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OS ESTATUTOS DO HOMEM 
(Ato Institucional Permanente) 

A Carlos Heitor Cony 
 
Artigo I. 
Fica decretado que agora vale a verdade. 
que agora vale a vida, 
e que de mãos dadas, 
trabalharemos todos pela vida verdadeira. 
 
Artigo II. 
Fica decretado que todos os dias da semana, 
inclusive as terças-feiras mais cinzentas, 
têm direito a converter-se em manhãs de domingo. 
 
Artigo III. 
Fica decretado que, a partir deste instante, 
haverá girassóis em todas as janelas, 
que os girassóis terão direito 
a abrir-se dentro da sombra; 
e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro, 
abertas para o verde onde cresce a esperança. 
 
Artigo IV. 
Fica decretado que o homem 
não precisará nunca mais 
duvidar do homem. 
Que o homem confiará no homem 
como a palmeira confia no vento, 
como o vento confia no ar, 
como o ar confia no campo azul do céu. 
 
Parágrafo Único: 
O homem confiará no homem 
como um menino confia em outro menino. 
 
Artigo V. 
Fica decretado que os homens 
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estão livres do jugo da mentira. 
Nunca mais será preciso usar 
a couraça do silêncio 
nem a armadura de palavras. 
O homem se sentará à mesa 
com seu olhar limpo 
porque a verdade passará a ser servida 
antes da sobremesa. 
 
Artigo VI. 
Fica estabelecida, durante dez séculos, 
a prática sonhada pelo profeta Isaías, 
e o lobo e o cordeiro pastarão juntos 
e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. 
 
Artigo VII. 
Por decreto irrevogável fica estabelecido 
o reinado permanente da justiça e da claridade, 
e a alegria será uma bandeira generosa 
para sempre desfraldada na alma do povo. 
 
Artigo VIII. 
Fica decretado que a maior dor 
sempre foi e será sempre 
não poder dar-se amor a quem se ama 
e saber que é a água 
que dá à planta o milagre da flor. 
 
Artigo IX. 
Fica permitido que o pão de cada dia 
tenha no homem o sinal de seu suor. 
Mas que sobretudo tenha sempre 
o quente sabor da ternura. 
 
Artigo X. 
Fica permitido a qualquer pessoa, 
a qualquer hora da vida, 
o uso do traje branco. 
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Artigo XI. 
Fica decretado, por definição, 
que o homem é um animal que ama 
e que por isso é belo. 
muito mais belo que a estrela da manhã. 
 
Artigo XII. 
Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. 
tudo será permitido, 
inclusive brincar com os rinocerontes 
e caminhar pelas tardes 
com uma imensa begônia na lapela. 
 
Parágrafo único: 
Só uma coisa fica proibida: 
amar sem amor. 
 
Artigo XIII. 
Fica decretado que o dinheiro 
não poderá nunca mais comprar 
o sol das manhãs vindouras. 
Expulso do grande baú do medo, 
o dinheiro se transformará em uma espada fraternal 
para defender o direito de cantar 
e a festa do dia que chegou. 
 
Artigo Final. 
Fica proibido o uso da palavra liberdade. 
a qual será suprimida dos dicionários 
e do pântano enganoso das bocas. 
A partir deste instante 
a liberdade será algo vivo e transparente 
como um fogo ou um rio, 
e a sua morada será sempre 
o coração do homem. 
 
MELLO, Thiago de. In: Faz Escuro Mas Eu Canto: Porque a Manhã 
Vai Chegar (1965). 
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JÁ FAZ TEMPO QUE ESCOLHI 
 
A luz que me abriu os olhos 
para a dor dos deserdados 
e os feridos de injustiça, 
não me permite fechá-los 
nunca mais, enquanto viva. 
Mesmo que de asco ou fadiga 
me disponha a não ver mais, 
ainda que o medo costure 
os meus olhos, já não posso 
deixar de ver: a verdade 
me tocou, com sua lâmina 
de amor, o centro do ser. 
Não se trata de escolher 
entre cegueira e traição. 
Mas entre ver e fazer 
de conta que nada vi 
ou dizer da dor que vejo 
para ajudá-la a ter fim, 
já faz tempo que escolhi. 
 
Rio de Janeiro, 1981 
 
Publicado no livro Mormaço na Floresta (1981). 
 
In: MELLO, Thiago de. Vento geral, 1951/1981: doze livros de poemas. 
2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987 

Conciliação 



 20   ANO 2, Nº 8, Outubro|2018, Feira de Santana/BA 

INICIAÇÃO DO PRISIONEIRO 

 

(Poema escrito a 21 de novembro de 1965, numa cela do Quartel da Polí-

cia do Exército, no Rio de Janeiro, ao qual o autor foi recolhido por ha-

ver participado de uma manifestação contra a ditadura, em frente ao Ho-

tel Glória, no instante mesmo em que ali chegava o ditador para inaugu-

rar a Conferência da OEA. Desse protesto participaram, entre outros, os 

companheiros Antônio Callado, Jayme de Azevedo Rodrigues, Carlos 

Heitor Cony, Márcio Moreira Alves, Flávio Rangel, Glauber Rocha, Joa-

quim Pedro de Andrade e Mário Carneiro, todos eles presos — e aos 

quais é dedicado este poema.) 

 

É preciso que Amor seja a primeira 

palavra a ser gravada nesta cela. 

Para servir-me agora e companheira 

seja amanhã de quem precise dela. 

 

Não sei o que vai vir, mas se desprende 

dessa palavra tanta claridão, 

que com poder de povo me defende 

e me mantém erguido o coração. 

 

No muro sujo, Amor é uma alegria 

que ninguém sabe, livre e luminosa 

como as lanças de sol da rebeldia, 

que é amor, é brasa e de repente é rosa. 

 

Publicado no livro Faz Escuro Mas Eu Canto. A Canção do Amor Ar-

mado (1966). 

 

In: MELLO, Thiago de. Vento geral, 1951/1981: doze livros de poe-

mas. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987 
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