pontas
eu estava cansado depois de dormir e comer
limão que era doce no ponto 

pisca que eu te encontro
10 de março

Beatriz BastosFB#7
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Bill Berkson 

STANKY

Um simples peso apenso
e um círculo erguido sozinho
(sem amarras)
nas alturas.
Depois deixe cair.
Nada está faltando,
o espaço ao redor é tudo.
O espaço que se vê é tudo.

Beatriz Bastos FB#36
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Charles Olson

UM ‘VERBETE’ PLAUSÍVEL PARA,  
TIPO, HOMEM

I:    homem paleolítico (caixa craniana, como a do  
         golfinho atual, maior do que a do homem 
 a 10.000 a.C.     moderno).
     arte (morais, ferramentas, ‘livre’, ‘viajante’,
          ‘mulheres’ as chamadas ‘Vênus’) 

 de 5.000 a.C.: Sumérios até 2500 a.C. / uma língua escrita  
(cidades possíveis)  existente séc. 3250 a.C. 

 1800 a.C.,   Indo-Europeus aparecem (Hititas/ 1350 a.C.  
      & cavalo      /Canaanitas  
          aprox. literatura ‘secular’)
        HOMERO, 850 a.C.

    -————————————————
  450, Atenas  logos inventado (universalismo possível

 
II: 334–323 a.C., a conquista do Oriente por Alexandre, e uma união possível

“maior do que qualquer outra que já existira antes”; e durou quase
1000 anos “até ser destruída por sua vez pelas conquistas do Islã”
[mas foram essas conquistas --- 623 d.C. em diante --, & não o 
Cristianismo ou Roma, que a fizeram.]

[Escolasticismo irlandês  [Maomé nasceu em 570, viveu até 632 –-
 séc. 500 – 800]   o Islã ensinando a Europa de Córdoba
       (Averróis) 1100 d.C.

 a partir de 732 d.C., data em que Martel repeliu os Muçulmanos em Tours, 
 é inevitável notar uma ‘Europa’ -– e um novo “Ocidente” -– surgindo

  771 Carlos Magno
  790 Monges irlandeses para a Islândia
  823 Nórdicos, para Dublin
  862 Suecos para Novgorod
  871 Alfredo, o Grande
  981 Érico, o Vermelho, para a Groenlândia

Marco Alexandre de Oliveira  FB#11
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Dale Landers

III   DO CRESCIMENTO DE

de um anjo
para outro!

Hermes Trimegistus, esse
anjo
da poesia

lembra-me
que não 
avistei uma flor
em dias

cada dia sen-
do uma flor (ou

fruto

mais ou menos amargo
ao paladar, mas
o olho engana-se
fácil

(selva verde, uma 
floresta (tropical) de
verde folhagem
invadindo o quarto

incolor
rosas? amarelos?
fabulosos azuis?

ó deus
que flor!

extraindo 
da página
minhas palavras frescas, anos

Miguel Seabra Lopes FB#25
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carne pode ser
essa tira de jardim cru
crescendo nas minhas costas –
quintal, o todo
25 milhas a nordeste
deste lugar

minhas palavras virando 
flores, a

primeira flor em dias

Dale Landers

Miguel Seabra LopesFB#25
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Dave Cunliffe & Tina Morris

  Quando o grande Tao é obliterado, temos benevolência e 
justiça. Prudência e circunspecção surgem e temos muita 
hipocrisia.
  Quando não há paz na família, surge a submissão filial e 
a devoção paterna. Quando os países e as clãs apodrecem 
através da desordem, temos lealdade e fidelidade.

  Portanto, quando se perde o Tao, a virtude aparece. 
Quando se perde a virtude, surge a benevolência. Quando se 
perde a benevolência, a justiça aparece. Quando se perde a 
justiça, aparece a adequação. As regras da adequação se 
parecem com lealdade e fé, o começo da desordem. 

     (do Tao Te Ching, tradução de Paul Carus)

INVOCAÇÃO

Que todas as palavras simbólicas dentro deste livro se tornem armas 
efetivas e atuais de liberação. Que a sua poesia se transforme em raios 
furiosos de paz. Que a sua verdade liberte.

Que esse livro invoque, dê forma e direção às entidades protetoras que 
habitam no fundo do coração dos homens. Que esses gestos criativos e sua 
disseminação proporcionem sementes de liberação. 

Eu dedico a minha poesia a esta nobre tarefa. Que ela ajude a liberar toda 
vocação para o bem e para o avanço evolucionário.

Cada homem liberto por meio dos seus próprios esforços. Que a minha poesia 
se torne uma terapia que aniquile todos os impedimentos psíquicos. Que 
minhas palavras consumam esse planeta de compaixão. Que esse livro abata 
as forças do mal.

Que a minha poesia possa destruir governos autoritários. Que minhas 
palavras estilhacem dogmas; dissolvam polícias, tribunais e cadeias; façam 
desaparecer exércitos. Que ajude a tornar límpidas as mentes e a tornar as 
ideias fluidas. Que provoque uma condição universal de anarquia ética. Que 
eu nunca vote de novo. Que eu não faça nenhum mal. Que eu me dedique sem 
cessar à pura e contínua revolução. 

Beatriz Bastos FB#23
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Denise Levertov

UM ARGUMENTO 

Poemas são feitos com palavras.

Eu acredito que a verdadeira imagem surge quando ela não é capturada. 
O pré-requisito principal é que o poeta tenha algo a dizer - ele deve ser 
levado não pelo desejo de criar poemas, mas pela necessidade de criá-los. 
E quanto mais o que ele tiver a dizer estiver relacionado com todo o 
seu eu - o eu sonhador, o eu doméstico, o eu endemoniado, o eu alegre, o 
eu mal-humorado, o eu prático, o eu mais social e mais secreto, toda a sua 
gama - mais valor o seu poema terá para o leitor. (E se o poeta não se 
importa que o seu poema tenha qualquer significado para qualquer pessoa 
além de si mesmo, não há porque colocá-lo em circulação.) Alguém poderia 
negar a imagem em Homero, Dante e Shakespeare? Quando uma pessoa está 
inteiramente envolvida no poema é que a poesia está em seu pleno poder. 
Não estou falando sobre declaração, e sim de implicação - uma declaração 
completa é humanamente impossível. E eu seria a última pessoa a negar a 
realidade dos mundos do sonho e da visão - acredito que, como disse Jung: 
“Tudo o que atua é atual”. Mas esses mundos são partes de um todo, e 
a alma encontra em seu crescimento as suas ilustrações, correlatos, 
obstáculos e entradas em todas as partes.

Thais MedeirosFB#11
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Diane di Prima 

CÂNTICO BUDISTA DE ANO NOVO

Te vi em veludo verde, mangas largas
sentado diante da lareira, nossa casa
de repente mais abençoada, e você disse
“Há estrelas no seu cabelo” — era a verdade 
que eu trouxe aqui pra baixo comigo

para esse lugar sombrio e sujo que devemos tornar dourado
precioso e mítico de algum modo, é nossa natureza,
e é a verdade, que viemos até aqui, eu te disse,
desde outros planetas
onde éramos mestres, fomos enviados até aqui,
para algum propósito

a máscara dourada que eu tinha visto antes, 
que se encaixava tão bem no seu rosto, não voltou
nem aquela de um touro que você arranjou
entre os povos do norte, nômades, o deserto de Gobi 

nunca mais vi aquelas cabanas, nem as carroças
infinitamente lentas nos prados infinitamente cheios de vento,
tão frios, cada estrela no céu tinha uma cor diferente
o céu em si uma tecelagem emaranhada, brilhando,
eu quase podia ver o planeta de onde viemos

não consegui me lembrar (então) qual era o nosso propósito
mas lembrava do nome Mahakala, na aurora 

na aurora confrontada por Shiva, a luz fria
revelou os mundos nascidos da mente, simples assim,
eu os vi propagados, fluindo,
ou, simplesmente, um espelho refletindo outro.
então os espelhos se quebraram, você não estava mais visível
nem qualquer propósito, encarei a nova escuridão
os mundos nascidos da mente se esvaíram, a mente se apagou:

loucura, ou um novo começo?

Fernanda Morse e Luiza Leite FB#32
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Diane di Prima

CARREIRAS: 
UMA TRAGÉDIA NATURALISTA

Nick Cernovich está vendendo roupa íntima na Avenida C.

Sudie Brown queimou os brownies de novo.

Onde está a peruca de Billy Linich?

Valda Setterfield tem uma carrocinha de pipoca doce no Central Park,
e acaba de cortar a sua mão em uma garrafa quebrada de refrigerante.

Larry Kornfeld acaba de se tornar presidente dos Estados Unidos.

E nomeou Joel Oppenheimer como secretário de estado. 

LeRoi Jones é supervisor numa fábrica insalubre na baixa Broadway que só 
produz aventais jeans para escolas de caridade.

Um pedaço de alface ficou preso na garganta de Clive Matteson. Neste exato 
momento ele está tossindo e ficando roxo.

Freddie Herko perdeu a sua bolsa de mão outra vez. O poodle está mastigando-a 
embaixo do lustre.

Eu decidi dedicar a minha vida a polir o aparador.

John Wieners virou um patinador e está patinando sobre Marc Schleifer,  
um bolo de casamento.

Marian é uma pipa presa em uma árvore.

Ann Holt é Isadora Duncan.

Jay Jay Mitchell acabou de queimar os últimos exemplares existentes  
 de Maiakóvski.

Lita Hornick está limpando todos os Giottos. Com sabonetes Ivory. 

Quem será o próximo Papa? Jo Le Sueur? Não, Kenward Elmslie ganhou  
por um triz. Ele está construindo uma piscina de água benta.

Connie Robbins casou com Ray Johnson, uma única cerimônia Hopi na  
Casa Branca.

Howie Schuman é o novo homem da previsão do tempo.

Fernanda Morse e Luiza LeiteFB#23
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Diane di Prima 

DEZEMBRO

o amor não seria tão simples não fossem os nacos de você no ar
ou dispersos entre os dentes dos meus conversadores favoritos.
como se sua carne & sangue fossem compartilhados por todos nós.

carregávamos torrões de açúcar nos bolsos para alimentar os cavalos.
isso foi na parte sul do central park & no outro lado da praça.
havia mais loucura no ar ali.
a calçada aos poucos vai se desfazendo em diamantes
no céu sobre o central park uma boca se abre
para finalmente recebê-lo.

Fernanda Morse e Luiza Leite FB#19
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Diane di Prima

PRECE PARA AS MÃES

dizem que você ainda está aqui à espreita, talvez 
nas profundezas da terra ou 
em alguma montanha sagrada, dizem 
que você anda (ainda) entre os homens, escrevendo sinais
no ar, na areia, alertando alertando tecendo
a forma torta da nossa libertação, ansiosa,
não afoita. Cuidado. Você pisa entre as xícaras, abandona
o cristal, cura com o brilho sagrado dos seus 
olhos escuros, dizem que você revela
uma face verde na floresta, veste azul
na neve, faz partos,
dança os nossos mortos, canta, fode, abraça
o nosso cansaço, você ainda está aqui à espreita, murmura
nas cavernas, alerta, alerta e tece
a nossa esperança oscilante, une as mãos contra
o mal nas estrelas, ah chuva!

veneno sobre nós, ácido que devora tudo
nos desperta como crianças de um pesadelo, dá uma rasteira
nos devoradores que eu não posso nomear,
os homens metal que pisoteiam
nossa substância, esmagando a carne
até virar pântano.

Luiza Leite e Thais MedeirosThe Intrepid-Bear Issue
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Diane di Prima

PRIMEIRA NEVE, KERHONKSON

para Alan

Este, então, é o presente que o mundo me deu
(que você me deu)
a neve suave
acolhida nas reentrâncias 
pousada na superfície do lago
com o mesmo tom das minhas velas compridas
que estão ao lado da janela
que queimarão ao anoitecer enquanto a neve
enche o nosso vale
esse buraco
por onde nenhum amigo irá se aventurar
ninguém chegará moreno do México
dos campos solares da Califórnia, trazendo maconha
estão dispersos agora, mortos ou quietos
ou detonados pela loucura
pelo brilho uivante da nossa visão um dia compartilhada
e esse presente seu —
silêncio branco preenchendo os contornos da minha vida.

Fernanda Morse e Luiza Leite FB#33
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Ed Dorn

NA MINHA JUVENTUDE EU ERA UM DANÇARINO INCANSÁVEL

Mas agora eu passo por
cemitérios em um automóvel.
Os mortos jazem
insupersticiosos, 
com seus pés em minha direção – 
por favor, perdoem-me por dizer
as lápides não
gostariam de suas faces viradas 
contra a estrada. 
 
Ah perece o pensamento
que eu pensava naquele momento 
Newman Illinois
a dança de sábado à noite – 
que vida! Eu gostaria dela de novo?
Não. Uma vez eu voltei da Califórnia 
ao final do verão magro de viajar
e as meninas não eram as mesmas.
Você vai dizer que é natural
elas estiveram dançando o tempo todo.

Renato JacquesFB#20
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Editorial FB

UMA PETIÇÃO

ATENÇÃO -

ENQUANTO os vários governos da TERRA, separada e concertada-
mente, se têm mostrado incapazes de, e relutantes em, impedir 
a guerra, a pobreza, a fome e outros abusos impostos aos pobres 
e indefesos, nomeadamente a GUERRA NO VIETNAME, perpetuando a 
exploração e radical destruição deste PLANETA e das suas 
formas de vida, para não falar da ecologia do sistema solar, 
NÓS, QUE ABAIXO ASSINAMOS, sincera e humildemente solicitamos 
à FEDERAÇÃO INTERGALÁCTICA, ou ao respectivo ramo afecto a 
este sector da galáxia, que investigue as atrozes condições 
existentes neste planeta e, em conformidade, intervenha, com 
a celeridade possível. O TEMPO ESTÁ A ACABAR.

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

_____________________________    ____________________________

Ana Dinger FB#35
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Editorial FB

PRESS RELEASE

  Na manhã de quarta-feira, 18 de outubro, 1961, LeRoi 
Jones, co-editor da Floating Bear, foi tirado da cama e preso 
por dois inspetores dos correios e um agente federal. Ele foi con- 
duzido até o prédio do Tribunal Federal e fichado, a acusação: 
o envio de materiais obscenos pelos correios.
 A acusação era direcionada a uma edição específica da 
Floating Bear, a número 9. O material questionável contido 
naquela edição, de acordo com as autoridades dos correios, era 
uma peça de Jones (retirada de The System of Dante’s Hell) e 
uma breve narrativa satírica de William Burroughs intitulada 
The Routine. Esses dois itens foram trazidos à atenção dos 
Correios quando foram interceptados por oficiais num reforma-
tório em Nova Jérsei onde uma das pessoas na lista de mailing 
da Floating Bear (um jovem poeta) esteve preso nos últimos anos.
  Diane di Prima, também editora da Floating Bear, foi 
notificada sobre a ação do governo, e acompanhou o advogado 
Stanley Faulkner até o tribunal de Foley Square para se 
entregar. A senhorita di Prima e o senhor Jones foram fichados 
e deixaram suas impressões digitais, e foram liberados por um 
comissário federal “provisoriamente” (i.e. sem fiança), mas 
somente após o senhor Jones ter passado 5 a 6 horas numa cela. 
  Tem sido há muito tempo a posição de artistas e inte-
lectuais que nem o governo e tampouco qualquer de suas 
agências são qualificados para julgar o que é literatura ou 
arte e o que é pornografia. E há processos famosos que assina-
lam a natureza recorrente da desavença. A sentença do juiz 
Woolsey sobre Ulysses, acreditava-se, deveria ter sido o 
esclarecimento desse ponto para todo o sempre. Mais recente-
mente, tivemos o veredito do juiz Horn sobre Howl e o 
veredito do juiz Clark sobre Lady Chatterley (em que ele 
disse “... determinar se um trabalho de arte ou literatura é 
obsceno tem pouco, se é que tem alguma coisa a ver com a 
velocidade ou a eficiência com que as correspondências são 
enviadas”), ainda assim os correios e seus oficiaizinhos 
lascivos parecem determinados a provarem que são qualificados 
para julgar o que é arte e o que é pornografia.
  A Floating Bear nunca foi posta à venda. Nunca esteve dispo- 
nível para o público leitor geral (se é que existe tal coisa). 
A Bear tem sido, e será, distribuída somente via lista 
de mailing, e apenas para pessoas que os editores acreditam 
estarem genuinamente interessadas na escrita americana moderna. 
  Mas nesse ínterim, o governo está preparando o seu 
“processo”, e nós temos que organizar nossa defesa. Essa 
defesa irá custar uma grande quantia de dinheiro. E não será 
apenas uma questão de defender a Floating Bear, ou os 

Luiza Leitepublicação avulsa
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trabalhos de LeRoi Jones e William Burroughs, será, é claro, 
uma defesa da soberania do artista; do mesmo modo que a 
tentativa da Grove Press de publicar o grande trabalho de 
Henry Miller, O Trópico de Cancer, não é meramente uma defesa 
do livro, mas uma defesa de todos os livros que são seriamen-
te escritos como trabalhos de arte. Se a Bear perder esse 
processo, não é exagero dizer que haverá repercussão em todo 
o mundo literário. Seria um precedente infeliz que afetaria 
outros escritores cujos trabalhos estão sendo publicados só 
agora nesse país por causa das velhas leis de censura. Isso 
não pode acontecer. 
  Por esses motivos, estamos fazendo um pedido desespera-
do para que todos os nossos leitores doam o máximo de 
dinheiro que puderem para a defesa da Bear. Por favor enviem 
todas as quantias para o endereço de sempre da Bear: 
 
 Floating Bear  
 309 East Houston St.
 New York, N.Y.

Editorial FB

Luiza Leite publicação avulsa
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Elizabeth Sutherland 

B BLUES

Todos sabemos como cada homem é uma ilha
e a vida uma brava jornada em direção ao inaceitável fim
mas às vezes a paisagem canta
ah
a estrada purpurina

Rafael ZaccaFB#33



36

Fielding Dawson

O ESQUECIMENTO CHAMA

para Philip Guston

Notícias do Dia
 

 Tem um homem que mora perto de mim, neste mesmo prédio, e 
ouve bastante rádio.
 Não ouve até tarde da noite, ou sem parar, mas todo dia, 
dia após dia. Ouve consistentemente, de manhã e à noite; não 
ouve muita música; parece preferir as narrativas.
 Sempre ouve as notícias.
 Às cinco e meia uma estação faz um resumo das notícias de 
quinze minutos, e depois a previsão do tempo; às cinco e 
quarenta e cinco outra estação faz um boletim de notícias de 
quinze minutos, e às seis outra estação tem um jornal até 
seis e quinze; então outra estação faz um comentário das 
notícias de quinze minutos. E ele ouve de manhã e à noite as 
notícias do dia; os comentários feitos por um homem de nome 
dramático e de voz dramática. 
 Não consigo escutar o que eles comentam, ou mesmo quais 
são as notícias. As vozes abafadas pela parede são tudo o que 
escuto, exceto por um ocasional ruído de passos e o raro som 
da porta abrindo e fechando conforme ele chega e sai, e, 
tarde da noite, sua voz de sono, soltando um gemido longo e 
profundo, uma mensagem ininteligível, para alguém.

Rei-de-Cristal

 Conforme fui andando pelo corredor do último andar do 
prédio, a música foi ficando cada vez mais alta, e percebi que 
uma das portas, uma das portas vermelhas, estava aberta. Dei 
uma olhada lá para dentro.
 Lá estava ele; um velho com voz infantil, no quarto, numa 
cama dobrável, encarando a porta, aqueles olhos lacrimejantes 
de um verde podre, tremendo nas órbitas que nem gelatina de 
limão por trás dos dois lados do nariz congelado bem acima 
daquela boca que nem um canudo amassado; ele estava curvado 
como uma gárgula exausta, ouvindo o rádio estridente.
 A música explodia pelo prédio, ele estava caído diante de 
um rádio estridente sobre uma prateleira sebenta atrás de sua 
cabeça, como um deus entronado, parte da bagunça e idade e 
tempo passado, se ele se mexesse aquilo ia escorregar e 
deslizar pra frente num mesmo acorde, a música enfurecendo 
até que quase obscenamente distraído tropeçaria e cairia da 
prateleira de cara na cama, berrando contra o colchão até Ele 
voltar, Manco, Mestre, oh Rei-de-Cristal, volta, põe ali de 
volta, meu querido.

Thiago Mattos FB#4
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Frank O’Hara

AVENTURAS DE VIVER 

Como você pode começar a me odiar quando estou tão confortável na sua capa 
de chuva as maçãs não paravam de cair da velha árvore retorcida e machuca-
da e eu não parava de abaixar e abraçar e balançar como se você fosse uma 
bacia de água no Dia das Bruxas foi divertido mas você arrancou em marcha 
ré como um trator abraçando o chão na Primavera foi bacana também mais 
chuva mais capa de chuva

agora o X da questão parece ser
       como vou conseguir consertar
       o colarinho rasgado da minha capa de chuva
   quando a sua não está por perto me aquecendo mesmo molhado 
    ou será que eu deveria arrumar algum dinheiro e comprar
       a minha própria capa militar grande e barata
  bom não se trata de nenhuma boneca de papel pense bem
    ainda por cima eu ficaria sozinho
    mas ainda por cima
     estaria seguro e seco
        então vamos deixar rolar
        não há dinheiro de qualquer maneira

aqui no Rio Esperanto está bastante enlameado então pego suas genuínas 
botas de camurça da caixa verde onde as deixou e coloco meus pés dentro 
delas ali parado como um colosso diante dos sacos de areia e das videiras 
e das serpentes aquáticas que se afogam paralisadas por meu olhar 
malditos nativos eles nunca me alertaram  sobre a lama mas vim preparado 
 ha ha ha 
opa meu pé ficou preso na sua pegada um pouco grande demais porém confortá-
vel pra caramba

então é isso 
  muito bom estar de volta debaixo da capa de chuva
   me livrando das videiras e batendo os pés no chão da cozinha
   a sua respiração parece um radiador feito de nuvens
   e o rio baixou e a chuva parou
        não eram maçãs eram ameixas

Marco Alexandre de OliveiraFB#13
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Frank O’Hara 

COHASSET

te vejo parado
ali sobre uma pedra
em minha cabeça avoada
teu corpo está sorrindo
enquanto uma gaivina se lança
aos peixes para tragá-los
das pedras quentes
à água congelante
subindo desastrado
mergulhando de novo
dourado como o ano
passado sempre dourado
teus olhos ternos
me puxam para dentro
da água como um laço
verde-alga
e eu despenco
as pedras imensas
são camas de solteiro
e a maré na enseada
é um tapete que escapa
por baixo de nós dois

João Gabriel Madeira Pontes FB#2
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Frank O’Hara

AGORA QUE ESTOU EM MADRI  
E CONSIGO PENSAR

penso em você
e nos continentes brilhantes e áridos
e na parte do meu coração esguio que você reparte com o ar americano
enquanto os pulmões que eu senti se esvaziarem sonoros suavemente acolhem 
 cada manhã
e os seus cílios marrons vibram revelando duas auroras perfeitas tingidas de
                 Nova York

veem a vasta ponte se esticando até os subúrbios só com você
  de pé na borda do roxo como uma só árvore

e em Toledo o azul claro das oliveiras olha os morros prateados
  feito óculos feito cabelo de uma velhinha
é sabido que Deus e eu não nos damos bem
é só uma vista das obras em latão pra mim, não ligo para os mouros
vistas por você as grandes obras da morte, você é maior

você sorri, você esvazia o mundo pra gente ficar só

Lucas van HombeeckFB#2
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George Brecht

DECLARAÇÃO PARA JAMES GOLDSWORTHY

1. modos de apreensão (raiz: agarrar): arte, ciência, linguagem, mito. 

2. sem domínio, sem arte, sem ciência, sem linguagem, sem mito, se dando 
bem. tudo exatamente assim. inevitabilidade mágica (isto é, nenhum 
acontecimento evitável).  

3. acontecimentos: ‘especiais’ (música, dança, teatro...) / acontecimentos 
 organizados / bem-te-vis e vaga-lumes. 

4. nada demais. sons (sem música), atrações (sem pintura, sem escultura,  
 sem dança...), cebolas, café, gasolina, canela, sapatos apertados, 
 dor de barriga. 

5. urinar, cuspir, combinar encontros, escovar os dentes, ver sombras, 
beber água, atirar pedras sobre fios telefônicos, ler um livro, ouvir-
-árvores, barbear... 

6. jogos de palavras, xadrez, dados, (dominós no meio). 

7. brincar, jogar cartas. tocar piano. fingir-se de morto. 

8. “Pergunte-me se sou um sapo.” 
“Você é um sapo?” 
“Sim. Agora me pergunte se sou uma vaca.“ 
“Você é uma vaca?” 
“Nããão. Sou um sapo.“

Paula Dykstra FB#18
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George Stanley

Míriades agora passam voando 
por nossas vidas.
Não há como saber
se os insetos mais brilhantes
são dos bons. Com redes,
pegamos o que podemos,
alheios
à cor do céu.

Júlia Álvares FB#16
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Gregory Corso 

EU SONHO DE DIA

Eu sonho de dia 
  sombrio demais 
  para receber os anjos 
   na minha porta de veludo rasgado

Eles entram no sal 
  e bebem meu leite 
   e espalham mariposas no piso 

Eu grito a pia
  Eu banzo o forno 

A chispa chia 
  E abrasa o entorno

Hudson Rabelo FB#28
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Jack Kerouac

CARONA

“Tentando chegar na Califórnia ensolarada” - 
  Pá-pum. Essa capa de chuva horrorosa
me faz parecer um gângster imaginário suicida e derrotado,  
um idiota com um casaco 
deplorável, como podem entender a minha mochila molhada  
 – a minha mochila suja de lama - 
   “Olha John, um mochileiro”
   “Parece que ele tem uma arma embaixo  
daquele casaco do I.R.A.”
   “Olha Fred, aquele homem na estrada”  
   “Um tarado que saiu na Sex Magazine em 1938” - 
   “Você viu o cadáver dele numa edição de quinta,  
com marcas de machado”.

Kadija de Paula FB#34
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Jack Kerouac

COMO MEDITAR

   -- luzes apagadas --
mergulho, mãos soltas no êxtase instantâneo
como uma injeção de heroína ou morfina, 
a glândula dentro do meu cérebro liberando 
o fluido bom da alegria (Fluido Sagrado) enquanto 
eu caio, concentro todas as partes
do meu corpo até o ponto morto do transe - curando 
todas as minhas doenças - apagando tudo - nem mesmo 
a sombra de um “espero que você” ou um vestígio de
pensamento, só a mente vazia, serena, desligada. 
Quando um pensamento surge ao longe anunciando sua 
imagem, você ignora, você não dá bola, você finge que 
não vê, e ele desaparece, e o pensamento nunca vem - e 
com alegria você percebe pela primeira vez que
“Pensar é como não pensar - 
Então eu não preciso  
  mais 
  pensar”.

Kadija de Paula FB#34
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Jack Spicer

A VIDA DOS FILÓSOFOS: 
DIÓGENES.

Ele espalhou seu sêmen no chão do mercado
Com todos os rapazes gregos assistindo. Pelas ruas
Os cães prostrados no sol de agosto,
Coçando suas pulgas, e arfando de calor. 
Os rapazes de pernas morenas olhavam descontentes 
Porque haviam esperado outro Sócrates
Para falar e lhes dar tapinhas nas costas, confirmando 
Seu aprendizado diário com um beijo. 
“Diógenes é um Sócrates ensandecido”, 
Eles gritaram, mas seu rosto suado 
Contorcia-se em direção ao sol, cego à luz 
Que banhava todo o mercado ao redor.
Os rapazes o deixaram lá e os cães começaram
A ganir em cínico assombro com o calor. 

Gustavo Naves FrancoFB#33
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Jack Spicer 

O DIA EM QUE CINCO MIL PEIXES MORRERAM NO  
RIO CHARLES 

  Quando os peixes vêm morrer
Eles se lançam de cabeça contra as pedras até flutuarem 
Rio abaixo com um olho morto para cima. Das pedras 
Os garotos irlandeses gritam e jogam pedras neles e 
  batem neles com paus. 
Gaivotas volteiam no céu claro. 
Alto como um ogro
Deus caminha pelas pedras. 
Ele brada,
“Gritem e joguem pedras neles e batam neles
  com paus!”
Mas veja aqueles olhos revirados 
Que cintilam sob o sol como as próprias velas de Deus. Nada
Merece viver. 

Gustavo Naves Franco FB#34
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Joel Oppenheimer

 “DECLARAÇÃO” PARA A SOCIEDADE DE PATERSON 

uma declaração. sobre o quê? posicionar-se, mais próximo ou não. no 
entanto, assim como um farol se impõe, isto é, uma posição fixa,
as pedras foram construídas, o quebra-mar que está lá para barrar as ondas 
que poderiam destruir a base,  algumas o fazem, sempre; a luz continua 
girando e girando, revela, o que em seu campo de visão há para ser visto; 
o oposto, uma lanterna, você segue vasculhando,
essa é outra maneira.

o que atravessa meus ouvidos, basicamente, me anima, provocado como se 
fosse um som, uma frase pode bastar, suscitando alguma resposta em forma 
de ação, que, caso faça sentido, vira poema.

caso faça sentido, i.e., isto deveria fazer parte, e o cuidado,
para que eu não coloque minhas mãos onde não podem fazer nada e não 
pressione com muita força, onde podem.

faça qualquer coisa, sim, com certeza, no fundo um ofício sobre o qual 
todos nós continuamos aprendendo, nossas ferramentas, todas elas, quando e 
como usá-las, tão naturalmente,
que você nem pensa mais nisso.

e se você tiver sorte, o poema surge “como uma tulipa numa manhã de páscoa”.

Joana Lavôr FB#4
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Joel Oppenheimer 

UMA GRAÇA PARA OS PINTORES

para Philip Guston 

onde você está tem cadeiras, em algumas 
você pode se sentar sentindo a textura
da própria cadeira, algumas têm

uma almofada vermelha, ela pode ser
desconfortável, já estive em situações
como essas, ela parece bonita, você
acaba colocando-a pro lado 
na vertical, ou ignorando-a totalmente
em algumas cadeiras ela funciona.

e meu pai discutindo      
a possível mudança para um
apartamento, pra quê
uma casa, apenas o meu
pai, mãe, tia, ele diz que
talvez eu queira a velha 
poltrona dele, minha mãe diz que ela
acaba com a coluna, meu
pai diz talvez ele goste 
dela mesmo assim, um homem 
sábio, não tenho uma
poltrona já faz dez anos.

e no sofá-cama tem um risco branco 
vagamente perceptível em algum lugar 
no meio da pintura mais para
baixo do que para cima, eu disse que há
esperança, e joe: sim, abre aí. 

ele riu, os pintores, disse,
só veem as cores.

   de qualquer forma, mesmo o
alquimista que está sentado numa cadeira, 
talvez necessite de um apoio firme em
sua busca pelo segredo, talvez todos nós 
precisemos daquela cadeira de que bob estava 
falando, ah não, talvez a gente descubra.

uma semântica 
secreta da alma, então,
em que cadeiras figuram como um lugar onde você  
poderia sentar, e há, talvez,
um pufe diante de cada uma, para

Jonas Lana FB#4
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aqueles com dor nas pernas, as pernas vão primeiro, 
como faz pafúncio com sua gota esticando
a perna engessada, o conforto é
evidente.

   e almofadas para sua cabeça à 
noite. deus te conceda a graça enquanto a
garrafa descansa sobre a mesa, ou a
caneca, a mesa permanece junto da
cadeira, as oito pernas se estendem e 
pousam, firmemente, sobre o chão com que 
lidamos, as pinturas descansam, elas mesmas 
sobre a tela ali diante de nós.

entrei num mundo onde o carmim 
virou uma entidade em que acredito.

Joel Oppenheimer 

Jonas Lana
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John Ashbery

ALTA SILÉSIA 

“Confusão e anarquia”,
Softbol no mato
Conte como eles sofreram
Naquele reino atrasado
E de algum modo sempre há lugar
Para mais do mesmo
Eu te vi naquele ambiente
E de algum modo sempre há lugar
Entre os gerânios
Um passarinho amarelo
Sempre há lugar
Para mais do mesmo
Eu te vi naquele ambiente
Era você?
Naquela rua de nome ruim
Como o vento nas noites de verão
Deixa na planta um beijo de poeira

E as crianças com seus brinquedos
Entre os gerânios
Uma balalaica

Ou talvez eu queira uma fatia de torta ou bolo
Me virando para o espelho, as mãos
sobre o rosto

O que se pode ouvir a qualquer momento
Na Alta Silésia
É a velocidade de todas as mudanças necessárias
Para estarmos aqui
Você e você comigo
Ao lado da piscina dividida em dois

Inês Nin FB#36
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John Wieners

ODE AO INSTRUMENTO

Queria escrever um poema de amor
  como o Mercador do Rio
e dizer coisas do tipo sinto falta dos seus pulsos
  sob meu queixo
uma canção triste, os lençóis estão frios. 
Relato as notícias:
   Encontramos e comemos ameixas cinzentas hoje, chuva,
os rios estão cheios. Vi seu nome num livro. No deck
onde dancei numa manhã, ouço você nos sapos, água nas folhas.
No sábado à noite me deitei ali, depois voltei ensopado, desejando 
que você estivesse em casa para me enxugar. Traga cortinas para o quarto.
           Onde?
Já faz treze dias. Nenhuma palavra
   é melhor que uma palavra amarga, mas a palavra
      amarga é você vivo.
Queria enviar um poema de amor.
   Só consigo colar selos em mim 
      sem amarras
   me perguntando como atravessar a noite.
      Quando você é pequeno
   você pode dizer boa noite e nenhum
bicho papão te persegue.
Mas me tornei um homem
de tanto expor meu rosto à chuva
   nas horas em que você estava 
aqui. Se você estiver 
vindo pelo Blue Mountain Skyway, por favor
  me mande uma carta assim que puder e irei encontrá-lo 
   tão longe quanto a Filadélfia.

Luiza LeiteFB#10
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John Wieners

PROCRASTINAÇÃO

Pressinto que talvez seja amanhã. Hoje à noite. Mais tarde
ah, quando o mundo estiver propício há de chover
Letras em chamas se precipitam sobre minha cabeça.

Agora não, descanso os braços na mesa dura de mogno.
Se adianta, começou. A velha combustão no coração. 
É o novo começo pelo qual você tanto esperou.

O esquema de sentimentos engatilha no peito.

Os olhos se tornam brilhantes e duros como diamantes.
E a noite cai ao meio-dia.
Cedo demais as folhas partem dos galhos,

assobiam o vento nos seus ouvidos.
O espírito está contigo, e é bem-vindo,
o impulso da mente pra cima

até o sol a pino, gira sobre as nuvens.
Unido ao cosmos, você é o brilho de uma estrela 
no azul do céu de um dia limpo.

Luiz Carlos Coelho de Oliveira FB#31
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Lenore Kandel

ANJO/JUNK 

eu vejo o anjo viciado em seu voo tortuoso sobre as cidades
suas penas verdescuras rompendo o ar com o som da neblina
eu o vi mergulhar na terra, recolhendo
as asas plumadas de morcego contra a carne estreita 
parando para compartilhar a vista com discípulos extasiados
a luz dos ossos atravessa sua face
e ele exala o cheiro multicolorido da degradação
os olhos são espirais de névoa verde radioativa
luminosos mesmo na luz solar, mesmo ao meio-dia
seu passo é preciso, o olhar terno
ele não tem boca ou traço algum
mas olhos girantes no glorioso rosto sem rosto.
ele nunca fala e sempre compreende ele não responde a ninguém
radiante com uma irradiação em verde escuro
ele estende suas mãos de dedos vazios
abençoando     abençoando     abençoando
seus dedos icorosos e vazios acariciam a sombra do homem 
com amor e avareza
e Ele então desenrola suas asas e risca o céu como um enorme 
morcego Cristão
      e sem voz
voa por trás do sol

Rosane CarneiroFB#35
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LeRoi Jones

Diane, 
  Agora mesmo, numa espécie de desespero, autocomiseração 
cega, ou o que quer que seja, comecei a re/pensar a The Bear    
principalmente, nos cortes específicos que podemos fazer…
especialmente como forma de insistência constante... por ex., o que 
achamos ser os nossos papeis, &tal. Quem nós pensamos que somos. 
Literalmente, alguma avaliação contínua de nós mesmos, da sociedade 
(ou tlvz seja melhor dizer, “sociedades”, tendo estado com H, H & G 
ontem à noite & vendo, finalmente, a disposição do que eu poderia 
achar um terror. O Mundo Lixo, ou seja, pessoas totalmente fantas-
magóricas/vazias. Blerg).

Mas como ter uma entrada mais constante... e com a maior
força possível. Já que a newsletter deve existir desde que seja 
realizada e sempre disponível... para todas as nossas ideias.  
Id - eias? 
  Me ocorre também a via específica de acesso à Vida que a folha 
mimeografada representaria, pelo menos pra mim. Uma tentativa de 
adentrar os diversos ritmos de mim mesmo…&, claro, qualquer comuni-
dade amorfa que almejamos, como pares (?) ou ao menos contemporâneos.
  Eu diria que tlvz, trechos, citações, roubos/saques, &tal 
sobre algum assunto pertinente ao menos trariam algumas coisas 
talvez dando uma existência de fato para toda a merda que sabemos & 
usamos & rejeitamos a cada minuto. Como cartas que apresentam 
situações… banalidades puras, &tal nos dariam uma noção de lugar…
assim como a literatura, que, afinal, virá de qualquer forma. Quer 
dizer, eu gostaria, por exemplo, dos comentários de qualquer pessoa 
literata que nós conhecemos (dificilmente se restringindo a poetas 
&tal) sobre qualquer coisa próxima. Jimmy Waring & Nick ou Remy 
podem te dar uma ideia. Quer dizer, sobre qualquer coisa disponível 
em seu/ nosso mundo que criou algum tipo de núcleo notável nesse 
lugar. Críticas instantâneas, parágrafos sobre religião, fatos 
obscuros percebidos em leituras, viagens ao Niagra. Céus, a imensi-
dão onde nós estamos… nossa insistência não ficaria limitada a uma 
área formal de resposta emocional que, como eu disse, estará 
disponível (em pouco tempo) para aquele que obteve o preço de um 
livro. Mas o que esse livro não terá é o lugar onde nós estamos! 
Como a sua história sobre vampiros na sua casa, ou aquela vida 
comunitária lá &tal. Inevitavelmente incidentes também (ou inciden-
te, tanto faz) devem ser acessados. Não um incidente formal mas o 
que quer que & onde quer que a coisa seja ou onde, ao menos, nós 
trombamos nela.

              Roi

Luiza Leite e Thais Medeiros FB#5
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LeRoi Jones 

NOTAS DE RODAPÉ PARA UM LIVRO PRETENCIOSO

Quem sou eu para amar
tão profundamente? Contra
a pesada escuridão, pressionada 
contra meus olhos. Encharcando
meu rosto, uma constante trémula
chuva. 

  Uma longa vida, para você. Meu amigo. Eu
digo isso a mim mesmo, devagar, sorvendo
meu  lábio. Um silêncio de motivos / esvazia
do dia o significado. 
O que é íntimo 
bastante? O que é
belo?

    É lento o significado para  
qualquer vida. Se sou um animal, eis
a prova da minha existência.  Os veados
e os bezerros
da minha época. Mas é aço que desaba 
como uma fina névoa na minha consciência. Como um
spray horrendo, que usei 
para fabricar certa ética
frívola. 

  “Mudou minha vida?” Como o morto
vagueando na beira mar. Como
os lábios, fechados
tanto tempo, diante
de estáticos 
pássaros. 
Não existe a quem confiar  
o significado. (Estas velas passam, estes pequenos
animais mortos.)

     E o significado? Estas palavras?
Havia alguma expansão azulada
de mundo. Alguma outra
carne, jazendo
no topo
do mundo
     de mim podem dizer,  
era verdadeiramente
crédulo.

Miguel Seabra LopesFB#18
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LeRoi Jones

NO TERRITÓRIO DE WYOMING  (  DANCE/COMO/

George.
               Vento de palha. É
amarelo. Através do aço, estruturas
longas esmaecem
contra a manhã. Uma
cama branca, como o sol,
cega.
               Olho, para a carne, lábios
para as palavras,
                             a simples
luz dedilhando
sobre. 

Luiza Leite e Thais Medeiros FB#28
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Michael Brownstein 

DE CARRO PELA BÉLGICA 

Uma velha está cortando cravos 
 e, para eles, ela parece uma velha 
Que corta cravos: perfumes imprensam-na 
 entre as páginas da revista Poesia — 

E como nada a interrompe 
 ela corta além da cota, e corolas de estima pelos 
Bem-nascidos caem com tristeza farelenta 
 para além do asfalto movediço do nosso dia

Hudson RabeloFB#36
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Michael McClure 

O SORRISO DO CUPIDO 

SIM! ESSE MALDITO UNIVERSO!
Sistema sempre fluindo, eterno, 

fechado, aberto – relógio de fluxos vibratórios
de trás para frente – objeto atemporal em tecnicolor –

ESTRELAS – ESTRELAS – NEBULOSAS – E ESPIRAIS
de energia crescente que fantasia o eu.

ESTÁTUA VIVA DE UMA CANÇÃO!
(Ameba devaneia Metazoa. 

Hélio imagina a Via Láctea!
Ou começe de qualquer lado.) 

TÃO VIVA COMO O MAR!
Quando tudo começar

estarei lá.
Me reconhecerás pelos lábios tortos

– E RISADA!

Marco Alexandre de Oliveira FB#32
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Mike Strong

BUSCA

Capturar você
com dedos leves,
desarmados.

como se fosse
capturar balões, é como
capturar balões
e ser erguido. 
Os pés são arrastados.   

Agora você sabe
como é 
por dentro
feito uma chuva 
de folhas de pinheiros azuis 
          sempre.

Rosane CarneiroFB#18
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Philip Whalen

DOMINGO JANTAR À TARDE NO RESTAURANTE FUNG LOY 

 ÔNIBUS
 VAGÃO
 
 viagem para cozinha às 7hs

TINTA
bolsos cheios 

Tinta em jarras, tubos
 potes e pratos

Nunca (ou quase nunca) onde
deveria estar

      A 
    TEMPO 

Thais Medeiros
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Mais tinta espalhada

 *
lulas ao molho sépia

 *

macarrão chop suey
ovos fu-yung
porco no espeto
biscoitos da sorte 
iscas de camarão
pudim de bodisatva

 *

Quando a fumaça da comida dissipar
Tudo o que restar
 nós comeremos
um interesse bem chinês,
 plástico. Eu te perturbo
 folhas de coentro?

 *

Um pote que, além do mais
guarda preciosos unguentos, mistura
de ervas & óleos essenciais
 doces e viscosos, 
    e pó de aranhas desaparecidas.

     DOMINGO
     SUBLIME

     COMIDA    FUMAÇA

  como se fôssemos deuses & querubins
   presentes

Philip Whalen

Thais MedeirosFB#27
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Philip Whalen

A ARTE DA LITERATURA, COMPLETA. 

O QUE EU DEVO LEVAR: O PASSADO INTEIRO
Mãe & Pai & Irmã & Avó
Onde quer que eu vá, uma geração de homens e mulheres ainda não nascidos,
O livro que estou lendo, o livro que estou escrevendo,
Uma lista de endereços e de números de telefone
pente, chaves para voltar à noite para minha
 escova de dente e gilete
Canetas (& caso falhem, lápis) & para me divertir
um grafite 7B quase preto como nanquim
E muitas vezes tenho um mapa de onde pretendo visitar

Algum tipo de documento do governo que diz eu estou aqui
Mais papel & metal do governo para trocar por passagens de ônibus
Pelos & couro de animais, fibras de plantas ou de origem sintética
2 lentes fixadas numa moldura de plástico para iluminar meus olhos fracos
escuros e molhados por dentro, quentes & escorregadios, rios, lagos,
 & baías & golfos & vazios & areias & montanhas & estrelas &

Os óculos de sol, esquecidos, descansam sobre a mesa.

Thais Medeiros FB#27
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Richard Baker

LUTA

as nuvens estavam logo abaixo
 dos edifícios residenciais 
 do outro lado da rua 

eles irradiavam –
 o sol logo abaixo  
 casas brilhando 
as nuvens ganhando e perdendo 

a casa
 folhas verdes
 apenas nuvens movendo-se
           o azul parecendo 
 mover-se com elas
 
Quando
 as nuvens antes brilhantes depois marrons 

Quando
 você está 

também as flores amarelas na rua 
meio que 
movendo-se 
com a rua

__

você está vindo para casa?
 não é isso que eu queria perguntar

Gab MarcondesFB#25
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Robert Creeley 

“DECLARAÇÃO” PARA A PATERSON SOCIETY

O poema é uma instância peculiar de uso da linguagem, e vai 
bem além do homem que escreve – encaminha-se para o anonimato 
de alguma canção. Nesse sentido, em toda canção o poeta 
trabalha para a obliteração de si mesmo – é assim liberado de 
seu próprio tempo e lugar. É curioso que isso pode ser ainda 
mais verdadeiro quanto mais for pessoal, ao deixar o ambiente 
já há muito conhecido, para fazer o seu próprio poema. Mas 
apenas pode fazê-lo, me parece, a partir do mais escrupuloso 
localismo – pois somente por esse caminho o particular 
experimenta a liberdade. 

Cada vez mais me encontro a salvo, pelas palavras – ajudado, 
autorizado, aberto à possibilidade e à esperança. Em meio ao 
dilema colocado pelo contexto literal, um caminho é encontra-
do por palavras que possam dele falar.

Masé Lemos FB#6
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Robert Creeley 

O ESQUELETO 

O elemento em que eles vivem,
a concha que se expande até
não poder mais, sem forma,
visto numa noite clara como estrelas,
o tempo de vida oferecido a eles
para que voltem, desçam,
e depois que estejam 
apenas eles mesmos, apenas pele. 

Marco Alexandre de OliveiraFB#25
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Robin Blaser

ODE AOS MUSEUS, TODOS ELES!

A pré-história de nossas peles em caixas de vidro. 
As medidas das cavidades cerebrais à mostra. 
Todos esses guardas deviam estar fabricando armas.
O que eu poderia fazer aqui senão roubar algo? 
A Vênus de Lespugue cujos seios parecem 
destacáveis. Os machados. Ferramentas de fogo. 
Ou animais de palito. 

O fetiche com suas genitais de palha trançada, 
por exemplo. Puro realismo. Turistas imaginam 
as ereções. A geografia onde os nossos corpos 
se alongam, machucados e atônitos. 

Bem, alimentamos o universo e os monumentos
zombam da nossa insônia em suas gaiolas.

Essa nudez. O gosto de sêmen como 
a sombra dos rios. 

O leite do meu horóscopo cai nas 
ruas. As montanhas desaparecem por trás  
dos meus ombros para dar sorte.  

Mas os museus fecharam antes que eu pudesse
roubar as máscaras das distantes estrelas 
de cinema. O vidro acertou a minha mão 
com suas pétalas estilhaçadas. Por um milagre, 
o estrago foi só um luto completo.
Mas quem chorou?

Estamos tão cansados de museus. Até a pré-história 
é monumental. Não mais exaustos do que esses 
nativos desgrenhados tirando a cera dos 
olhos. É verdade que não vimos nada senão
animais. Dois de cada vez. 

E agora arrancamos dos ossos 
o que é sedoso e preso
às teias de junco de um fetiche.

Kadija de Paula FB#1
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Robin Blaser 

UMA HISTÓRIA A PARTIR DE BLAKE

Depois ele subiu as escadas
& entupiu a empregada
com lentes
& tubos de latão
& imagens mágicas

& frascos de gás.

Seu obtuso olho azul
se virou para trás, em direção
aos arranha-céus. Lentamente
inflamado por esta verborragia
de estrelas invernais. E
caiu em si mesmo
e viu em si transportados
os olhares mundanos, lustrosos
diademas e losangos
de amarga escuridão. “Ó”, ele disse,
“aqui e ali estão os finos ramos
de estrelas mijonas. Sobem no ar
como redemoinhos rasgados. Detêm-se
no estrado do quintal, suplicantes.”

E para trás se esticou
a fim de percutir gritos
com seus dedos dilacerados pelo gelo.
E adormeceu, um animal reconfortado
em meio às palavras assustadas.

Não digo que ele exista,
mas sua dança é companhia
e lá vai ele, subindo
aos gritos dos cata-ventos, atônito,
orgulhoso,

  capas escarlates e um largo laço dourado
  de suor.

João Gabriel Madeira PontesFB#1
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Ron Loewinsohn

A MENDACIDADE DAS JANELAS

Do outro lado da sala vejo
 os galhos altos de uma figueira:
um tipo de brilho, é branco
 o fungo na forquilha dos galhos
secos.
Densos o suficiente para formar um padrão,
& ainda q as janelas 
do outro lado do pátio não estejam escondidas 
 por eles, estão recortadas, mostram
uma parte de cada vez, como a janela
 em si que me mostra 2m³ de
galhos de figueira;
sem topo ou base, só
 gravetos conectados

Lucas van Hombeeck FB#16
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Ron Loewinsohn 

A MENDACIDADE DO RÁDIO

Ele saltou do carro &
 mijou na vala.
O que restava da água era
 gelo & o lamaçal 
duro & vítreo. 
 Entrou de novo, sentou
com os ombros curvados
 & soprou as mãos.
Disse
 Jesus, que frio lá fora
& botou as mãos na saída do aquecedor.

Ela não disse nada,
só continuou dirigindo com uma mão,
 sintonizando o rádio com a outra.
Captando notícias entrecortadas, risadas 
 de auditório, chiados,
 finalmente um saxofone num
arranjo suave de qualquer coisa, bem exuberante
 com orquestra completa.
 Quando isso acabou, alguém falou 
sobre a Índia. Um comercial de banco.
 Mais um pouco de música,
coisa de happy hour.

Os dois relaxaram & o carro
avançou pela tarde
& adentrou a noite, quando
a neve começou a cair.

Flora ManginiFB#16
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Shiela Plant

ADAMÂNCIA

Um amor que busca
  não amor

Um corpo que busca
  Nenhum

Uma cabeça que busca
  Esqueça

eu estou morrendo na corda bamba
eu estou vivendo para as batidas
de um coração não mais
seixos
balançando saltando chocando dormindo
numa rua de masoquismo
pisando em bolhas
o que eu estou fazendo neste cigarro
sou as cinzas
não mais procuro
queimar
“minha id não é legal”
contrações
me diz o que eu estou fazendo neste cinzeiro
a vida dura uns oito minutos
talvez dez
se você for gentil o bastante pra me segurar
& não me extinguir
às vezes você se cansa de mim
  Eu
outras você me sopra até que eu fique sem ar
& eu perca o fôlego
& morra
sem ser assassinada.

Rafael Zacca FB#33
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Stephen Jonas

BUSCA

o que puxa o fio
 poético
não é o que está na cabeça
mas o que não está na barriga

a fina
teia
 da aranha gato
  caçadora
  artista

 agachada
 tensa
imagem da presa já traçada
sobre o
 meio da testa
com os inevitáveis
  detalhes
  exagerados
   dos quadris

Thais MedeirosFB#2
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Stuart Perkoff

O BALANÇO 

lá em São Francisco, saca, ele dss/
    falando então
da língua
  (uma questão que
 nos ocupa
  atualmente)

novidade
na palavra
a estrutura, como eles dizem
ou
no balanço de um verso
um som

usando, ele dss, a palavra nas frases 
como freio no fluxo de pensamento/
 lá em São Francisco/
    saca/
        você sacou?

pra moldar o balanço
de acordo com a língua de outro olho

& eu, pensando na palavra,
   tipo,
como é usada para destruir uma realidade
dentro de uma cena descrita

   esse verso mudado
da língua, balançado
enquanto criamos
 linhas de pensamento
desconhecidas
no outro lado da Relva

o que não fará isso, ao verso, ao 
pensamento

uma tentativa, de qualquer modo,
agora continuada

Fernanda Drummond FB#19
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Tony Weinberger

PARA SYLVIA

é tão simples
ali de pé
bem à vista
vestindo anágua
& sapatilhas de balé
cabelos presos 
pra que a brisa de verão
refresque sua nuca
lavando a louça
que acabamos de usar
murmura uma canção
seu quadril ondula
através da seda
quando ela se inclina
não entendo como
eu costumava comer só

Dimitri BRFB#4
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Yu Suwa

UM POEMA

Descemos um declive com amigos poetas
E viramos nossas cabeças para o topo 
Onde os mortos colorem o céu antes da escuridão
Fizemos silêncio para ler um poema de inverno no céu

Penso que a poesia existe 
apenas no deserto do inverno
ou na gênese da primavera

e agora as folhas tremem no vento frio

Perguntamos como chegar na loja de saquê
Beberemos em segredo ao Whitman esta noite
À sua mente grandiosa e ao nosso 31 de dezembro
Para lavar a resina de nossas línguas e pênis
 Com álcool.

Andrea Streva FB#22
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A.B. Spellman NOCTURNE FOR ERIC FB#12 

my eyes are better than / good but the night is far / away & i can’t see 
the rain / that falls in my face. / / street sounds, the wet clothes / 
clamped to my skin, come to no more / easy focus. everyone walks / at a 
great distance. / / you are as clear to me as / anything, yet i see you 
thru / in, a window, framed. i could / hang you on a wall, if i was closer

Alan Marlowe A PLAY FB#30

ONE / Why? / TWO / I don’t know. / ONE / Help me. / I can’t. / ONE / I 
love you. /  TWO / No you don’t. / ONE / No I don’t. / TWO / So much time. 
/ ONE / Make me mean something. / TWO / I’m tired. / ONE / Go on. / TWO / 
I can’t. / ONE / You will. /  TWO / I know. / ONE / I love you. / TWO / No 
you don’t. / ONE / No I don’t. /  TWO / Tomorrow. / ONE / What day is it? 
/ TWO / Tuesday. / ONE / Why? / TWO / Because. / ONE / It doesn’t matter. 
/ TWO / It doesn’t. / ONE / Is it late? / TWO / Late? / ONE / Late. / TWO 
/ Yes. / ONE / It doesn’t matter / TWO / No. / ONE / I love you. / TWO / 
No you don’t / ONE / No I don’t. / THE END

Allen Ginsberg PSALM IV FB#32  

Now I’ll record my secret vision, impossible sight of the face of God: / 
It was no dream, I lay broad waking on a fabulous couch in Harlem / 
having masturbated for no love, and read an open book of Blake / on my 
lap. / Lo & behold! I was thoughtless and turned a page and gazed on the 
living / Sun-flower / and heard a voice, it was Blake’s, reciting in earth-
ern measure: / the voice rose out of the page to my secret ear that had 
never heard before — / I lifted my eyes to the window, red walls of 
buildings flashed outside, / endless sky sad in Eternity, / the sunlight 
gazing on the world, apartments of Harlem standing in the / universe / 
each brick and cornice stained with intelligence like a vast living face 
— / the great brain unfolding and brooding in wilderness! — Now speaking / 
aloud with Blake’s voice — / Love! thou patient presence & bone of the 
body! Father! thy careful / watching and waiting over my soul! / My son! 
My son! the endless ages have remembered me! My son! My son!  / Time 
howled in anguish in my ear! / My son! My son! my father wept and held me 
in his dead arms.

T H E  F L O A T I N G  B E A R

poemas originais 
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Bill Berkson “…” TIMES FB#7  

... / where everything will be put together / the noise of someone going 
through the / air I made as I stepped on it / / Sheila called for lunch ah 
what / a day for looking at stones / / when they had collected the corners 
/ I was tired having slept and eating / Lime it was sweet on the button / 
/ wrinkle so I will meet you / March 10th

Bill Berkson STANKY FB#36

A simple weight attached / and a circle raised alone / (no strings) / to a 
great height. / Then let fall. / There is nothing missing, / and the space 
around is all. / The space you see is all.

Charles Olson A PLAUSIBLE ‘ENTRY’ FOR, LIKE, MAN FB#11

I: paleolithic man (brain-case, like the present / to 10,000 BC porpoise’s, 
bigger than modern / man’s). / art (morals, tools, ‘free’, ‘traveling’, 
“women” / the so-called ‘Venuses’) /  fr 5,000 BC: Sumerian to 2500 BC / a 
writing language in / (cities possible) existence c. 3250 BC. / 1800 BC, 
Indo-Europeans appear (Hittite / 1350 BC / & Horse /Canaanite /  approx. 
‘secular’ literature / HOMER, 850 BC / / ----------------- / 450, Athens: 
logos invented (universalism possible / / II: 334-323 BC, Alexander’s 
conquest of the East, and a unity possible / “larger than any that had 
existed before”; and it lasted almost / 1000 years “until destroyed in its 
turn by the conquest of Islam” / [but it was those conquests --- 623 A.D. 
on --, & not Xty or Rome, / which did it.] / / [Irish scholarship c. 500 
– 800] [Mohammed born 570, lived to 632 – / Islam teaching Europe Cordova 
/ (Averroes) 1100 A D / fr 732 AD, date Martel turned back Moslems at 
Tours, one has to see a / ‘Europe’ – and new “West” – arising / / 771 
Charlemagne / 790 Irish monks to Iceland / 823 Norse, to Dublin / 862 
Swedes to Novgorod / 871 Alfred / 981 Eric the Red, to Greenland

Dale Landers III OF A GROWTH OF FB#25

from one angel / to another! / / Hermes Trimegistus, that / angel / of 
poetry / / it comes to / me that I haven’t / seen a flower / in days / / 
each day be- / ing a flower (or / / fruit / / more or less bitter / to the 
taste, tho / the eye be easily / deceived / / seeing the day / from a 
tolerable distance / / (green jungle, a / forest (tropical) of / green 
foliage / growing across the room / / colorless / pinks? yellows?  / 
fantastic blues? / / o lord / what a flower! / / taking / my words fresh / 
from the page, yr / / flesh cd be / that strip of raw garden / grew in my 
back – / yard. the whole / 25 miles north-east of / this place / / my 
words becoming / flowers, the / / first flower in days.



77

Dave Cunliffe & Tina Morris  FB#23

(from Tao Te Ching, translated by Paul Carus) / When the great Tao is 
obliterated, we have benevolence and justice. Prudence and circumspection 
appear, and we have much hypocrisy. / When family relations no longer 
harmonize, we have filial piety and paternal devotion. When the country and 
the clans decay through disorder, we have loyalty and allegiance. / Thus 
one loses Tao and then virtue appears. One loses virtue and then benevo-
lence appears. One loses benevolence and then justice appears. One loses 
justice and then propriety appears. The rules of propriety are the sem-
blance of loyalty and faith, and the beginning of disorder. / / / / 
Invocation / / / / May all symbolic words within this book become actual 
and effective weapons of / liberation. May its poetry be transformed into 
raging thunderbolts of peace. / May its truth cause freedom. / / May this 
book invoke; give form and direction to those protective deities who / 
well deep within the hearts of men. May such creative acts and their / 
dissemination bestow seeds of liberation. / / I dedicate my poetry to this 
noble task. May it help release all talent / potential for good and 
evolutionary advance. / / Each man freed by his own efforts. May my poetry 
become that therapy which / annihilates all psychic hangups. May my words 
consume this planet / with compassion. May this book slaughter the forces 
of evil. / / May my poetry help destroy authoritarian government. May my 
words shatter / dogma; dissolve police, courts, and jails; vanish armies. 
May it help all minds / be clear and all ideas fluid. May it cause a 
universal condition of ethical / anarchy. May I never vote again. May I 
commit no more harm. May I dedicate myself / unceasingly to the continuing 
pure revolution.

Denise Levertov AN ARGUMENT FB#11

Poems are made with words. / / I believe that the truly deep image comes 
when it is not pursued. The primary requisite is that the poet have 
something to say - he should be driven not by the desire to create poems 
but the need to create them. And the more that which he has to say relates 
to his whole self - his dreaming self, his domestic self, his demon-ridden 
self, his cheerful self, his bad tempered self, his practical self, his 
social and his most secret selves, the whole gamut - the more value his 
poem will have to the reader. (And if the poet does not care whether his 
poem has meaning for anyone besides himself he has no business putting it 
into circulation.) Will one deny the deep image to Homer, Dante, and 
Shakespeare? It is when the whole man is engaged in the poem that poetry 
has its full power. I am not speaking of statement but of implication - 
full statement being humanly impossible. And I am the last person to deny 
the reality of the worlds of dream and vision - I believe that as Jung has 
said, “Everything that acts is actual”. But these worlds are parts of a 
whole, and the soul in its growing finds its illustrations, counterparts, 
obstacles, and doorways in all parts.
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Diane di Prima BUDDHIST NEW YEAR SONG FB#32

I saw you in green velvet, wide full sleeves / seated in front of a 
fireplace, our house / made somehow more gracious, and you said / “There 
are stars in your hair”— it was truth I / brought down with me / / to this 
sullen and dingy place that we must make golden / make precious and 
mythical somehow, it is our nature, / and it is truth, that we came here, 
I told you, / from other planets / where we were lords, we were sent here, 
/ for some purpose / / the golden mask I had seen before, that fitted / so 
beautifully over your face, did not return / nor did that face of a bull 
you had acquired / amid northern peoples, nomads, the Gobi desert / I did 
not see those tents again, nor the wagons / infinitely slow on the infinite-
ly windy plains, / so cold, every star in the sky was a different color / 
the sky itself a tangled tapestry, glowing / but almost, I could see the 
planet from which we had come / / I could not remember (then) what our 
purpose was / but remembered the name Mahakala, in the dawn / / in the 
dawn confronted Shiva, the cold light / revealed the “mindborn” worlds, as 
simply that, / I watched them propagated, flowing out, / or, more simply, 
one mirror reflecting another. / then broke the mirrors, you were no longer 
in sight / nor any purpose, stared at this new blackness / the mindborn 
worlds fled, and the mind turned off: / / a madness, or a beginning?

Diane di Prima CAREERS — A NATURALISTIC TRAGEDY FB#23

Nick Cernovich is selling underwear on Avenue C. / Sudie Brown has burned 
the brownies again. / Where is Billy Linich’s wig? / Valda Setterfield owns 
the cracker jack concession in Central Park, / and she has just cut her 
hand on a broken soda bottle. / Larry Kornfeld has just become president 
of the United States. / And he has named Joel Oppenheimer as secretary of 
state. / LeRoi Jones supervises a sweat shop on lower Broadway. It makes 
only denim pinafores for charity schools. / A piece of lettuce has stuck 
in Clive Matteson’s throat. At this very / moment he is coughing and 
turning purple. / Freddie Herko has lost his evening bag again. The poodle 
is chewing it, / under the chandelier. / I have decided to dedicate my 
life to polishing the credenza. / John Wieners has turned into a roller 
skater, and is skating / over Marc Schleifer, a wedding cake. / Marian is 
a kite caught in a tree.

Diane di Prima DECEMBER FB#19 

love would not be so simple if there were not chunks of you in the air / 
or spread out between the teeth of my favorite conversationalists. / as if 
yrs was the communal flesh & blood of which we all partook / / we used to 
carry lumps of sugar in our pockets to feed the horses. / that was on 
central park south & across from the plaza. / there was more madness in 
the air then. / the sidewalk is slowly crumbling into diamonds / in the 
sky over central park a mouth is opening / to take you finally in.
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Diane di Prima  FIRST SNOW, KERHONKSON FB#33

for Alan / / This, then, is the gift the world has given me / (you have 
given me) / softly the snow / cupped in the hollows / lying on the surface 
of the pond / matching my long white candles / which stand at the window / 
which will burn at dusk while the snow / fills up our valley / this hollow 
/ no friend will wander down / no one arriving brown from Mexico / from 
the sunfields of California, bearing pot / they are scattered now, dead or 
silent / or blasted to madness / by the howling brightness of our once 
common vision / and this gift of yours / white silence filling the contours 
of my life.

Diane di Prima PRAYER TO THE MOTHERS The Intrepid-bear

they say you lurk here still, perhaps / in the depths of the earth or on / 
some sacred mountain, they say / you walk (still) among men, writing signs 
/ in the air, in the sand, warning warning weaving / the crooked shape of 
our deliverance, anxious / not hasty. Careful. You step among cups, step 
out of / crystal, heal with the holy glow of your / dark eyes, they say 
you unveil / a green face in the jungle, wear blue / in the snows, attend 
on / births, dance on our dead, croon, fuck, embrace / our weariness, you 
lurk here still, mutter / in caves, warn, warn and weave / warp of our 
hope, link hands against / the evil in the stars, oh rain / poison upon 
us, acid which eats clean / wake us like children from a nightmare, give 
the slip / to the devourers whom I cannot name / the metal men who walk / 
on all our substance, crushing flesh / to swamp / / New Year’s Day, 1971 

Ed Dorn IN MY YOUTH I WAS A TIRELESS DANCER FB#20

But now I pass / graveyards in a car. / The dead lie / unsuperstitiously, 
/ with their feet toward me – / please forgive me for saying / the 
tombstones would not / fancy their faces turned from the highway. / / Oh 
perish the thought / I was thinking in that moment / Newman Illinois / the 
Saturday night dance

Editorial FB A PETITION FB#35

TAKE NOTICE ---- / / WHEREAS, the various governments of EARTH, both 
seperately / and in concert, have been unable, and unwilling, to stop war, 
/ poverty, famine, and other abuses of the poor and the helpless, with / 
special reference to the WAR IN VIETNAM, and are perpretating / the 
exploitation and utter destruction of THE PLANET and its life / forms, not 
to mention the ecology of the solar system. WE, THE / UNDERSIGNED, humbly 
and sincerely request that the / INTERGALACTIC FEDERATION, or whichever 
branch of it is / assigned to this sector of this galaxy, invetigate the 
appalling / conditions that exist on this planet, and intervene with all 
possible / speed. TIME IS RUNNING OUT. 
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Editorial FB PRESS RELEASE publicação avulsa

On Wednesday morning, October 18, 1961, LeRoi Jones, co-editor of The 
Floating Bear, was gotten out of bed and arrested by two postal inspectors 
and a federal agent. He was taken down to the Federal Courts building and 
booked, the charge: sending obscene materials through the mails. / The 
charge was directed at one particular issue of the The Floating Bear, 
issue no. 9. The objectionable matter contained in that issue, as far as 
the postal authorities were concerned, was a play by Jones (from The 
System of Dante’s Hell) and a short satirical narrative by William 
Burroughs entitled The Routine. These two items were brought to the Post 
Office’s attention when they were intercepted by officials at a New Jersey 
reformatory where one of the people on The Bear’s mailing list (s young 
poet) has been interred for the past few years. / Diane DiPrima, the other 
editor of The Floating Bear, was advised of the government’s action, and 
she accompanied attorney Stanley Faulkner to Foley Square Court House to 
give herself up. Miss DiPrima and Mr. Jones / were booked and fingerprinted 
that day, and released by a federal commissioner “in their own reconi-
zance” (i.e., sans bail), but only after Mr. Jones had spent 5 or 6 hours 
in a cell. / It has long been the contention of artists and intellectuals 
that neither the government nor any of its agencies are qualified to judge 
what is literature or art and what is pornography. And there are famous 
cases that point up the recurrent nature of this dispute. Judge Woolsey’s 
ruling on Ulysses, one thought, should have been the clarification of this 
point for all times. And in recent times, we have had Judge Horn’s ruling 
on Howl and Judge Clark’s ruling on Lady Chatterley (in which he said “... 
to determine whether a work of art or literature is obscene has little, if 
anything, to do with the expedition and efficiency with which the mails are 
dispatched”), but still the post office and so many of its prurient little 
officials seem determined to prove that they are qualified to judge what is 
art and what is pornography. / The Floating Bear has never been offered 
for sale. It has never been available to the so called general reading 
public (if there is such a thing). The Bear has been and will be, distrib-
uted solely by mailing list, and only to persons the editors feel are 
genuinely intereested in modern American writing. / But in the mean-time, 
the government is organizing its “case”, and we must organize our defense. 
This defense will cost a great deal of money. It will not simply be a 
matter of defending The Floating Bear, or works by LeRoi Jones and William 
Burroughs, it will be, of course, a defense of the artist’s sovereingty, 
just as Grove Press’s attempt to publish Henry Miller’s major work, Tropic 
of Cancer, is not merely a defense of the book, but a defense of all book 
written seriously as works of art. If the Bear loses this case, it is not 
fantastic to say that there will be repercussions throughout the literary 
world. It would be an ugly precedent that would affect not only an entire 
generation of writers just breaking into print, but a great many other 
writers whose works are just now being published in this country because 
of older censorship laws. This must not happen. / For these reasons, we 
are appealing desperately to all our readers to donate as much money as 
they can for The Bear’s defense. Please send all monies to the regular 
Bear address: Floating Bear / 309 East Houston St. / New York, NY
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Elizabeth Sutherland  B’S BLUES FB#33

We all know how each man is an island. / and life’s a brave journey toward 
the unacceptable end. / but sometimes the landscape sings / oh / the road 
glitters.

Fielding Dawson OBLIVION CALLING     FB#4

for Philip Guston / / Daily News / / There is a man who lives next to me, 
in this building, and he listens to his radio a good deal. / Not late at 
night, or continually, but day by day. He listens consistently, at 
morning, at night; he doesn’t listen to much music; he seems to enjoy 
narration. / He always listens to the news. / At five thirty a station has 
a fifteen minute newsbreak followed by a weather report; at five forty five 
another station has a fifteen minute newscast, and at six another station 
has their news program until six fifteen; then another station has a fifteen 
minute news analysis. And he listens morning and night, to the news of the 
day; an analysis by a man with a dramatic name and dramatic voice. / I 
can’t hear what they analyze, or even what news there is. The muffled 
voices through the wall are all I hear, except for an occasional footfall 
and the rare sound of his door, opening and closing as he comes and goes, 
and late at night, his sleeping voice, crying a long and heartfelt moan, 
an unintelligible message, for someone. / / King-of-Crystal / / As I went 
along the corridor of the top floor of this building, the music got louder 
and louder, and I noticed one of the doors, one of the red doors, was 
open. I glanced in. / He was in there; old man with child’s voice, in his 
room on his cot, headfacing the door, those rotten teary green eyes of 
his, settled in their sockets like lime jello behind both sides of his 
frozen nose above that mouth like a smashed straw; he was bent like an 
exhausted gargoyle, listening to his screaming radio. / The music blasted 
through the building, he was slumped in front of the screaming radio on 
that filthy shelf behind his head, god-like in place, part of the mess and 
age and gone time, if he moved it would too on his string skid and slip 
forward while music raged on, until almost obscenely distracted it would 
stumble and toppled off the shelf land face down on his cot, shriek into 
the mattress until He returned, Stumble, Master, ah King-of-Crystal, 
return, put back, dear.

Frank O’Hara ADVENTURES IN LIVING FB#13

How can you start hating me when I’m so comfortable in your raincoat the 
apples kept bumping off the old gnarled banged-up biddy-assed tree and I 
kept ducking and hugging and bobbing as if you were a tub of water on 
Halloween it was fun but you threw yourself into reverse like a tractor 
hugging the ground in Spring that was nice too more rain more raincoat / / 
now the issue at stake seems to be / how am I going to get / my ripped 
raincoat collar repaired / when yours is not around me keeping me warm and 
wet / or should I get some money and buy / a big hooked-up military pocket 
deal / of my own / well that’s no paper doll you’re talking about think it 
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over / besides I’d be lonely / but besides I’d be safe and dry / oh let’s 
play it by ear / there isn’t any money anyway / here on the Esperanto 
River it’s pretty mucky so I get out your suede / heeled pukka fatigue 
boots from the green box you left them in and put / my feet in them 
standing there like a Colossus in front of the sandbags / and the vines 
and the drowning water serpents stilled by my glare / drat those natives 
they never warned of sludge but I came prepared ho ho ho / oops my toe got 
stuck in your toe-print a little too big but comfy as hell / / there you 
are /  it’s great to be back under the raincoat / shaking the vines off 
and stomping on the kitchen tiles / your breathe feels like a radiator 
made of clouds / And the river has subsided and the rain is stopped / they 
weren’t apples they were plums

Frank O’Hara COHASSET FB#2

I see you standing / there on a rock / in my light mind / your body’s 
smiling / as a tern plummets / and gulps fishward / from hot rocks / to 
freezing water / clambering up / swooping down / golden like last / year 
always golden. / Your tender eyes / pull me into the / water like a lasso  
/ of seaweed green / and I fall there / the huge rocks / are like twin 
beds / and the cove tide  / is a rug slipping / out from under us

Frank O’Hara NOW THAT I AM IN MADRID AND CAN THINK FB$2

I think of you / and the continents brilliant and arid / and the slender 
heart you are sharing my share of with the American air / as the lungs I 
have felt sonorously subside slowly greet each morning / and your brown 
lashes flutter revealing two perfect dawns colored by / New York / / see a 
vast bridge stretching to the humbled outskirts with only you / standing 
on the edge of the purple like an only tree / / and in Toledo the olive 
groves’ soft blue look at the hills with silver / like glasses like an old 
lady’s hair / it’s well known that God and I don’t get along together / 
it’s just a view of the brass works to me, I don’t care about the Moors / 
seen through you the great works of death, you are greater / / you are 
smiling, you are emptying the world so we can be alone

George Brecht STATEMENT FOR JAMES GOLDSWORTHY  FB#18 

1. modes of apprehension (root: to seize): art, science, language, myth. / 
2. no-grasping, no-art, no-science, no-language, no-myth, getting along. / 
everything exactly itself. magic inevitability (that is, no event avoid-
able). / 3. events: ‘special’ (music, dance, theater…)/ arranged events/ 
whip-poor-wills and fireflies. / 4. nothing-special. sounds (no-music), 
sights (no-painting, no-sculpture, no-dance...), onions, coffee, gasoline, 
sassafras, tight shoes, stomach-ache. / 5. urinating, spitting, arranging 
events, brushing teeth, seeing shadows, drinking water, heaving stones 
over telephone wires, reading a book, hearing tree-sounds, shaving... / 
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6. word-games, and chess, dice, (dominoes in between). / 7. playing, 
playing cards. playing piano. playing dead. / 8. “Ask me if I’m a frog.” / 
“Are you a frog?” / “Yes. Now ask me if I’m a cow.” / “Are you a cow?” / 
“Naw. I’m a frog.”

George Stanley  FB#16

Myriads now fly down / into our lives. / We can’t be sure / the brighter 
insects / are good ones. Out with nets, / catching what catch can, / 
unaware / of the color of the sky. 

Gregory Corso  I DREAM IN DAYTIME FB#28

I dream in daytime / much too sombre / to greet the angels / at my 
velvet-shredded door / / They enter salt / they pour my milk / they 
sprinkle white flies on the floor / / I cringe my sink / I gloom my stove / 
/ They leave me pink / I dip my glove

Jack Kerouac HITCHHIKER  FB#34

Tryna get to sunny Californy’ - / Boom. It’s the awful raincoat / making 
me look like a selfdefeated self- / murdering imaginary gangster, an idiot 
in / a rueful coat, how can they understand / my damp packs - my mud packs 
- / “Look Joh, a hitchhiker” / “He looks like he’s got a gun underneath 
that I. R. A. coat” / “Look Fred, that man by the road’ / “Some sexfiend 
got in print in 1938 in Sex Magazine” / “You found his blue corpse in a 
greenshade edition, with axe blots”

Jack Kerouac HOW TO MEDITATE  FB#34

-- lights out --- / fall, hands a-clasped, into instantaneous / ecstasy 
like a shot of heroin or morphine, / the gland inside of my brain dis-
charging / the good glad fluid (Holy Fluid) as / I hap-down and hold all my 
body parts / down to a dead-stop trance--Healing / all my sicknesses -- 
erasing all -- not / even the shred of a “I-hope-you” or a / Loony Balloon 
left in it but the mind / blank, serene, thoughtless. When a thought / 
comes a springing from afar with its held- / forth figure of image, you 
spoof it out, / you spuff it off, you fake it, and / it fades, and thought 
never comes --- and / with joy you realize for the first time / “Thinking’s 
just like not thinking --- / So I don’t have to think / anymore”.

Jack Spicer  LIVES OF THE PHILOSOPHERS: DIOGENES.  FB#33

He spilled his seed upon the marketplace / While all the Greek boys 
watched. Along the street / The dogs were basking in the August sun, / 
Scratching their fleas, and panting with the heat. / The brown-thighed boys 
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looked on in discontent / For they had hoped another Socrates / Would pat 
their heads and talk, and at the end / Confirm their daily wisdom with a 
kiss. / Diogenes is Socrates gone mad, / Their voices shouted, but his 
sweating face / Was straining towards the sun, blind to the light / That 
streamed around him through the market place. / The boys had left him and 
the dogs began / To howl in cynic wonder at the heat. / / Boston 1956

Jack Spicer  THE DAY FIVE THOUSAND FISH DIED IN THE CHARLES RIVER  FB#34           

When the fish come in to die / They slap their heads against the rocks 
until they float / Downstream on one dead eye. From rocks / The Irish boys 
yell and throw rocks at them and  / beat them with sticks. / Gulls wheel 
in the fine sky. / Tall as an ogre / God walks among the rocks. / He cries, 
/ “Yell and throw rocks at them and beat them / with sticks!” / But watch 
those upturned eyes / That gleam like God’s own candles in the sun. 
Nothing / Deserves to live.

Joel Oppenheimer “STATEMENT” FOR PATERSON SOCIETY FB#4

a statement. of what? stand, perhaps closer or not. however, / perhaps as 
a lighthouse stands, then, that is, the fixed position, / the stones are 
built up, the breakwater/s out to keep off the waves / might destroy the 
foundation, there are such, always; the light / keeps going around and 
around, uncovers, within its field what/s / there to be seen; opposition, a 
flashlight, you/re poking around, / that/s another way. / / what crosses my 
ears, basically, turns me on, triggered as if it were / a sound, a phase 
might do it, pushing into action some response, / which if it makes sense, 
is a poem. / / if it makes sense, i.e., that ought to be part of it, and 
the care, / that i/m not putting my hands where they can/t do anything, 
and / not laying them on too hard, where they can. / / do anything, yes, 
certainly, at base a craft we all keep learning / about, our tools, all of 
them, when and how to use them, so natural, / you don/t even think about 
it anymore. / / and if you/re lucky, the poem emerges ‘like a tulip easter 
morning’.

Joel Oppenheimer A GRACE FOR PAINTERS  FB#4

for Philip Guston / / where you are there are chairs, some / you can sit 
in feeling the fibre of / the chair itself, some there is / / a red throw 
pillow, it might be / uncomfortable, i have been in those / situations, it 
looks lovely, you / end up moving it vertically to the / side, or discard-
ing it altogether. / on some chairs it works. / / and my father discussing 
/ the possible move to an / apartment, what do they / need a house, just 
my / father, mother, aunt, says / i might want his old easy / chair, my 
mother says it / breaks your behind, my / father says he might like / it 
nevertheless, a wise / man, i haven’t had an / easy chair in ten years 
now. / / and in the sleeper there is a / white streak dimly seen somewhere 
in the / middle of the painting more to the / bottom than the top, I said 
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there is / hope, and joe: yeah, open it up. / / he laughed, the painters, 
he said, / only see the colors. / / however, even the / alchemist is 
sitting on a chair, he / needs perhaps the steady support in / his search 
for the secret, perhaps we / all need that chair bob was talking / about, 
oh no, perhaps we will find out. / / a secret semantics of the soul, then, 
/ in which chairs figure as a place you / could sit down, and there is, 
perhaps, / a hassock in front of each one, for / those with bad legs, the 
legs go first, / as jiggs with his gout stretches out / his casted leg upon 
it, the ease is / evident. / / and pillows for your head at / night. god 
give you grace as the / bottle sits upon the table, or the / cup, as the 
table stands beside the / chair, as all eight legs descend and / rest, 
firmly, upon the ground we / deal with, as the paintings sit, themselves / 
upon the canvas there before us. / / i have entered into a world where 
crimson / becomes an entity i believe in.

John Ashbery UPPER SILESIA FB#36

“Confusion and anarchy”, / Softball in the lot / Tell of how they suffered 
then / That backward reign / And somehow there is always room / For more 
of the same / I saw you in that environment / And somehow there is always 
room / Among the geraniums / A little yellow bird / There is always room / 
For more of the same / I saw you in that environment / Was it you? / On 
that street with the bad name / Like the wind on summer nights / Brings to 
plant a kiss of dust / And the kiddies with their toys / Among the 
geraniums / A balalaika / Or I might want a piece of pie or cake / Turning 
to the mirror, hands / To the face / What you can hear at any one time / 
In Upper Silesia / Is the fast growth of all the change it takes / To be 
here / You and you with me / Beside the pool split in two

John Wieners ODE TO THE INSTRUMENT FB#10

I wanted to write a love poem / like the River Merchant’s / and send words 
like I miss your wrists / under my chin, / sad song, there are cold 
sheets. / I write the news: / We found and ate gray plums today, rain, / 
the rivers are full. I saw your name in a book. On the deck / where I 
danced one morning I hear you in frogs water on leaves. / Saturday night I 
laid down in it, then walked back wet, hoping you / were home to dry me. 
Bring curtains for the bedroom. / Where? / It is thirteen days now. No 
word / is better than bitter word, but bitter / word is you live. / I 
wanted to send a love poem. / All I stamp is me / with no strings on / 
asking how do I go through tonight. / When you’re little / you can go 
sleepy byebye and no / big feet follow. / But I am a man from / laying out 
my face in the rain / in the hours where / you were. If you are / coming 
down on the Blue Mountain Skyway, please / mail it soon and I will come 
out to meet you / as far as Philadelphia.
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John Wieners PROCRASTINATION FB#31

I feel tomorrow it may be. Tonight. Later / ah when the world is ripe then 
will descend / o letters on fire fall on my head. / / Not now with my arm 
against the hard brown desk. / Go on; it has begun. The old heat is in the 
heart. / This is the new start you long awaited. / / The pattern of 
feelings interlock the chest. / / The eyes become bright and hard as 
diamonds. / Night falls at noon. / Too soon the leaves break from the 
branches. / / And whistle in the air of your ears. / The spirit is near, 
and dear / the grasping of the mind upwards / / towards the full sun, 
wheeling in the heavens. / At one with the cosmos, you are a star shining  
/ in the blue of the day time sky light.

Lenore Kandel JUNK/ANGEL FB#35

I have seen the junkie angel winging his devious path over cities / 
his greenblock pinions parting the air with the sound of fog / I have seen 
him plummet to earth, folding / his feathered bat wings against his narrow 
flesh / pausing to share the horizons of some ecstatic acolyte / the bones 
shines through his face / and he exudes the rainbow odor of corruption / 
his eyes are spirals of green radioactive mist / luminous even in sunlight 
even at noon / his footstep is precise, his glance is tender / he has no 
mouth nor any other feature / but whirling eyes above the glorious facing 
face / he never speaks and always understands he answers no one / radiant 
with a black green radiance / he extends his hollow fingered hands / bless-
ing blessing blessing / his ichorous hollow fingers caressing the shadow of 
the man / with love and avarice / and Then unfurls his wings and rides the 
sky like an enormous Christian bat / and voiceless / flies behind the sun.

LeRoi Jones LETTER TO DIANE FB#5

Diane, / Just now in whatever fit of desperation, blind self- / Justification, 
or whatever, I got into some thought re/The / Bear… mainly, as to what 
specific cutins we can make…as / especially some constant insistence…e.g. 
what we think / our roles ought to be, &c. Who we think we are. Literally, 
/ some continuous appraisal of our selves, society (or I shd / say, 
“societies”, having been with H, H, & G last night & / seeing, finally, the 
disposition of what I myself cd find / terror in. The Junk World, i.e., the 
complete shadow / people. Ugg). / / But how to get in most constantly…and 
with the most / force. As the newsletter shd only exist from some point / 
where it is ultimately realized and consistently available… / for all our 
thot. Hot to?? / It struck me also that / one specific way into Life, which 
is what the mimeod sheet / was to represent, at least for me. An attempt 
to get in on / the very rhythms of my self…&, of course, in whatever blank 
/ community we aspire to, as peers (?), or at least contemporaries. / I wd 
say perhaps excerpts, quotes, / steals, &c., from some pertinent matter 
would at least pull / in some things that might give at least a de facto 
existence / to all the shit we know & use & reject each minute. As / 
letters giving situations…pure banalities, &c. wd give a / sense of place… 
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as well as the literature, which, after all, / we will come to anyway. I 
mean I wd enjoy, for instance, / some comments from whatever literate 
peoples we know (hardly / confining to Poets & c) on whatever is closest. 
As Jimmy / Waring & Nick or Remy might give you some idea. I mean about / 
Anything available in their/our world that has made some / kind of 
noticeable lump in that same place. Instant reviews, / Paragraphs on 
religion, obscure facts noticed in readings, / trips to niagra. God, it’s 
huge where we are…our insistence / shd not be limited to a formal area of 
emotional response / that, as I sd, is going to be available (in a short 
time) to / whosever got the price of some book. But what that bookwont / 
have is where we are! As yr story of vampires in your house, / or that 
communal life there, &c. Baldly, Incidents too (or / incident, anyway) shd 
be gotten in the thing. Not formal incident / but whatever & wherever the 
thing is or where, at / least, we ran into it. / / Roi

LeRoi Jones FOOTNOTE TO A PRETENTIOUS BOOK FB#18

Who am I to love / so deeply? As against / a heavy darkness, pressed / 
against my eyes. Wetting / my face, a constant trembling / rain. / / A 
long life, to you. My friend. I / tell that to myself, slowly, sucking / 
my lip. A silence of motives / empties / the day of meaning. / What is 
intimate / enough? What is / beautiful? / / It is slow unto meaning for / 
any life. If I am an animal, there / is proof of my living. The fawns / 
and calves / of my age. But it is steel that falls / as a thin mist into 
my consciousness. As a fine / ugly spray, I have made / some futile ethic / 
with. / / “Changed my life?” As the dead man / pacing at the edge of the 
sea. As / the lips, closed / for so long, at the sight / of motionless / 
birds. / There is no one to entrust with / meaning. (These sails go by, 
these small / deadly animals.) / And meaning? These words? / Were there 
some blue expanse / of world. Some other / flesh, resting / at the roof / 
of the world / you could say of me, / that I was truly / simpleminded.

LeRoi Jones IN WYOMING TERRITORY  (  DANCE/LIKE/ FB#28

George. / Straw wind. Is / yellow.  Across steel, long / structures fade
against morning. A / white bed, like sun, / blinds. / Eye, to flesh, lips
to words, / the simple / fingering light / upon.

Michael Brownstein  DRIVING THROUGH BELGIUM FB#36

An old woman is cutting carnations / and to them she seems like an old 
woman / Who cuts carnations: perfumes press to get her / between the pages 
of Poetry magazine / / And because nothing interrupts her / she cuts one 
too many, and heads for esteem for / Gentlefolk fall away in crumble 
sadness / past the shifting potholes of our day.
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Michael McClure CUPID’S GRIN  FB#32

YES! THIS DAMN UNIVERSE! / An ever-flowing, eternal, closed up, / open 
system – a dial of vibratory flows / from end to front – a technicolor 
timeless object – / STARS – STARS- NEBULAE – AND SWIRLS / Of growing 
energy that fantasizes self. / A LIVING STATUE OF A SONG! / (Amoeba 
daydreams Metazoa. / Helium imagines Milky Way! / Or start from either 
end.) / ALIVE AS THE SEA! / When it all begins / I’ll be there. / You’ll 
know me by my curling lips / / - AND CHUCKLE  ! 

Mike Strong AFTER FB#18

Catching you / with light, / unloaded fingers. / / making like / catching 
balloons, it’s like / catching balloons / and being lifted. / The feet are 
doing the walking. / / You know now / what it’s like / inside / like a 
rain / of blue pine needles / constantly. 

Philip Whalen  FB#27

 SUNDAY AFTERNOON DINNER FUNG LOY RESTAURANT SAN FRANCISCO 

BUS / VAGON / / 7 o´clock trip to kitchen / / INK / by the pocketful / / 
Ink in jars, tubes / blocks and dishes / / Never (or seldom) where it / 
belongs / / ON / TIME / / More ink misplaced / / * / / cuttlefish in sepia 
sauce / / * / / chop suey / eggs fu-yung / pork newdrilles / fortunate 
cookies / fly shlimp / bosatsu pudding / / When the smoke of the cooking 
flies away / All that´s left we / consume what may / a very Chinese 
interest / plastic. Do I bore you /  coriander leaves. / / * / / A pot, 
apart from which / as, precious unguents, herbal / wines & essential oils 
/ sweet & ooze, collect / a powder of gone spiders. / / PORTENTOUSLY / 
SUNDAY / / FOOD SMOKE / / as if we were gods & cherubic / presences

Philip Whalen THE ART OF LITERATURE, CONCLUDED. FB#27

WHAT I MUST CARRY: THE ENTIRE PAST / Mother & Father & Sister & 
Grandmother, / Wherever I go, a generation of men & women yet unborn, / 
The book I’m reading, the book I’m writing, / A list of addresses and 
telephone numbers / hair comb, keys to return for the night for my / 
toothbrush and razor / Pens (& in case they fail, pencils) & for amuse-
ment, / a lead-holder with 7B graphite nearly black as ink / And quite 
often I have a map of the place I intend to visit / / Some sort of 
Government paper that says I am here, / More Government paper & metal I 
trade for bus rides / Animal hairs & hides, fibres of plant or synthetic 
origin / 2 lenses fixed in plastic frame to light my weak eyes / All dark 
and wet inside, hot & slippery, rivers, lakes, / & bays & gulfs & voids & 
sand & mountains & stars & / / The sunglasses, forgotten, lie on my desk.
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Richard Baker STRUGGLE FB#25

the clouds were just below / the residential buildings / on the other side 
of the street / / / they were streaming out / the sun just below / houses 
shining / the clouds gaining and losing / / the house / green leaves /     
just moving clouds / the blue seeming / to move with them / / When /       
the clouds first bright then brown / / When / are you / / yellow flowers too 
on the street / also somewhat / moving / with the street / / —— / / are 
you coming home / that’s not what I wanted to ask 

Robert Creeley “STATEMENT” FOR THE PATERSON SOCIETY FB#6

A poem is a peculiar instance of language’s uses, and goes well beyond the 
man / writing—finally to the anonymity of any song. In this sense it may be 
that a poet works toward a final obliteration of himself, making that all 
the song—at last free of his own time and place. It is curious that this 
can be most true of that most personal, wherein the man leaves the 
environment of years and faces, to make his own the poem. But he can only 
do this, it seems to me, by the most scrupulous localism—because only the 
particular instance proves free in this way. / / Again and again I find 
myself saved, in words—helped, allowed, returned to possibility and hope. 
In the dilemma of some literal context a way is found in the words which 
may speak of it.

Robert Creeley  THE SKELETON  FB#25

The element in which they live, / the shell going outward until / it never 
can end, formless, / seen on a clear night as stars, / the term of life 
given them / to come back to, down to, / and then to be in / themselves 
only, only skin.

Robin Blaser A STORY AFTER BLAKE FB#1

Then he went up stairs / & loaded the maid / with glasses / & brass tubes  
/ & magic pictures / / & bottles of wind. / / His obtuse blue eye / tipped 
backward at all / the skyscrapers. Slowly / flamed over this palaver /  
of winter stars. And / came back to himself / where he saw transported / 
the worldly gazes, lustrous / diadems and lozenges / of bitter black.  
“O”, he said, / “there and there are the wispy branches / of pissing 
stars. Rise in the air / like guttered whirlwinds. Stop / on the back-
stoop, begging.” / / And backward he stretched / to beat out shouts / on 
his ice-torn fingers. / And slept, a cozy animal / among the startled 
words. / / I do not say he exists / but his dance is company / and there 
he rises  / on the shouts of whirligigs, speechless, / proud, / in scarlet 
gowns & broad gold lace / of sweat.
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Robin Blaser ODE FOR MUSEUMS, ALL OF THEM! FB#1

The prehistory of our skin in glass cases. / The measurements of the brain 
cavity posted. / All these guardians should me making guns. / / What could 
I do here except steal something? / The Venus of Lespuges whose breasts 
look / detachable. The axes. Tools of fire. Or matchstick / animals. / / 
For instance, the fetish whose genitals are / woven straw. Pure realism. 
Tourists imagine / the erections. A geography where our bodies / stretch, 
broken and astonished. / / Well, we fed the universe, and the monuments / 
In their cages mock our insomnia. / / This nakedness. The taste of semen 
like / a shadow of rivers. / / The milk of my horoscope falls in the / 
streets. The mountains disappear over / my shoulder for luck. / / But the 
museums closed before I could / pocket the masks of distant movie- / 
stars. The glass caught my hand / in its shattered petals. By a miracle, / 
the damage was total bereavement. But / who wept? / / We are so tired of 
museums. Even prehistory / is monumental. Who more so, than these / 
scraggly natives picking sponge out of their / eyes. Is it true we’ve seen 
anything but / animals. Two by two. / / And now we pluck their bones for 
that / which is silken and caught / in the rattan webs of a fetish.

Ron Loewinsohn THE MENDACITY OF RADIO  FB#16

He jumped out of the car & / pissed in the ditch. / What water had been 
there was / frozen & the mudbanks hard / & glazed. / He got in again, 
sitting / with his shoulders hunched up / & blowing on his hands. / He 
said / Christ it’s cold out there / & held his hands out to the heater.  
/ / She didn’t answer him, / just kept on driving with one hand, / tuning 
the radio with the other. / Getting fragments of news, canned  / laughs, 
static, / finally a saxophone in an easy / arrangement of something, very 
lush / with full orchestra. / When that was over someone talked / about 
India. A commercial for a bank. / Some more music, / cocktail hour stuff. 
/ / They both relaxed & the car / rolled on thru the afternoon / & into 
the evening, when  / the snow started falling.

Ron Loewinsohn THE MENDACITY OF WINDOWS FB#16

From across the room I can see / the upper branches of a sycamore: / some 
kind of bright, a white / fungus in the forks of the leafless / branches. / 
They’re just dense enough to form a pattern, / & tho the windows / on the 
other side of the court aren’t hidden / by them, they are abstracted, 
showing / only a section at a time, like the window / itself that shows me 
80 cu ft of / sycamore branches; / no tops or bottoms, just / connected 
sticks

Shiela Plant ADAMANCY FB#33

Love that seeks / not love / / Body that seeks / Nobody / / Mind that 
seeks / Nevermind / / I am dying of tightropes / I am living for beats / 
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of a heart no longer / pebbles / bouncing skipping pounding sleeping / on 
a street of masochism / treading on bubbles / what am I doing in this 
cigarette / i am ashes / i no longer seek / to burn / “my id is no good” / 
twitch / tell me what I am doing in this ashtray / life is but eight 
minutes long / perhaps tem / if you are kind enough to hold me / & do not 
extinguish me / sometimes you become tired of me / I / others you puff me 
until I am out of breath / & I stop breathing / & die / without being 
murdered. 

Stephen Jonas QUEST  FB#2 

what pulls out the poetic / line / / is not whats in the head / but whats 
not in the belly / / the lean / lines out / the cat faced / / hunter / 
artist / crouched / tense / image of the prey sketched already / upon the 
/ central forehead / with the of course / detailed / overemphasized / hips

Stuart Perkoff THE SWING FB#19

up in san francisco, dig, he sd / / speaking then / of language / (a 
concern that / occupies our needs / currently / / newness / in the word / 
the structure, like they say / or / in the swing of a line / a sound / / 
using, he sd, the word in sentences / as brake upon the flow of thinking/ /    
up in san francisco/ / dig / / you dig? / / to shape the swing / to the 
tongue of a different eye / / & i, thinking of the word, / like, / as used 
to destroy a reality / within a described scene / / this changed line / of 
language, swung out / as we do it / lines of thought / unknown / on the 
other side of the Grass / / what might it not do, to verse, to thinking / 
/ an attempt, at any rate, / now carried on

Tony Weinberger FOR SYLVIA FB#4

it’s so simple / standing there / in full view / wearing a slip / & ballet 
slippers / hair pulled back / to let the summer air / cool her nape / 
washing the dishes / we just ate from / mumbling a song / her hips swaying 
/ thru the silk / when she bends over / I don’t know how / I used to eat 
alone

Yu Suwa A POEM FB#22

Go down a slope with poetry friends / And turn our heads to the top of the 
slope / Where the dead leave colored sky before dark / We were became 
silent for read a winter poem in the sky / / I think that poetry exist 
just into / only the wasteland of winter / or the breeding of spring / / 
and now leaves are shiver with cold wind / / We ask the way to the sake 
shop / Tonight we are going to drink in secret for Whitman  / For his 
great brain and for our December 31 / To wash away the resin from our 
tongues and penises / With alcohol.
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