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1. Egoísmo
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Se me comove é meu, estes poemas são 
meus, se são comunhão apenas o são no 
modo como os leio, isto de ti que existe 
em mim é portanto seres eu e não o 
contrário, na noite o lugar reverdece . . . 
sem pressa . . .

. . . o lugar espraia-se na torrente úbere e demora, 
 
o delta espreguiça-se 
 
e nas suas lentas ramificações alastra o reflexo 
 
do clarão solar que tende para a tangência, 
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expressão simbiótica da luz que rasa, os olhos 
 
feridos, acolhem-na; deslumbra, epigrafa: 
 
todo tomado, todo dado. Assimetria, 
 
incompletude. Do outro lado a imensidão 
 
que diminui o assento lúgubre onde 
 
repousa a minha inquietude.

Também o sangue madura, sempre cru, no seu covil.

 
 
(Enquanto isso, os lacaios prosseguem a escrita do 
livro da retórica do prémio.)
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Perenidade. A afirmação inversa reverteria 
o efeito, mas o imutável persiste na 
substância  .  .  .   truísmos  .  .  .   a 
imutabilidade em mim é, em rigor, 
indefinível: a expressão do uno é involuntária, 
a consciência de si endurece-a e, assim, a 
expressão translada-se em aparência falsa. 
É simples, vê: não sou quem tu vês, vês 
apenas o que vês. A vontade da direcção 
deturpa-a, a avidez violenta-a: redige-se 
assim, sem mão, a cartilha da sua morte. 
 
Não, a noite não é metáfórica, a noite é 
a condição da existência das mãos pelo 
corpo na hipótese miudinha do dom. Mas, 
nota bem, reverdece o lugar, não quem o 
habita; os seus habitantes estilhaçam no 
cruel emaranhado de cabos que obstrui os 
campos de visão (se visíveis fossem). Na 
sua noite, mapeadas com imponderável 
precisão, as constelações prosseguem 
como micro matéria sem nexo, e o jugo 
como terra virgem sem fronteira. Não 
sou persona na minha voz (nunca fui): 
íntegro, nela, mais o sou quando, impoluta 
e insubmissa, a voz monologa ao ver de 
si. A linguagem indivisa não conhece 
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limites; e o longe de mais não é tabu, é 
condição irrefutável do ser que todo se dá. 
 
Serenidade. Arte. A tragédia é certamente 
um dos temperamentos da alma, mas 
não o seu fado. Separemos da tragédia 
o fado, definitivamente. A profissão de 
fé do rito não liberta, e muito menos o 
seu ludus. Não amo nem a tragédia nem 
o fado, não os acolho e não me prostro 
a seus pés, com ambos convivo (e, se 
impotente, na luta). O desígnio maior que 
habita estas palavras não existe. Dessa 
consciência fiz percurso para entrar na 
rua pela lateral, arrostando bem de frente 
a luz eléctrica coada que, aflorando as 
vidraças, anunciava o conforto da casa. 
Vinha acompanhada de sons, dos aromas 
do miolo do pão sobre panos na pedra. 
Pensei: vim para dizer o que as coisas são 
e para dizer o que as coisas não são (antes 
o tivesse dito em solilóquio...) Mas, todo 
dado, é sem esforço que imagino os ouvidos 
da casa nos murmúrios discerniveis sobre 
um zumbido, sobre o chocalhar das águas 
na máquina da loiça. Ouvidos meus só 
teus, desidério. O insignificante absorveu 
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do trauma o peso das palavras perdidas 
e persiste, mais vívido que palavras. 
 
Tive. Sei que a história se repete. 
Tragédia e fado no desengano também 
são uma escolha, tal como a temperança. 
 
Ditirambo . . . Pressinto, e depois ouço-as, 
mas não vejo as lavadeiras no regato . . . 
Aurora, inebriado adivinho jorro e frescura: 
que a vida da arte fosse também a minha 
vida e dela não fosse apenas mínima parte 
. . . toda a vida fui sensível à luz. Paradoxo 
da verdade: o mais sincero de mim fere-vos. 
 
Nu no jardim oblongo segredo entre dálias 
e malvas a tensa obsessão; submeto-me, 
deidade úbere, à rosa tímida, exacta.





2. Dolo
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A indústria do suportável não é exacta, 
é seu mister conjugar o verbo ufano. Não 
é filamento a lucilar, nem tão pouco 
discretíssimo gérmen: acto impiedoso: é 
ostensivo dolo. Eficaz. Túrgido. Esta é a 
História do Proveito, a história untuosa 
outrora escrita. Linhas da vil leitura, 
aguerridas, lutam por um par de pés de 
barro que imaginam perpétuos. O nosso 
modo directo de ser, por ora, exclui-nos 
delas: o desenho da glória traça-se, ou na 
estranheza, ou no ardil. A redução que o 
apura também é o que o empobrece, mas 
a iconologia deveria disto ser inverso. 
Combater a profusão, que outra conduta 
se propicia? Não me ocuparei dessa 
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demanda, posto que ajo por amor e o amor 
não distingue o vulgo do raro. Estas não 
são qualidades por si só amáveis, vulgo e 
raro são, sim, características da cegueira 
e da surdez. As mesmas cegueira e surdez 
que sem infortúnio nos acometem, porque 
se ainda escrevemos sobre o vento é por o 
acolhermos gélido, mas com agrado, num 
final de tarde outonal e solarengo.

A dificuldade é a mesa sobre a qual 
redijo os sucessivos planos da perda, 
dela apenas podemos assinalar com 
propriedade a robustez e a defeituosa 
ergonomia. Mas a aceitação do corpo 
acomodado à rude aspereza abre caminho 
à barbárie. Arrosto-a, elaboro em detalhe 
a premência da revolta e revoluciono ao 
imaginar de mim afincadamente o âmago. 
E descubro: violento é o entalhe da incisão 
em olhos já vazados. Revolta. Arte. Sem 
causa-efeito, a minha história criativa é 
um relato de rejeições mútuas dispersas 
numa cronologia frágil. Que diz a milésima 
parte de um rosto se não há colecção de 
fragmentos (mesmo que inteira) capaz de 
o reconstituir? Da colecção vejo o vedor 
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afásico na ressaca do excesso, equivocado. 
 
Continuo a não gostar de dormir, venho 
cá fora, chove, vejo-as, deslizam viscosas, 
lentas, para onde se dirigem todas estas 
lesmas? Podemos esperar no escuro, para 
ver. A rosa tímida desfoca perante nadas: 
perdido eu nos braços da tinta, embebido 
nela, El pelele, a feminil afronta marca-lhe 
o rosto sob a máscara inerte. Na pedreira 
também corria o vento, a matéria inerte 
encerra em latência o humano, a matéria 
arde, liquefaz, a matéria pensa. Por fim, 
depois de prometeres a grande poesia, 
assisto à tua apoteótica cobardia. E que 
voz diz por fim alento tolhido? Sei o que 
sabes como sabes que o sei, e na cifra . . . 
o dolo? Nunca: estes poemas são meus! 
 
O rasto do percurso trilhado na busca da 
palavra precisa dissipa-se, tardiamente. 
 
No uno nutro o jugo onde sirvo em dívida 
eterna, mas ainda transporto o selo de 
um amor real, terno, eterno. O semblante 
trágico que nos olhos cria chispas de 
liberdade ida. Olhos que calcam o barro 
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vão mais fundo no tempo, dirigem-se ao 
superlativo da lonjura para descobrir 
que todas as palavras têm origem 
onomatopaica. A veia tautológica não faz 
da voz voz-nas-vozes. A maturação da 
voz na escrita é a obsessiva e obstinada 
e ininterrupta reescrita da escrita. Todos 
os dias escrevo uma frase, ou corrijo um 
sentido, ou substituo um par de palavras, 
ou delas mudo a sequência. O cansaço do 
rosto e a fúria das mãos e o peito dado nas 
cores vivas que traem a sombra, subtraem 
da incúria o mosto. A dobra une, transfere 
a dor e logo passa o segundo agudo. O 
filamento fere, a obra cede.



3. Ócio
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Onde, se a cega acção dos sugadores 
segue indecifrável? Mimam-vos para que 
amoleçam, querem-vos ágeis e produtivas, 
dóceis ao atenuar o dolo: ungidas mãos, 
mãos frutuosas, as bocas aquíferas 
sugaram-vos também a voz (e era a voz o 
que vos restava, a voz inútil na antecâmara 
vedada). E, mãos, nos vossos actos uma 
armadilha engatilhada. A explicação do 
indecifrável afoga em vós a sucessão dos 
dias: mãos, para que vos serve a voz dessas 
linhas reduzidas a sulcos de moribunda 
provisão? Para lá da fímbria, a cifra separa 
do tabu a verdade: sigamos-lhe o traçado 
para ver como o seu contorno desvelado 
é, não a cerca que oculta, mas aquela que 
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oprimindo no cerco revela a verdade do 
cercado (a dor que vos diminui e a pérfida 
grandeza daqueles a quem servem). 
Antropofagia. O que diminuiu também 
salvou, ao matar. Hermenêutica. A cifra 
enleia a Razão, tolhe o corpo, e na mente 
no corpo tolhido a ficção intumesce: por 
entre o arvoredo ecos abafam o solilóquio 
da flauta, a flauta tuge e tudo é longínquo, 
o filamento dissipa-se. Pó na distância. 
As mãos na voragem, mãos tensas, não 
repousam nunca, a mordaça que em vão 
tentam remover é o paladar agre do sol a 
trespassar a folhagem para ser fogacho em 
partículas airosas. No todo coincidente, 
como animal famélico, provo a acridez do 
mundo e essa génese mortificada. Chamado 
anuí sorrindo, dei à Fénix o sorriso parvo 
dos que se resignam à morte para que 
vivam os vivos. Renascer resignado à morte 
para que vivam os vivos? Não renasci, 
não renascerei, feneço a cada instante, 
cada vez mais enleado nesse inconsumado 
amor sempiterno. Apartei-me dos prazeres 
complexos: o tempo para que o tempo 
seja tempo, neles, esvaiu-se (que tempo é 
este agora?), ser morte, putrefacção que 
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fertiliza, todas as frases e versos, bordões 
tão banais mas tão certeiros, nestas e 
noutras linhas sulcados — mãos tão 
grandiosas quanto as suas realizações, é 
essa a sua rica generosidade a alguns olhos, 
mas não aos teus, embora mo digas como 
se ignorasses saber o que sei, interlocutor, 
hypocrite lecteur. Para quê a dádiva, olhos 
transversos? Início, não a figura, e depois 
a extrema intensidade de uma precisão: a 
figura frágil como corpo sedutor — aparição 
santificada do amor, arte, fisicalidade do 
manancial que extasia — amor sempiterno, 
extremada e prenhe poesia do saber-me 
ente. À minha frente por ti pousada a 
voz das minhas mãos, para que a ouvisse, 
ao ver-te para escrevê-la. Reneguei a 
autossuficiência, recomecei partindo da 
evidência da minha surdez na voz, para 
uma escrita de antemão inconcebível. 
Viajou cifrada, grânulo que se perderá ou 
que logo será esquecido. À minha frente, 
por ti abandonada, a voz das minhas mãos. 
Há um rasto incauto que se dissipa no 
traçar de outro: a neofilia cumpre-se em 
vão. É certo que o todo que compõe a casa 
também pode reservar espaço em excesso 
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para vaidade e presunção. Sobras posto 
que sou duramente intenso na ancoragem à 
verdade crua. Equívoca, a vida incompleta. 
Alheado do frenesim viveria a arte, em 
vez da vida  .  .  .  ? Arte-vida. Onde? 
Nada urdi, noctívaga obscura, joguei onde 
sempre estive. Digo espanto, mas a tua 
orla sangra, deseja uma alma recurva, 
trágica, eterna. Eu, mas não eu. Arte. 
Traduzi-te, deixando intacta a forma por 
ti anunciada; mas não te sentiste impoluta 
e subrepticiamente algo morre amiúde, 
nos cruzamentos. Sente a premência 
da mudança, repele a força perversa e 
inebriante do rito: o ritual embebe-te no 
vulgo, não sentes dele a ordem que calca 
as tuas flores? “Cega-me”, imploras, e 
tornas-te frágil quando tudo tens para 
seres força. Afirmo, mudo, são abjectos, 
cada um a seu modo, Schopenhaeur e 
seus derivados quando escrevem sobre o 
amor. Passei a embevecer-me nas casuais 
figuras, certo de que nunca deixaram de 
embeber-se em mim, de mim, as figuras 
belas competem pelo desejo que as torne 
desejáveis, o olhar ferido riposta para 
ferir e mesmo fulminar. Falsa rival, arte, 
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chispas de um tanto querer-me. Obra, 
melíflua figura de cujos olhos-mel decifro 
o gosto pelo aguçar da posse mas, no 
entanto, tímida figura no gume de uma 
luta imprópria. A arte de te dizer a arte, 
escrevendo. Um hausto comovente  . . . 
Mas apesar da ausência do excesso, amor 
sempiterno, permanece nela, como na 
espera, o restolho. Ausência é divergência 
e complemento, na busca. Tantas foram 
as águas que jorraram para arrastar dos 
depósitos a lama . . . após o transbordo, 
a afasia, por sobre o ombro olho, e agora 
em frente para o muro fendido: reincide 
na obra um fingimento de amor fingido. 
Mudo digo tu não mo dizes mas dizes ele 
não o sei mas desdiz-me e ignaro na mudez 
pergunto adivinharás o que já não te digo 
sempre que não to digo imaginando-me 
a dizê-lo? Sempre? Que resta de um 
único beijo? Arteminha, a espiritualidade 
que me inspiraste em nenhuma outra a 
encontro, Artemisa, tardio reencontro. 
Estilhaços no desengano da profundidade: 
a latência é o cinzel envelhecido e rombo 
que esgarna a Razão à luz cega de ti. 
Brilhas violenta como o som, és esparsa 
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que enleia e deslumbra e cega para que eu 
apalpe a trama do ínvio (que alastra ainda, 
o regresso evidenciou apenas uma visão 
antiga: veredas íngremes, os caminhos 
ínvios também se prolongam assentando 
a pedra que após pedra vai calcando os 
mesmos dez centímetros de areia sobre 
terrenos compactados). Estranhos? 
Estranhos são os calcados caminhos que 
desviam do desejo de verdade, estranho 
é o desvio do traçado da essência. 
Funambulismo. Incônscio na transgressão, 
reafirmo, mas incompreendido dei por mim 
metamorfoseado, perseguido e devorado 
por tua ordem. Brinda-nos o acaso com o 
que a Razão não pode conceber, na entrega 
completa ao sonho: o amor é a verdade 
e a verdade não morre. No pensamento, 
e no pensamento-latência, a verdade, o 
amor, também pelo sonho redescobertos. 
Reergo-me para procurar o elo nunca 
consumado da verdade, anabolismo da 
pedra serena. Observa, absorve o mundo, 
cada quarto obscuro é um mundo na 
infância das mãos obstinadas, e enquanto 
arrostas o tempo, o alvor do Milénio . . . 
— O Milénio ainda mal nasceu e estagna 
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já! (Atolado na sua estagnação estagno eu 
também, estagna para decair, o Milénio, e 
com ele decaio eu também). — O luto pela 
perda do imaginado é insolúvel.
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