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O título é a meu ver uma autêntica descrição da poesia a que serve de
continente.

O que na minha opinião a define é uma ironia magoada, entre a vigília e o
sonho; a certeza ou a suspeita, pelo menos, de que o quotidiano é feito de
rastos, de vestígios, de representações muito reais de fragmentos que não
podemos dominar mas que importa tentar se nos ofereçam coerentes e
organizando dess’arte um mundo habitável e inteligível. Sente-se nesta poesia,
se bem a entendo, uma indisfarçável amargura pelo tempo perdido ou que não
é dado alcançar-se mas, ao mesmo tempo, um fio de alegria - diria mesmo de
esperança – cifrada na possibilidade de através das palavras se atingir uma
reconciliação entre o ser humano e o universo que lhe caiu em sorte.

É em consequência, nessa medida, uma poesia profundamente religiosa não de religião revelada e sim de religação.

No aspecto formal, diria discursivo, revela-se uma assunção de imagens
através das frases que a configuram que, mais do que fotografias ou
apontamentos visuais, são como que pequenos flashes ou iluminuras retiradas,
corajosa e persistentemente, da vida breve a que o autor esteve ligado e que

salvou dum desaparecimento inevitável, inscrito no seio da espécie ou, mesmo,
perceptível na memória dos deuses simbólicos.

A Jeannette Remise
A meu filho Pierre (Carpini Calandre)
A meu irmão Jérome (Titin), que partiu
num infausto dia de Setembro.
Aos meus vivos e aos meus mortos amados

A UMA LUPA
Contigo vi os versos de Virgílio
As cores elementares dum torso de Piranesi
Posso simular que vejo como num sonho as árvores
e as casas que entre elas se dissimulam
Num manuscrito muito antigo
Quanto tempo mais isso me será dado
O recorte de um tê
o pedúnculo duma magnólia
o olho dum peixe de águas profundas
o cirandar de um relâmpago numa página de acaso
Abandonar-me-á uma noite a poesia
Vidro e metal e em minutos
a definitiva cegueira
Aproximo-te das letras e eis
Crescem como troncos Como troncos desaparecem
E já só resta a memória dum minuto febril.

VIAGEM

A mulher que com o braço meio erguido
abre a mão em corola A face metade branca
metade escura O pulso um pouco inchado
Da cintura para baixo não se vê Um traço
negro cinde-a destroça-a devora-a
O velho senhor desvia um pé Ajeito-me
Detesto o Metro mas nele residem serafins querubins
As oito casas do tesouro O lugar onde se mata a sede
É meu o pouco de que todos se reivindicam
Susto alegria maravilhosa dádiva

Um rosto cortado em vários ângulos
pela graça de Deus A obstinação dum mestre-escola
que Galileu se chamava Ando à volta da Terra
Sou um fragmento de montanha
O velho senhor que jamais encontrara
Olha para o tecto Deslumbrado Fica muito quieto Suspira.

OS ANJOS
São anjos Conhecem a água sanguinolenta
do que se ouve do que se diz
Sabem o pormenor O instante perpétuo
a graça imanente duma parede reflectida
São anjos olham em redor abstractamente
reconhecem os produtos da terra
a flor da urze
a maçã a noz
o diospiro e a margarida
Aparecem nos dias de semana sem que os esperem
São anjos Acrescentam letras tiram letras
Tudo por eles passa Menos o silêncio circundante.

UM BONECO DESENHADO POR UMA CRIANÇA

Há algures qualquer coisa que nos escapa
Este nariz que se retrai Uma perna que esvoaça
Um algarismo desenhado Não é bem algarismo

É uma pequena estrela
Estrelinha do norte repara bem
este é o braço para muitas idades
a idade do sul e do oeste
as mãos que são plantas nocturnas
Muitos anos mais tarde alguém encontrará
o papel amarrotado numa gaveta perdida
Olha é a cara do primo Florêncio
Florêncio é um velho Sorri
O seu olhar fica saudoso Por um momento
Por um momento tudo fica parado e incólume.

BARCO
Ando cada vez mais distraído.
Não têm conta as vezes que extravio
a carteira, papéis formais ou informais
quanto a poemas versalhada então nem é bom falar
Chamaríeis a isto velhice? E que dizer
dos nomes que troco, dos equívocos a que dou lugar?
Mas afinal só há pouco passei dos quarentas
O bom cabelo escuro não dá mostras de levantar ferro
então que será?
Verdade se diga
que também me ocorrem muito melhor os trechos
de muita gente que li outrora e alguns bem puxados
olho de mocho olho de foca olho de avejão
Coloco o sobretudo em cima duma cadeira e reparo
as coisas da casa desta e de outras não minhas
parece que estão numa outra luminosidade
olho de galo olho de rena olho de cavalo
a geada passa não tem efeito na paisagem
esqueço-me e talvez que isso seja um bem.
A minha perna começa a deixar-me em paz
ontem li um jornal e nele um deus qualquer adormeceu
olho de vaca olho de cão olho de pássaro
Um meu amigo que escrevia para uma revista está bem pior
ficou como um torso integral depois dum grande tombo
Mas dizem-me não deves chamar o Sebastião
a Jean Sebastian Bach é má-criação
denota um à-vontade malcheiroso para com os génios
Mas esqueço-me e digo o Sebastião
se pergunto por um disco dele a um familiar
Como compreender tudo isto? Como desfazê-lo?
Olho de coruja olho de bode olho de galinha
E, não me dirão, como conquistar os tempos?
Como esquecer que a amargura é mesmo assim virtual

olho de mula olho de abutre olho de qualquer coisa
que nunca se teve, não se terá, nem mesmo se inventa.

UMA SOBRE O AVÔ
Aos que falam em alemão e repõem conceitos
aos que num bar silencioso recordam outras eras
aos que, num dia de sol, sentem o frio das horas
e tremem tremem mesmo quando o calor aperta
Aos que balbuciam e aos que adormecem quando chove
aos que anunciam a morte a vários graus de distância
Aos que medrosos esperam e sabem para onde partem
e brilham noutro lugar e velam subitamente o silêncio
Ele ficava por vezes muito quieto
arfando confiando nas coisas interrogativo
comendo dormindo recreando-se habilidosamente
Com os dedos pacientes executava tarefas
exíguas e belas, estranhamente impetuosas
Ele olhava para longe e florescia como o calcário
Quando a música começava tinha por vezes sede
Aos que nunca souberam aos que nunca gravitaram
em suas atmosferas e seus ritos
Ficava com a brancura duma voz que o chamava
O Avô devagarinho ia para outros horizontes.

RASTO
As noites não se atravessam
não se atravessa o dia
Em Janeiro somos fragmentos negros azuis
ocultos mundos cintilantes e tranquilos
Violentos, tranquilos
na superfície da Terra
O ano, o ano bom, o ano de verbos e ventos
Quando uma voz nos cerca, cumpre olhar
o carreiro em que uma ramada vai desaparecer.

SOBRE UM QUADRO DE VELASQUEZ
Em vida tinhas tudo, menos a morte.

Agora, estás completo. Em figura
em pedaços dispersos nos muitos olhos
que te visitaram já no esquife
ou através dos séculos. Completo
como um risco no céu, ou um canto
que alguém entoa ao amanhecer. Completo
como a tinta o escuro a própria madeira
Toada pouco a pouco desfazendo-se.
O teu quarto, a tua roupa, os gestos
que fizeste durante a pose destinada
vivem no mundo por detrás de ti
no mundo que ora há ora não há por detrás de ti
Desaparecem. E na rua
que o pintor calcorreava todos os dias
existirá ainda a tua memória
uma interrogação, talvez uma dúvida?
A prova é que não falas, ou então tudo dizes
Leve rasto de fumo inscrito nos anos perdidos.

VESTÍGIOS
Na Rua do Touro, ao pé das escadinhas
que antecedem a grande descida da praça do Tribunal
entrei por uns minutos no livreiro-antiquário
Às vezes vejo-me ali como que em séculos passados
Palaciano se calhar aproximo-me com a boca aberta
Restos de sono vontade louca de ler comichão
E diz-me o proprietário nos seus tempos um belo compincha
E ao dizer-me, não vou repeti-lo, mostra-me uma folha de papel
não de árvore verbena teixo das Índias eucalipto
Era um manuscrito de Manzonni
Só deus sabe como lhe teria ido parar às mãos
A letra muito firme as ideias límpidas um ar de quem
lavava as mãos simpaticamente depois de obrar
Tudo se conjuga
Tudo se irmana mesmo em casos particulares
linhas interseccionando-se quebradas abatidas
de rostos de passos que se perderam de motivos
Uma escrita articulada entre si e rigorosa
obedecendo bem a leis exactas e ao eventual aparo
Pouco depois no Café olho algumas folhas onde tracei
afirmações, ou dúvidas, ou restos de música retórica piolhenta
perdão um solfejo de palavras que afinal me dizem muito
letra mal acabada que pena um pouco rasca
emendas riscos agudos e graves e o papel amarfanhado
Por vezes seremos obrigados a escrever dissonâncias

mas faz favor não tenho o jeito dos séculos
o amplexo mesmo a lisura e isso me custa
Neste debate gramatical a que eu mesmo presido.

DESENHO
Eu só escrevo coisas que me acontecem.
Falo dos candeeiros que acendi, das rotações
da Terra. Assim, por exemplo: ergo a mão
aponto na direcção daquela estrela, engano-me
será estrela, planeta, evasão na retina
mancha nocturna num sistema provavelmente oculto?
A lembrança dum passeio junto a uma ribeira
Engano-me, era um pássaro voando, voando no céu obscuro
engano-me, era outra recordação, filme olhado de relance
conversa num lugar profanado, impenetrável miragem
Engano-me, era um momento possivelmente perdido
Eu só falo de coisas que jamais sei pertencerem-me
Engano-me, o nosso olhar não está aqui
a verdade conhece-se descobriu-se em si mesma muitas vezes
engano-me agora só existe o dom da obscuridade
Mas engano-me tudo é claro, nada é claro, somente
um nome, como a cinza, cresce e ilumina a manhã.

ONDA
O nojo das palavras.
O bom nojo das palavras.

É demais.
Depois de uma tarde no cinema
esta gente por aqui deprime-se
Lembra-me de antigas ambições, deixa-me branco
o nojo das palavras ou então um grande susto.
Meio arruinado tento o destino com uma de Petrarca
mas não vai, não arranca, nada se mexe
Nestas alturas o melhor é esquecer o passado
Esquecer o futuro, fingir que há algures um mapa
de antigos países à nossa espera.
Como eu gostava de saber os ritmos secretos
de velhas civilizações
Não há que hesitar: solenizemos o desgosto
A flor, o arbusto que se incendeia de cor numa esquina
pode talvez servir de alguma ajuda
Descobrir coisas sensíveis e assim
tantas outras maravilhas são pó
Não há diferenças entre justos e injustos
Mas não há diferenças mais que não seja um sinal
dos nossos reinos ocultos de corpos onde a Terra acaba
Essas crianças desfeitas um intervalo entre dois retratos
a vinha virgem que o tempo devorou
O nojo das palavras mesmo poucas que sejam
mesmo que pouco nos digam e nos perguntem.
Não os pensamentos completam o abandono
são presenças vivas no mundo que não existe
Os teus olhos às vezes ensinam-me
embora olhos não haja nesses mundos atónitos
É uma hipótese
a jovem folhagem, o odor
E que estariam eles a fazer na altura
em que algo se quebrou?
A origem do Homem, memória insustentável
O nojo das palavras

e tudo termina.

NOTÍCIA
Ao declinar da tarde chego à cabana velha
de muitas gerações. O silencio deixa-me respirar.
As paredes ainda são as mesmas. Grandes manchas
de humidade, a luz de astros distantes, a presença
de pássaros desconhecidos. Os meus pensamentos que
iniciam a ronda das sombras. Era um dia era uma hora
propícia de repousos, de vozes como antigamente.
Coisas construídas e eu estou aqui
ladrar de cães entre as árvores. Eu vejo
mais do que a luz, as linhas leves dos montes.
Desce neles o perfil divino da terra molhada.

As estações na ombreira da porta Raramente lembramos
os lugares como um livro que se abre Horizonte já
inacessível.
O primo pequeno o calção sujo de terra Fotografias
pacientemente dispostas sobre a mesa de madeira
Sem detença me abandono Veredas perfumadas flores voando
pulsa lento o sangue junto ao esqueleto
Neste chão vos imagino calados como outrora
vida sem desenlace o fogo que se desenrola
amei em vós o fulgor do coaxar das rãs
o alfabeto sensível do que a escuridão me dizia.
Devagar. Deus dá-se por satisfeito espreguiça-se
no sereno entardecer. Devagar digo de mim para mim
Longa criatura arfando na terra nas horas que passam.
Abro a porta, aguardo a quietude abro a saída
uma chuva mais frágil entre duas águas que se reúnem.

JITTERBUG
Perdi uma das casas
da minha infância
Pombos por sobre as árvores
onde é agora um hipermercado
Na rádio, Hillary St.Georges
entoa uma ária do “Rigolleto”.
O meu pai morreu com um livro de Tchekov
sobre a mesa-de-cabeceira
onde um lenço e uma tesoura de unhas
aguardavam o último arranco
O meu tio, que me ensinou a espirrar
- fazia-o sem ruído, como um velho soldado –
morreu também
e a prima que me acalentara as manhãs de domingo
foi também desta para melhor. E agora
Olho ao longe o pequeno subúrbio
a minha casa antiga está entre outras
Será a que inicia a rua frente à estrada
a segunda, a terceira? Não creio que seja a de portas
azuis, com um pezinho a condizer, ou aqueloutra
um pouco fanada, com uma motocicleta junto ao muro.

A mãe, pobre dela, ausentou-se
vive agora num bairro periférico
e a sua memória flutua
“Filho, lembras-te da figueira?”
“Meu rapaz, recordas-te do perdigueiro castanho?”
E é só a isto que chega
enovelando rostos, quando muito uma expressão
das vizinhas que iam ao baile.
Por isso
sou já um pouco como aqueles velhotes relampados
de sapato engraxado, estralejante
comendo bolos-de-rei com um cafézinho
na “roulotte” de comes-e-bebes
perto do andar que hoje habito. Tenho já
como eles
a pupila funda
a garganta presa
o braço anguloso
de quem foi desapossado de algo que era perene
e agora é a fome da terra uma linguagem secreta.

AS FÉRIAS

As funções dum que Desligo o telefone Penso
que conheço a escrita e afinal é isto
Enquanto falava interrogava-me As conjunções
os advérbios Um texto por exemplo em inglês “Em tempos
idos, ir em diligência de Mount Miller para Oregon(…)”
Deuses, como é difícil pôr um nexo em tudo isto
e depois as vozes civis entarameladas
A campainha da porta soa
Abro a carta Afinal estou de férias Irei
à terra das laranjeiras visitar os meus cunhados
De mim para mim congemino encher a tripa de enguias fritas
Um de, vários mas, dois talvez
Ah os segredos das coisas incertas
Traves estruturas um penso sobre a ferida ainda fresca
Em lugares estranhos se contemplam substantivos
Irei com o sol aberto ver a ravina onde crescem malmequeres
Actualmente digo há autocarros para todos os locais do mundo.

A ROTA
Um mapa Encontro um mapa sobre a secretária
um mapa escolar dum colega de meu filho
A secretária A velha mesa de meu tio Vicente
Meu tio Vicente escrevendo nela cartas receitas de mercador
Lia o jornal inclinado para trás arrotava
descobria mistérios o mistério da aragem nova
as moscas zumbidoras Vagas résteas de sol a pino
Acrescentava frases num murmúrio inaudível
Tio Vicente escrevinhava era um santíssimo chato
Um beijo tio Vicente
Um mapa Olho cidades ao longe Vejo rios
que se desdobram ao amanhecer
Vejo florestas luzes renques de ruas
Regresso a esta sala E em voz baixa
olho a ombreira da porta Tiro o pigarro Prossigo.

MANHÃ
1.
Era fácil, naqueles anos, escrever na pedra
Gotas enormes caindo sobre os ombros dos deuses
Eles pegavam em pequenos papéis, às vezes
sem saberem como ficavam parados nas ruas.
Ao entardecer sabiam notícias de si mesmos
À sua volta tudo era colorido: a terra, as árvores
o paredão junto à piscina, os céus
Carolina punha talvez a sua camisola escura.
Zeus olhava para baixo, bebia um pouco de Campari
Ouvia-se agora o mundo com o seu imenso movimento.
Homens voltavam do Rift, encontravam ali esqueletos
uma nova alegria volteava nos ares Maria Laura praguejava
Tudo tinha provavelmente um ligeiro ar de família
Foi assim que me apaixonei pela Antiguidade Clássica.
Foi talvez assim que busquei uma nova sobriedade.
Rapazes de bigode sugestionados pelo lamento do violino
A viagem magnífica O impermeável era encantador

2.
Aos dez para o meio-dia sente-se um pouco
de piedade
Vamos pensamos nós não cometam o mesmo erro das

gerações vindouras
Ao longo da rua do viaduto toma-me a vontade de fumar
Foda-se caralho foda-se A beleza rodeia-me.
Júpiter meu senhor de quatro toneladas
uma certa música um certo sabor a barro uma andorinha
Cientistas garantindo que o Homem ali é que nasceu primeiro
e a andorinha chega ora toma do outro verso e larga
sobre a minha cabeça vozes que ondeiam gravemente.
Não sou capaz de garantir que o meu destino é fagueiro
Andrómaco ou Perseu que é como quem diz O porteiro
chama-me deixei cair qualquer coisa Velhas chaves
Foda-se caralho foda-se E fala-me em francês
Parecidos um com o outro diz o meu antigo ajudante
manobrando uma pipeta Os porteiros exageram
Os deuses porventura menos delicados balbuciam
Foda-se caralho foda-se Vão-nos deixando em outras eras.
Angelina com a sua saia plissada
tem palavras adequadas para saudar o dia
A rapariga de grandes olhos pintados é Perséfone
Foda-se caralho foda-se Subo aos céus Desfiguro-me.

HAIKAIS
1. Em Agosto, colocas
num bolso um lenço azul
e sopras entredentes.
2. Os estigmas: rancor
sonolência, harmonia
e a praça já deserta.
3. O rótulo garante
muitos poemas limpos
na Olivetti nova.
4. Sabes e sabes bem
quanto o calor por vezes
faz suar entrepernas.
5. Sabes e sabes bem
quanto o frio normalmente
nos ajuda a pensar.
6. Uma jovem que aguarda
de lábios entreabertos
o troco no guichet.

7. Quando empurras a porta
um deus algo confuso
‘stende-te a mão saúda-te.
8. Nunca gostei de padres
que por sobre a batina
usam camisolão.
9. As bem-aventuranças:
astúcia, persev’rança
o furor a meiguice.
10. Ao lado o empregado
de mesa muda a toalha
e serve-te a cerveja.
11. Resíduos de amargura
dolorosa presença
que estimulas em verso.
12. O ministro, sereno
na TV vai falando.
Eu engraxo os sapatos.
13. Num pátio onde rebrilha
o calor as formigas
lá vão lá vão em fila.
14. Aqui as cançonetas
mais do que as borboletas
fazem a Primavera.
15. Abotoo a braguilha
com discrição e lesto
abandono o cenário.

MATUTINA
Os pequenos finórios da Rua São Bento
nunca souberam nada de Montaigne
Nunca tiveram a mais pequena ideia
sobre o seu famoso baile campestre
onde ele esquecia a trepidação do cavalo
nas suas viagens com mão de cavalheiro
batido em assuntos de equitação.
Mascam confortavelmente
caminham cuidadosamente pelo pó da estrada
viram lá no alto e em segunda descem até à praia Vêem os primeiros alicerces

No diagnóstico do velho sacripanta
há coisas murmurantes Velhos temas de gastronomia
Ele mandava escrever nas traves do tecto
frases de apoio Conceitos perpendiculares
Os pequenos finórios da Rua São Bento
entesam-se bruscamente riem alto
jamais conhecerão o rio Solimões A noite à bolina
Assim, dois minutos depois, voltei ao Clube
Engorlipo um “cassis” Faço das fraquezas forças
e sinto um dedo ossudo a roçar-me as costelas
“Miguel!” – digo entredentes Porque ele seguia
a tradição paterna
Médicos atribuíam o fenómeno a alguma paixão secreta
“Miguel!” digo em voz quente Ele era estruturalmente um epicurista
Incomodei-o tantas vezes mesmo já perto do sono
Aspecto e frequência das micções: a chama rebrilha
ao sopro do tempo – cheiro, temperatura, gases, depósitos
quanto aos outros excreta nem vale a pena falar
O vinho é leve, o clima pouco caprichoso
Amboise é uma das primeiras cidades a evocar fantasmas
Nas montanhas não há crimes, dizem eles com unção
Ele iria procurar essa mentira
a de Paestum, a de Touraine ao anoitecer
a do deus de Webster em Indian Head
por nossa misericordiosa intenção A volta ao mundo
em sete vozes sete melancolias
coisas capazes de se revelarem em alturas bruscas
E isto não é não me dirão dialéctica da mais pura?
A temperatura da sua alma reerguia o corpo caído
A esses que estando a banhos mantêm as suas crenças
o que daremos senão sombras de faunos
A nossa morte separada dos outros por pequenas barras
Vou cantarolando com os joviais companheiros de apetite
pequenas barras onde as crianças põem as mãos
antes de mergulharem O sol entusiasta
Nunca estive fora do mundo senão hoje
Meio filósofo meio moralista Os finórios da Rua São Bento
que não perderam o braço direito em Shiloh
Seremos acordes que se prolongam na eternidade?
Anteriores aos mares cobrimos talvez os desertos da Terra.

DEZASSETE ESTROFES OU UM POUCO MAIS

1. O sol por sobre as pedras Incêndio húmido em pleno dia
2. Ficaremos em cima ficaremos em baixo queima-nos o rosto a voz
3. Imóvel misericordioso o santo engole uma cerveja caga-se
3. Deus da terra que cintila Envelhece Um gato ama-nos uma mosca
4. Trágico Amoroso minuto O sol corre agora no século visível
5. A rua como um verbo profundo
6. Painéis de anúncio pela estrada Um campo santo rodeado de casas
7. Ris por sobre a lembrança dos teus cabelos cortados
7. Um gato que pula A mosca que pousa A chuva que bate
8. Violento o sopro junto aos ouvidos um hálito palavras
9. As poças de água no caminho na travessa perto do jardim
10. Um retrato dum garoto crispado A sua mão iluminada
10. O abrir e o fechar duma janela Um terror dissimulado

11. Poeira que nimba as imagens Um livro um instrumento velho

12. Repetição de séculos Cegueira quase intransponível
12. Um comboio ao entardecer Um anjo e um demónio
13. Tudo nos foi revelado insiste em anoitecer
14. Tu encostada a uma parede sorrindo Numa hora qualquer
15. Um clarão hesitante Ano de cinzas Restos de antigas sílabas
16. De boa fé te mexo Lugares por vezes escondidos
17. Os dilectos de Deus coçando-se História indesligável de nós.

NAVEGAÇÃO
1. Quantas vezes
comecei por ali
pela janela entreaberta
cruzada por uma leve penumbra
- Deneb ou outra estrela
da Cassiopeia, ou um planeta
errante
Quantas vezes
sem saber que dizer, sem poder
respirar a valer
inventei ruídos ao longe
pus gente a viajar à beira de caminhos
que nem sei se existem Quantas vezes
escarneci fiquei sério
e digo isto sem troçar
deixei a mão direita sozinha
acenando entre particípios e conjuntivos
Quantas vezes quantas vezes
perdi de vista a morte a vida
Quantas vezes
cheio de sono farto de verbos
peguei em sonhos numa vassoura
fugi assustado, andei de barco
e ao acordar enchi-me duma imperiosa
ternura num suspiro
e fui pelas ruas bocejando
trocando os pés moderadamente
como se estivesse ligeiramente louco
ou os poemas fossem apenas simulacros.

2. Agora vou pensar um bocado no “Anjo Guardião
Aparecendo a Maria” da basílica de San Genaro
de Piero de la Francesca, como que por acaso
Uma pintura sem arabescos, aparentemente
sem semelhanças com outra que vi – e no entanto
tão igual! – num museu de Évora durante a minha
primeira viagem a Portugal. Almoçara
num famoso restaurante de Lisboa
Como a cidade estava bela cheia de vento
e a minha bendita gravata de riscas que a
Jeannette me oferecera devia
fazer um vistão
e eu rapava o prato miraculosamente
e então a Jeannette disse-me: repara! E eu
olhei
Um senhor alto, de óculos reluzentes
olhei entre o assado e o doce
Era, esclareceram-me, um famoso escritor
uma pessoa de qualidade, romancista também
com putices finas pelo meio, um homem
de confiança de Sua Excelência enfim
antes da fruta, antes do brandy. A Jeannette
dissera-me: repara! E eu olhei, eu
olhei. Vírgula, dois pontos, aspas
traço e sublinhado.
A gravata está pendurada
no trinco de uma porta. Entretanto
como passaram vários meses
já digeri o assado, a sopa, o doce
o charuto que o Pierrot me deu. Doravante
- lembro-me que pensei –
vou passar a comer em modestas tascas
não fumar
mijar sei lá se calhar à socapa atrás
dum arbusto.

TELEFONEMA
Não, é antes de tudo uma escolha.
Escuridão ou luz – parece cegar-nos Nas cidades de miragem
o anjo já morto o tio enlouquecido os amigos dispersos
E há que verificar cuidadosamente os restos
ser mesmo se necessário cocabichinhos. “Para que uma floresta
seja esplêndida(…)” bah! Outra nascente
onde crescem o funcho a hortelã a malva E mesmo assim
amar inteiramente atentar no silencio
E mesmo que ao contrário ainda que por fora

resistir resistir à lonjura à lonjura excessiva
Uma voz ardente
Voltar atrás recomeçar
Repara além se vêem rastos de coisas familiares
uma repetição Como que habitações num jardim vizinho
várias palavras alguns milhares de rostos
ficar quieto Sobretudo ficar quieto
Uma alegria o almoço um grito a meio da noite
Nada querer (o lugar propriamente dito) Anfetaminas dois
comprimidos para a tosse
uma ilha acima de tudo um riacho
nas nossas todas genuínas pobres
moradas cujo sinal é uma lamparina acesa
As doenças espreitam por sobre as árvores
por sobre as árvores uma espécie de halo reuniu
coisas nítidas cintilações Pequenos pavores
Saber o quê saber de onde saber com quem
a morte, algumas vezes, a morte terá lugar
Um engano de nome Um sol de minutos
O sangue cresce plenamente na escuridão.

ESTÁTUA
A música sobe, a música segura-nos
a música amplia-nos
Eis a paragem, o momento
em que a música mistura o bem e o mal
As notas propagam-se, substancia ou retorno
de sombras ecoadas numa parede rugosa
Eis que o vento acalmou. Fechamos a porta
encetamos a respiração, procuramos
uma figura já não inteira. De repente acordamos.
Já nada avança sem uma concentração oculta
um ar de crispação um arrepio
E então dizemos a manhã acabou
Algo se agita e gira como um farol
a casa conhece agora o seu lugar definitivo.
A música cessa. Pelas ruas
a chuva desaba e alguém fala. Alguém ri.
Em lugares sem referência passos se vão ouvindo
passos sobretudo impenetráveis. O silencio

faz anoitecer o mundo que se prepara.

HORIZONTE
1. Dir-se-ia
que o Sol dorme, que o Sol apaga
a nossa alegria
Dir-se-ia
que esta luz é uma sombra
da nossa voz intranquila
Dir-se-ia
que em momentos desconhecidos
somos planetas mortais
Que somos figuras recortadas
em lugares onde a Lua brilha
Dir-se-ia, dir-se-ia
que o tempo que nos resta
colhe os minutos onde a luz
é de si mesma um reflexo.
2. Na Bretanha, quando a noite chega
as altas torres de Veneza rodeiam
a minha velha terra de rapaz
Onde, agora
os frescos frutos que outrora
a mãe depunha sobre a mesa?
Eis o problema
talvez o mistério
de tantos anos:
estar em todos os lugares
com olhos que distinguem
o que tive e o que tenho
na minha terra, em Veneza, em todo o mundo.

FLAGSTAFF
A obra
o mistério
a palavra sombria como uma doce
flauta de Pan

A palavra
o segredo
a nossa voz como um mistério
na obra dos tempos
O tempo
a voz a palavra
como a parede que delimita
o som escuro que ondula
Uma parede uma porta
que nos provoca docemente
que um segredo
esconde, mostra retoma
Uma flauta oculta
uma voz sombria
um mistério que dói
e nos desfaz
Uma parede ao longe
branca e preta, preta
e branca.
Como uma flauta que se inventou
e já nada nos dirá.

NÉON
Joanica, a tal
que na escola se parecia com a Henriqueta
encontrei-a há dias. Ali por perto morara Yannis Xenakis
a rua desembocava numa praça com um jardim.
A História tem uns olhos enormes
torna possível quase tudo – eu diria tudo, mas
algo se dissolve sem deixar os grandes ciclos da vida
Respiração obstinada
Trocámos dois dedos de conversa
e eu nas tintas. A Joanica
tem uma maneira de olhar
Um silencio
Uma voragem
Quase tudo se pensa saber e no entanto
Ao mesmo tempo lembrei-me que ela casara com o Julião
um excelente artolas Químico numa fábrica de perfumes
e perguntei “O Julião?” e enquanto ela falava eu via
coisas antigas; um globo terrestre na sala de aulas

a obscuridade do jardim na noite de Verão
Às vezes as coisas leves fragmentam-nos, fazem-nos rodar
Enfim, uma história de cornos e putas
importação-exportação. A praça esvaziava-se pouco a pouco
e era verdade
“Até que os apanhei” dizia ela e era
verdade Em redor passava alguma gente estranha
O tanque que outrora tinha uma figueira por cima
Um corpo que não se move e se dispersa e se transforma
Atirei-lhe enquanto lhe dava um beijinho na face
“Então até outro dia. E mantém a calma, ouviste?”
as espessuras da existência Apertou-me a mão ficou
a olhar para mim
A Joanica
tinha e tem uns grandes olhos verdes Algumas
vezes me deixou copiar Andava muito devagar, gostava
de História e era religiosa praticante. Eu tive por ela
uma espécie de ternura. Não posso explicá-lo. Foi assim.
A sua preocupação quanto àquele assunto impressionou-me.
Aparece desaparece Viro-me é um transeunte anónimo
perdão diz-me Todas as significações possíveis
Durante algum tempo
vejo distintamente muitos gaiatos quietos Em filas
aprendo pouco a pouco a lembrar-me. Cysne
ou Lyra, Cassiopeia Um pouco mais para o norte um clarão
A cidade e perto árvores que crescem
Muitos rostos indistintos à espera, observando, observando.

SALA
1. Às vezes
pergunto-me se estarei distraído
enquanto como com o rosto rente ao prato
Às vezes
não sei realmente que pensar
se é manhã
se é noite
enquanto o Sol nos traz imagens que lembram
o tempo que foi o nosso seguro destino
Às vezes
a questão é esta: Deus escreve
mesmo direito
por linhas que já perderam a direcção
ou afinal
a história estava muito mal contada?

Não me parece.
Ou parece?
Contudo
eu confio.
Vejo talvez mais longe
que um simples habitante
da minha condição de ser humano.
Vejo talvez
como um animal do bosque
mais puro
sem cartão de crédito
com a pelagem ainda húmida da aurora
como um modesto gato que pelas ruas
saúda a manhã.

2. Os amigos começam mal
quando começam só pelo princípio das coisas.
Devem deixar-nos algum espaço
como água do banho sempre limpa
quando, cansados, à noite chegamos a casa.
O amigos começam bem
ainda que algo incertos
quando abrem lentamente a sua voz
à nossa angústia de outrora.
Ou seja – são sempre presenças perfeitas
mesmo que em dúvida
porque a nossa memória esperançosamente os aguarda
na exigente natureza dos séculos.

AVE
Meu nome
hirto intangível uno
voz assombrada. Ao nascer do dia aprendo a olhar
tudo o que me ofereceram tudo o que perdi
Meu nome
placa giratória flor decepada cortina
O meu irmão que deus não tem fala-me Que Deus tem
e terá As madrugadas estão imóveis
A sua voz tranquila a semelhança das linhas
do rosto Como era bela a hora do sol-pôr

Resistia à aventura e nem por isso menos bela
Meu irmão posto ante o milénio profundo
a longínqua floresta. Vós os amados do tempo
fragmentos e sentidos o fazer coisas simples
Os séculos e suas meditações os visíveis e invisíveis
recordo o cheiro pestilento das glicínias
Sereno no dia sereno na tarde Meu irmão acolhido
a ti regressarei como uma espera
O avô que nos comprava as botas para andar na neve
Aquela vez do coelho Aquela vez da viagem
a carne macia como se compreendêssemos
rebanhos de rosas rebentos de pulmões
Há uma esperança doutor Peço-lhe pelas suas alminhas
Meu irmão tão parado pulso sulcado de finos traços
O que é que a brisa diz quando passa nos telhados?
A janela cintila e tu não estás nela
O pai que sabia braille a sua voz por vezes estranha
por vezes há uma tristeza remanescente e viva
Conheço a pedra conheço o vinho conheço a sombra
meu irmão que já me não fala
Todas as veredas por onde caminhámos
agora mais nossas escritas para melancólicos
Uma voz necessita que os anos a busquem
a desejem
Coisas raras e no alto uma ramagem poderosa
Mano
Naquela manhã um ébrio caíra junto à nossa porta
Vingo-me do céu vingo-me do sono
nada tenho para esquecer
Dissipa-se a ternura um vaso cheio dum líquido escuro
O teu sangue furor perfeito
As palavras agora renascem da areia e perduram
Não é necessário falar Outra coisa
é o nosso cenário conjunto Algum dia direis
Meu irmão única visão consolidada.

ENVIO

A nova habitação da minha Avó
rodeada de laranjais
volta as costas à excessiva
luz
Enquanto isto dura
Sei que é letargia
ou desmerecimento. Pensando bem

a palavra, vamos a ver – não é assim? –
anos a fio
não pode revelar os sons
que ficam por detrás
da imagem que temos – por exemplo! –
duma torneira que pinga
Enquanto isto dura
Uma torneira – e isto é dizer pouco! –
fulge quente, granulada nesse meu sonho
grandes curvas pelos pinheiros
os olhos delirantes
- e valerá mesmo a pena guardar tudo
nos escaninhos da consciência?
E a minha memória que se esvai
Enquanto isto dura
Porra, farei zapping desnecessariamente
os lindos olhos da jovem como numa cerimónia
- e não será talvez a altura de ser bruto? –
Enquanto isto dura
A doce voz do serial-killer
Na sua virilha cresce um tremor solene
A barba, caro senhor, o susto da existência
alarga-se devagar, sustenta a nossa tremura
Enquanto isto dura
Naturalmente, enquanto isto dura
enquanto se prepara – meu rato poliglota! –
uma nova experiência do Amor
O ascensor que sobe como um lírio macerado
Seu magnífico filho da puta
Enquanto isto, isto dura
ternamente.

Notas
1.
GC foi durante um par de anos professor num liceu de Paris. Como é
habitual naquela cidade, deslocava-se preferentemente de metro. O poema
“Viagem” reflecte tal facto de forma evidente e criativa.
2.
A terra das laranjeiras é, naturalmente, Messina. Depois de casar
com Angela Carpini, sua colega de laboratório de quem oito anos mais tarde
se iria separar, o autor passou a ter cunhados naquela localidade, o que é
aludido no poema “As férias”, onde também é referido um petisco (enguias
fritas) muito típico daquela região italiana.
3.
Michel de Montaigne, o grande filósofo francês, sofreu intensamente
de nefrite, caso que é estudado pelos químicos nos seus manuais
universitários de biologia devido à tipicidade dos seus cálculos renais. Foi
também um cavaleiro emérito, efectuando longas viagens com enorme
tenacidade. O poema “Matutina” mistura esse facto no discurso que lhe é
próprio.
4.
GC nutre uma profunda admiração por Yves Bonnefoy. Daí a alusão
que faz a um seu poema em “Telefonema”. O verso completo é: “Para que
uma floresta seja esplêndida // necessita de anos e infinito”.
5.
Em 92, visitando Portugal, GC almoçou com sua segunda mulher e
seu filho - acompanhados por Jorge Calazans, que lhes fez as honras da
jornada – no “Tavares Rico”. Teria ficado impressionado com a simpática
presença (talvez um pouco demasiado ostentosa e mundana) dum conhecido
e benquisto aedo-romancista-político lusitano – facto esse que é expresso na
segunda parte do poema “Navegação”.
6.
A morte de Jérome Calandre (“Titin”), irmão de GC, vitimado por
uma rara maleita no sangue (“o teu sangue furor perfeito”), foi um golpe que
marcou duramente o poeta. O texto “Ave”, apontando para a saudação
latina, reflecte tal facto com dramatismo.

7.
Foi do poema “Flagstaff”, escrito por GC naquela cidade norteamericana, que retirei uma epígrafe - a primeira quadra - e, nesse espírito, o
título do meu livro de poemas “Flauta de Pan”.

António Garção
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