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Convivo com o hibrido. 

Aqui não há só uma 

identidade, mas muitas.  

Nunca sei quem está 

aqui de passagem ou 

quem realmente vive 

aqui. 

As fronteiras se 

dissolveram. A 
diferença aqui é normal. 

Somos um  

 
povo em transito.  Tudo 
se move com as 

cigarras e as cataratas. 



A terra avermelhada da 

região, característica 

também de Foz do iguaçu, 

é conhecida como "terra 

roxa", pois imigrantes 

italianos a chamavam por 

"terra rossa", então o 

aportuguesamento para 

"roxa'' ao invés de 

"vermelha". As cigarras, 

em seu período larval, 

podem viver de 3 até 17 

anos abaixo da terra, 

dependendo da espécie, 

eclodindo apenas em sua 

fase madura, período em 

que cantam, copulam e em 

seguida morrem, período 

este que marca o início da 

primavera. Cigarras 

também estão presentes 

em Foz do iguaçu. 

Cigarras 
 
Acordando ao canto da cidade ardente 
Não dos motores 
Não das línguas 
Daquelas que sonham em cantar por anos 
 
Como seria viver três anos embaixo do pano? 
Do pano roxo que lhes trás à vida 
Do trabalho ao canto 
Um cantarolar que eu conto 
Ao acordar e lembrar que é dia 
Dias em que trabalho 
Dias a fio em que elas soam 
Como uma sirene 
Dos seus dias de prole 
Dos meus dias de pranto 



Ojos de jabitucado 
 

Grandes pestañas 
Sin sexo determinado 

Doce como fruta 
Celoso… muy celoso 

Soy Dios 
 
Me basto a mí 
Me entiendo a mí 
Me temo a mí 
Invisible 
Soy el rostro de mis manos 

Llevo años sin ver un espejo 
 
Cuántos demonios arrullándose 
En los pliegues de esta piel 
Me parece que escurro 
¿No es obvio? 
Me parece que lloro 
Es falso. 



AS HORAS DE....A 
 
São 3:00 da manhã, 
cadê a minha...minha caneta? 
A madrugada se arrasta 
como uma...uma cascavel, 
que escolhe folhas secas para dormir...dormir melhor 
Olhe com atenção! por...porque se alguma cascavel 
Se...se dispõe a se...se defender, ela morde, 
infecta você com seu VE – NE – NO  
É provável que não alcance algum...conto para contar 
 
São 4:00 da manhã, 
cadê o meu...meu caderno? 
A madrugada se arrasta 
como uma...uma lagartixa, 
fria, veloz como a sua língua ás...áspera 
Mas estou só. Andando pelas pare...paredes 
 
São 5:00 da manhã, 
cadê os meus óculos? 
A madrugada continua se arrastando 
quase para...parando 
ruído algum, 
Os minutos esperam os segundos passar... TIC-TAC-TIC-TAC... 
 
São 6:00 da manhã 
O encontro dos desencontrados 
A madrugada para...para de se arrastar 
COCORICÓ....COCOROCÓ....QUIQUIRIQUI....cantou o galo 
Despertando....o nascer do sol 



Yo estoy acá na Garganta do Diabo 

Ciudad tán hot, 

Mi Querida mamá que acolhe a todas as culturas 

Che sy tán importante, My mother tão turística 

Che Foz do Iguaçu-gua. Is wonderful! 

Na calada de las lluvias, del brillo, del yellow 

Acá sí és posible brotar 

Las Calandrias y zorzales 

Vêm o delírio, o martírio 

Um corpo atormentado 

Uma alma desesperada 

Um cérebro que pensa, que busca solução e alma 

O nosso ser quer sair, quer agitar 

O ser que sente que vai enlouquecer aqui em Foz do Iguaçu 

Quer fugir? Faz força! Foz força! 

Quer sair o corpo, 

Quer sair....sair para onde? 

Se não me deixa morrer, deixe-me viver 

Não me sufoque mais, 

Solte-me, deixe-me viver...Cataratas do Iguaçu...Ardente e fria 

Quati...cadê você? 

Corre! Corre! Corre! 

Foge! Foge! Foge! 

Garganta do diabo 



Te extraño 

  

Bastabacuatro meses y uno díasin mirar-te 

Y me deparabaeligiendolascanciones que recordabannuestra historia 

Ensañamientos 

Sentimientos 

Emociones 

Cuando menos esperaba 

Ya vestido de tus regalos 

Tomado por el futuro 

Alimentando-me delpasado como si no tuviera comido 

Batimientos acelerados que golpean lacirculación 

 Que parte para avisar-me 

Que lapiel salga enel momento 

Para que yohable, sufrimiento: 

Distanciamientos 

Desaparecimientos 

Olvidé! 

Adormecíenun tempo no tan distante. 



Carta 
 
Escribirte de nuevo  
me faz tre-mer 
espero que pienses 
mi contorno en tu arco iris 
tanto quanto eu penso 
tua sombra no meu sorriso 
 
te digo que te extraño 
mesmo que las mentiras lo nieguen 
te digo que me con-fundo 
 
meu espelho 
se rompe en mi reflejo, 
trozos de extranjero 
dilatan mis memorias 
placidas, 
suaves, 
hermeticas 
    (a)mo. 



El claro de la luna 
 
La luz partió da oscuridão y 
Por la puerta del fondo 
No almejaba tu voz en la ventana 
Y después en la callecita. 

08: 50 
 
No sono nada 
Mas me lembro de tudo 
As veces não muito 
Por que no tenho força 
08: 55 – fim. 

Tal vez sea 
 
Tal vez seja o hoje 
Tal vez no sea hoy no, mañana 
Tal vez no sea nunca 
Y si venís será jamás 
Y tal vez sea bueno 

Un árbol entre dos baldosas 
 
A tus pies un árbol entre dos baldosas 
Atentamente 
Mirándolo 
Tal vez sea ella 
A pessoa que sonhei 
En el banco de la plaza 



 
*** 
Na terra vermelha, o pássaro frio morre: 
Parece um sopro, é quase vivo! 
Por que corres tanto? 
Na Solidão da Noite, 
Que horrível é não conseguir dormir! 
Mi tristeza (tras los pasos de mi amada): 
El águila que se arrastra! 
Te daré la oportunidad de leer a mi ánima. 

** 
Coerção de boi sem sangue 
As formas que estão formando 
Pois tudo é oxímoro 
As nuvens: são arquitetadas pelos anjos! 
Vivendo de uma prece 
Solamente se ve la vida 

 
 * 
Comienzo de un final desesperado 
Miro mi imagen en el espejo 
De tudo que há en el vientre de mi vida 
Balãopequeno de grande explosão 
Como las raparigas, las flores crecen en el jarmim 
Porque en mi mundo reina la incoherencia 

Cadáveres exquisitos 



Mi nombre es Alejandro Abdol  

 

Apresentar-me é tarefa tão esquálida quanto o óxido que corroê o ferro de meu sangue. Talvez 
seja a questão do sangue que tem colocado em mim o assombro da tarefa. Chamam-me de 
Alejandro Abdol. Muito prazer. Mas não sei como eu chamaria a mim mesmo caso tivesse que 
me nomear. 
Deram a mim os nomes comuns, de Alejandro e de Abdol. O primeiro significa aquele que 
defende toda a humanidade. Acho que jamais seria capaz de defender uma formiga e ainda 
assim sinto uma tremenda culpa por não ter coragem para defendê-la. É claro que minha 
pesquisa na biblioteca municipal não pode ser levada muito a sério. Os nomes ocidentais, em 
especial os de origem grega, como o meu, geralmente tem uma fumaça mitológica que os 
transforma em algo grande e louvável. Coisa que nunca me interessou. Meu segundo nome é 
Abdol. Porém o correto seria Abdul. Escrito com a vogal U, não com O. Por um motivo 
qualquer, a possível surdez do escrivão do cartório de registo de nascimentos ou até mesmo do 
padre que registrou minha alma aos céus católicos, assim foi por desejo de minha mãe. Meus 
dois nomes com a inicial A. Parecido com as pilhas AA. Embora eu não tenha energia alguma. 
Impera em mim a preguiça, o desleixo, a hipocrisia e um caos orquestral. Um regente surdo 
que exige de seus músicos a ditadura do compositor, uma partitura silenciosa que conserva a 
música de esferas que não são mais que formas de cristais terrosos. Sujos e embriagados. E é 
assim que me sinto em qualquer lugar, como um surdo numa orquestra. Não compreendo, nem 
sinto nada além do desconforto da gala, das caras e das expressões de genialidade da 
composição. Sinto-me como um guarani, perdido no centro da cidade hostil. Na terra que foi 
minha, já não é. Na região que nasci, não era minha. Mas agora é. 
Minha mãe é brasileira, meu pai do Líbano. Nasci em Santa Rita, no Paraguai, espécie de oásis 
para os brasilguaios. Não foi meu caso, aquele lugar representou a ruptura de mundos ainda 
que em conflitos em mim, não me reconheceu tal como um dia ainda hão de me reconhecer. 
Minha mãe falava português. Meu pai árabe, um árabe que nunca entendi. Eu aprendi apenas 
o português até meu 14 ou 15 anos. Uma língua tão bonita. A línguas de minhas ideias 
confusas e ofuscadas pela fumaça dos caminhões e carros da cidade que hoje vivo: Ciudad del 
Este. Na sua profusão precária de afetos. No sentir permanente, uma saudade de minha mãe. De 
meu pai não tenho saudades, dele herdei o Abdou já citado acima. Significa servente. Se ao 
menos tivesse se esforçado um pouco mais, poria o complemento. Allah. Para ficar Abdullah. 
Assim meu nosso seria interpretado como servente de Deus. Mas apenas sou um servente. Um 
servente qualquer, como quis meu pai. 
Alejandro Abdul o Abdol, acaso el  poeta iguacuence más interesante de nuestros días. 
 

 



[Meterte adentro] 

Para el poeta brasiguayo Alejandro Abdul 

 

Meterte adentro meterme dentro concha mía  

Empujar empujarte empujárme la 

Es exactamente lo mismo dos estrellas errantes 

Aquel y ese otro árbol en perspectiva 

Saber coger del saxo perdón  

Del sexo y soplar  

Encabalgadamente soplar y desaparecer los dos 

Como uno ya como dos y una única ceniza 

Pero que me trajo la vida sino la trasvida 

Siempre siempre resucitándole varias veces 

Resucitando 

Como dos como uno como nadie como todos  

Y cada uno 

 

Pedro Granados / 2013 

Homenajes a la poesía de A 



La Noche del Azar 
o 

The Blue Garden. 
(Fragmentos del poema original.) 

A Alejandro Abdul 
Eugenio Passos 

*** 
En el natal del Escorpión, en el trigésimo nono año antes del Fin, se abrió el Jardín de las Delicias: era la Fiesta de un 
Hombre Solo. Comparecieron el Menino Muerto y su Príncipe, los republicanos (todos demócratas!) del Cenotafio 
(vulgo Mausoleo) y todas las Orquídeas de la carrera Trina (como Las Gracias). Había un nuevo invitado, Alejandro 
Abdul: él sería iniciado en 

Los Misterios de Ismália. 
 

Él no lo comprendió, pero lo aceptó, por eso el Escorpión reconoció que Abdul era mismo un poeta. Hubo un telefone-
ma (para convocar las Hetairas), y los propios Arcanos pusieron (sobre un anaquel, bajo el cual Ardían las piedras) una 
zarza (la cual no se debe quemar). Llegaron las Heteras (la señorita July adelante de todas!), se pidió permiso a los otros 
Invitados (no se demoraría demasiado), y se cerró el Jardín. En la especie de Sauna dónde se cerraran los Arcanos, las 
hetairas se desnudaban, y los Efluvios ya inebriaban a todos, cuando el Escorpión pidió a alguien que le Diera una hoja 
de papel y dijo a Abdul (habiéndose puesto todos en círculo): 

“Hoy conocerás el juego del Azar.” 
 

Entonces se empezó el juego. 
 

Al sonido de Coltrane (Olé), se escribió el primer verso; después, se plegó la Hoja (a fin de que no se viera el verso) y se 
escribió otro verso; por fin (Habiendo cada uno escrito un verso del poema sin tener leído el verso Anterior) se entregó 
la hoja a Abdul, y se le pidió que (en silencio) lo leyera. 
 

Después el Escorpión (dándole el bolígrafo) le dijo: 
 

“Ajústalo, nómbralo, léelo y explícalo.” 
 

He aquí el poema: 
 
Cantar. 

Furor: la danza en los cuadriles de Sevilla 
Es 
El Espíritu malo (de parte del Señor), que baja sobre ti. 
 
La flauta es lúbrica (y hembra), 
Y 
Los platillos (como címbalos) conducen a un dios: 
 
El soplo (nefesh) quiere la vida, 
Pero 
Los dedos lloran la Morada de los Muertos. 
 
La ánima del continente pulsa en ti. 



Comentarios críticos 

ALEJANDRO ABDUL: UM POETA QUE VIBRA E RESSOA 

 

A poesia é o ofício sagrado da palavra.  Linguagem em estado puro, mais que expressar 
significados precisos, revela sentidos, expõe essências, regula particularidades e conduz a 
sensibilidade a estados de indagação para inesperadas respostas, guardadas em cada um 
que a ouve ou lê. Alejandro Abdul faz emergir poesia para narrar e produzir inquietações. 
Na forma de fraturas compositivas reinaugura o que a linguagem guarda de mais virtuo-
so: seu cosmos de qualidades estético expressivas. É  poeta em sentido estrito. Sua fala sen-
sível transita das infinitas possibilidades onomatopaicas para criar fragmentações voca-
bulares, passando por inéditas pontuações frasais que geram uma incômoda surpresa na 
leitura, até os processos de visualização da fala. Uma experiência “visiva”, posta na forma 
de utilização de reticências e parênteses com alternância entre maiúsculas e minúsculas. 
Há algo inédito que universaliza sua fala. Trata-se do caráter mediador que professa ao 
fazer confluir em um mesmo texto poético as qualidades do hibridismo, o que o territo-
rializa como o poeta de encontros culturais interativos e motores de transformação. Sua 
poesia é performática, no melhor sentido da experimentação vernacular, embora desen-
hada no rigor da forma que não admite qualquer supressão ou acréscimo, tal sua rígida 
noção de medida. Alejandro Abdul indica um novo caminho poético, como o farol que 
norteia os navegantes através da borrasca. Vamos ver e ouvir seus poemas.  

 

Profesor Jorge Antonio Da  Silva, profesor de Arte y Mediación Cultural en la UNILA.  
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