
Voos Rasantes



Copyright © Fabrício Augusto de Oliveira, 2022

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei nº 9.610, de 
19/02/1998. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou 

transmitida, sejam quais forem os meios empregados, sem a  
autorização prévia e expressa do autor.

 Editor João Baptista Pinto

 Capa E Editoração  Jenyfer Bonfim

 rEvisão Do Autor

LEtra CapitaL Editora

Telefax: (21) 3553-2236 / 2215-3781
vendas@letracapital.com.br

www.letracapital.com.br

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ



Fabrício Augusto de Oliveira

Voos Rasantes





Obras literárias do autor 

Pássaro-Eu. Divinópolis: Movimento Agora, 1968
Olhos-caminho. Divinópolis: Movimento Agora, 1970

Vieram os pássaros. Divinópolis: Movimento Agora, 1975
Caminhando. Belo Horizonte: O Lutador, 2011





Sumário

À guisa de introdução ................................ 11

Parte I: Voos Rasantes ................................ 13

Desejo ........................................................ 15
Por cem ..................................................... 16
Hipocrisia ................................................. 17
Sal da terra ............................................... 18
O dono da padaria ................................... 20
Controle da palavra (na visão de tiranos) .. 22
Manipulação ............................................. 23
Autonomia ................................................ 24
O bom travesseiro .................................... 25
Olhos emprestados ................................... 26
Conversa (inútil) com botões .................. 27
Cafés parisienses ...................................... 28
Amor de cães ............................................ 29
O artista da fome ...................................... 30
Momento mágico ..................................... 31
Consciência ............................................... 32
Livre-arbítrio ............................................. 33
Influência .................................................. 35
Amor ferido .............................................. 36
Desvios ...................................................... 37



Paraty ........................................................ 38
O preço do silêncio .................................. 39
Coração e bolso ........................................ 40
Paz ............................................................. 41
Alcobaça.................................................... 42
Poeta (1) .................................................... 43
Poeta (2) .................................................... 44
Jacques ...................................................... 45
Vaidades tolas ........................................... 46
De túneis ................................................... 47
Falso brilho ............................................... 48
A voz .......................................................... 49
Medo ......................................................... 50
Ingratidão ................................................. 51
Pobre-rica .................................................. 52
A moça com o fone no ouvido ................ 53
O Olhar diferente ..................................... 54
O golpe ..................................................... 55
Maquiagem ............................................... 56
Receita populista ...................................... 57
A justiça em dois atos ............................... 58
O preço da beleza ..................................... 60
Instância amiga ......................................... 61
Foro ........................................................... 62
Lábia fina .................................................. 63
De Latim e Supremo ................................ 65



O cavaleiro da morte ............................... 66
A lei e o processo legal ............................ 67

Parte II: Poemas para Cláudia  .................. 69

Perfeita ...................................................... 71
Confissão .................................................. 72
O universo em cores ................................ 73
Caminhada ................................................ 74
Insofrida .................................................... 75
Lembranças .............................................. 76
Saudade ..................................................... 78
A volta ....................................................... 80
Novo companheiro ................................... 81
A pandemia............................................... 82
De perdas .................................................. 83

O autor ......................................................... 84





voos rasantEs    11

À guisa de introdução

Nos padrões atuais da poesia, em que a mensa-
gem importa menos que a combinação de palavras 
mais belas, com acústica e sonoridade para se che-
gar ao ápice da construção poética, esses poemas 
devem ser vistos mais como crônicas em forma de 
versos do que propriamente como poesia em sua 
forma atual. Apresentam, contudo, a vantagem de 
não deixar o leitor incomodado por ter de gastar 
tempo tentando decifrar o que o autor quis dizer 
ou se alguma mensagem procurou transmitir, o que 
nem sempre representa sua motivação. 

Alguns poemas deste livro retratam as adversida-
des da vida, a condição humana frente à significância 
do universo, bem como a efemeridade dos sonhos e, 
às vezes, também de amigos e ex-companheiros de 
luta que não raro se rendem a outros interesses, à 
medida que passam a ver o mundo com outros olhos 
e a achar ser o tempo da vida curto demais para des-
perdiçá-lo com utopias. Outros, exploram o momen-
to histórico que vivemos no Brasil e expõem o lado 
sombrio das promessas de autoridades públicas e de 
políticos, bem como a fraqueza das instituições de 
Estado que deveriam servir à democracia, mas que, 
na defesa de interesses próprios de seus membros, de 
familiares e de amigos, traem esses compromissos. 
Além disso, inclui também poemas que revelam ser o 
amor que nos fornece a força necessária para resistir 
e seguir em frente em um mundo hostil.
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Sabe-se que poemas datados, como é o caso de 
alguns que constam deste livro, apresentam o incon-
veniente de não atenderem o sentido da universa-
lidade, por tratarem de questões e personalidades 
específicas de um momento histórico, nem sempre 
identificáveis em outras épocas. No entanto, consi-
derando que as artes, em geral, e, entre elas a poe-
sia, constituem boas armas para se travar um bom 
combate em prol da sociedade e da democracia, 
eles mais do que justificam este registro. Vivemos 
uma época de governos populistas e corruptos, de 
políticos fisiológicos e de um judiciário dominado 
pelo Executivo, que têm enfraquecido o Estado e a 
flor delicada e frágil da democracia. Alguns desses 
poemas abordam, especificamente, essas questões.

A última parte do livro – Poemas para Cláudia 
– compõe-se de uma série de poemas dedicados à 
minha companheira de vida – Cláudia Cotta Lanna 
–, que tragicamente deixou este mundo no dia 03 de 
janeiro de 2021, em plena pandemia da Covid-19. 
Os dois primeiros retratam seu jeito de ser em vida 
e, os demais, o enorme buraco que a sua partida 
provocou em mim e o vazio insuportável em que me  
aprisionou.
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partE i 

Voos Rasantes
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dEsEjo
(Em algum lugar na década de 1970)

que o seu riso seja puro 
e sua voz cálida

que o seu andar seja único 
e seus olhos uma canção

que os seus cabelos sejam o sol 
e seu rosto, a alegria

que o seu ser abrace 
as vicissitudes do mundo

e se perca tênue 
nos confusos rios de Vênus

e que para cada olhar 
haja rosas amanhecendo

e para cada sorriso 
lírios reflorindo

e que o seu mundo 
seja o mundo dos meus olhos


