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Até meados da década de 80, o melhor programa da 
cidade, pelo menos para os que não tinham pedigree, 
era uma esticada até as coroas do Parnaíba onde, de-
pendendo do horário e da companhia, podia rolar tudo e 
mais alguma coisa. Ali se reunia uma tribo multicolori-
da, alegre e barulhenta, com pouco (ou nenhum) dinhei-
ro para gastar, mas com inesgotável disposição para 
divertir-se. Nos finais de semana, cada polegada de 
chão era disputada no grito, às vezes, no tapa por uma 
legião de banhistas, barraqueiros, ambulantes, peladei-
ros, marreteiros, desocupados e afins. Situadas no meio 
de um rio limítrofe, as coroas eram uma espécie de 
território independente, com leis próprias. Leis simples, 
objetivas, práticas. A mais concisa delas não passava 

de uma advertência: “deixa rolar”, ou seja, não se meta 
com o que não lhe diz respeito. Polícia? Só quando 
havia afogamento, uma aporrinhação. Sem a presença 
de “autoridades”, as coisas se ajeitavam naturalmente e 
a vida seguia o seu curso. Assim, não causava surpresa 
ver casais de namorados pinando, à luz do sol, acoita-
dos pelas águas barrentas do rio, indiferentes ao rugir 
da turba. Figurinhas carimbadas enrolavam baseados 
sossegadamente, sem receio de serem molestadas. 
Tudo muito simples: cada um na sua.
Os peladeiros julgavam-se os donos do pedaço, o que 
era perfeitamente explicável: estavam ali todos os dias. 
Alguns moravam nas coroas. Dividiam-se em dois 
grandes grupos: os teresinenses e os timonenses, tam-
bém conhecidos como “pilãozeiros”. Havia rivalidade, 
provocações, mas poucas brigas. A lei que rege as pela-
das é universal: “Do pescoço para baixo, tudo é canela”. 
Caio de Timon, por exemplo, jogava provocando: “No 
Piauí só quem sabia jogar bola era o Ruy Lima, que já 
morreu. O resto é tudo cabeça-de-bagre”. O Albertino, 

mais conhecido como “Mão-na-faca”, passava o tempo 
inteiro ameaçando meio mundo, mas só ofendia mes-
mo a bola. Peladeiro de verdade bate, apanha, mas não 
briga.
Por volta do meio-dia, chegavam os batuqueiros, uma 
crioulada alegre, armada de surdo, pandeiro, cavaqui-
nho e reco-reco. Cantavam sambas manjados, bebiam 
todas, comiam piabas sapecadas e paqueravam as 
mulheres disponíveis. Tudo regado a suingue e malan-
dragem. Depois das 14 horas, era vez das “prestativas”, 
meninas de todas as idades que, por alguns trocados, 
prestavam relevantes serviços a quem se dispusesse 
a contratá-las. Depois das 18 horas, só aparecia nas 
coroas quem tinha “negócios” a resolver...
Hoje, tudo isso deve parecer muito estranho. A partir da 
década de 90, a cidade voltou as costas para o Parnaí-
ba e o  reduziu  simples  escoadouro do lixo urbano. 
Assoreado e poluído, o Rio Grande dos Tapuios não 
passa de “um risco na memória”, como naquele poema 
triste do Dobal.
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Torquato Neto
Melhores poemas em pauta

'Torquato marca uma mudança radical, um salto qualitativo, 
na história disso que se chama, na falta de um termo melhor, 
poesia brasileira.' - Paulo Leminski. om seleção e prefácio de 
Claudio Portella, essa antologia dos Melhores Poemas Torquato 
Neto é uma ótima oportunidade de embarcar nessa psicode-
lia que nasce do registro da manifestação. Toda e qualquer 
manifestação. Torquato Neto foi poeta, jornalista e compositor. 
Atuou como agente cultural e defensor das manifestações 
artísticas de vanguarda, como a Tropicália, o cinema marginale 
e a poesia concreta. Diversos artistas gravaram suas compo-
sições. Entre eles, Elis Regina e Jair Rodrigues (Louvação), Gal 
Costa e Caetano Veloso (Nenhuma dor).
'Dividir o que é poesia e o que e letra de música da obra de 
Torquato Neto é trabalho possível, mas nada esclarecedor. 
Conforme José Miguel Wisnik, ele é o primeiro poeta a unificar 
a densidade entre a poesia escrita e a cantada. Assim sendo, 
todos os textos selecionados também são poemas.', escreve 
Claudio Portella.
Nascido em Teresina, Piauí, em 1944, Torquato Neto foi poeta, 

compositor, jornalista, ator e cineasta. Em 1961, foi para Sal-
vador, onde conheceu Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa.
Posteriormente, no Rio de Janeiro, formou com estes e outros 
artistas como Capinam e Tom Zé o movimento tropicalista, o 
qual fundia referências de diferentes gêneros musicais diversos
como a bossa nova, o rock e ritmos regionais. Em 1968, após a 
prisão de Caetano e Gilberto Gil, resolveu deixar o Brasil. Depois 
de um ano morando em Londres e Paris, ele retornaria ao Rio
de Janeiro, conseguindo, em 1971, um emprego no jornal 
Última Hora, onde criaria a coluna “Geleia Geral”. Nela, veicu-
lava notícias e críticas sobre música, poesia e cinema, privi-
legiando a produção dos artistas marginais com os quais se 
identificava. Seus poemas demonstram grande liberdade de 
pensamento e de forma. Foi autor de letras com colegas do 
tropicalismo e teve poemas de sua autoria transformados 
em música, como foi o caso da canção “Go back”, dos Titãs, 
composta a partir de um poema de Torquato escrito em 1971. 
Faleceu no Rio de Janeiro, em 1972.
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