
IMAGINÁRIOS 
 CORVOS DE 
 SANGUE
 Pedro Vieira Magalhães



VERTIGEM 
ONÍRICA
Prefácio por Daniel Sampaio

Escrever um prefácio não é fácil, sobretudo quando se trata de um livro 
de poesia. Confesso a minha perplexidade perante alguns pedidos, de 
autores desconhecidos ou para livros que não me entusiasmam. Num 
país onde em geral se lê pouco e ainda menos se olha para um livro de 
poesia, a tarefa do prefaciador é mais complexa.

Resolvi aceitar o desafio quando folheei a primeira versão deste 
livro. Vi que era um autor jovem que resolveu arriscar e publicar um 
conjunto de textos, alguns a que poderemos chamar poemas, outros 
de difícil catalogação. O primeiro olhar mostrou-me depressa que não 
era uma obra vulgar, por isso iria ler com cuidado e prefaciar, se uma 
leitura mais atenta não me fizesse mudar de opinião.

E não fez. Imaginários Corvos de Sangue é um livro surpreendente. 
Depressa nos sentimos transportados a um universo onírico, de luz 
e sombras, onde as personagens difusas caminham entorpecidas, em 
busca de identidades perdidas há muito. Uma sexualidade telúrica 
preenche os vazios, trazida até nós por frases e expressões de ritmos 
inesperados: «o teu respirar é a morfina que ejaculo», ou «planto o 
fundo do mar nos bicos dos pelicanos/Um curso de água para onde me 



leva a tua boca violentada» ou ainda «alcateias de fogo mumificam o 
orgasmo das plantas que, muito verde, arde no deserdado aconchego 
da escuridão». 

O ambiente do livro lembra, por vezes, um cenário pós-catástrofe, 
onde chamas, sangue e destruição predominam: «com a certeza de 
que o mundo não tem fim, quando no fim dele estamos» ou «É aqui! 
Onde astros e cometas vertem, sobre a criação, o óleo que os faz voar/
que o regresso do inferno escorre pela glande de cada carícia (…) e 
esta solidão são cem veleiros que passam, sem se deterem, num mar 
náufrago de si mesmo!».

Como sempre em livros de poesia, o amor e a morte estão presentes. 
Aqui, um amor procurado mas depressa perdido, «sabias que me vês mas 
nunca me encontras» ou «eterno o amor que move o mundo e o mata», 
mas sempre reencontrado, nem que seja por momentos: «Bati à porta 
de tua casa…esperei!/ Quando a abriste disse-te o mundo inteiro e tu 
sorriste/ Deste-me as mãos e juntos montámos os corcéis da overdose 
botânica». E uma morte que surge em sonhos, à espreita, por vezes 
trazida pelos corvos (as aves das bruxas e da morte) de sangue que 
dão o título ao livro, porque afinal «ser poeta é saber morrer quando 
é preciso».

Imaginários Corvos de Sangue é um livro violento, a que ninguém 
poderá ficar indiferente. A mim transportou-me para o mundo dos 
sonhos e dos fantasmas, numa vertigem que se prolongou para além 
da leitura. E se por vezes me incomodou como o tumulto do mar 
em fúria, também me envolveu na suavidade e quietude de muitos 
momentos de serenidade.

Por tudo isto, o leitor que feche os olhos e se deixe envolver nestes 
sonhos de Pedro Vieira Magalhães.



Os cavaleiros do suor vermelho rasgam o vento como flechas cor de 
diamante! 
O corpo curvado sobre o hirsuto corpo dos cavalos, unidos ao corpo 
translúcido do vento. São de um alvacento arcangélico, os faustosos 
ornamentos que envolvem as crinas e o dorso. 
Na boca, o vinho acre criador do alfabeto; envilecendo os pensamentos, 
ingurgitando a música que carregam no peito, desabrochando as asas 
da sabedoria nua e primitiva. 
Os cavaleiros do suor vermelho. Cerrando os punhos de cobra em 
torno dos freios, devorando o trote, à frente do trote, antes do trote. 
Os cascos de peito nu, emergindo das voluptuosas barbatanas das 
sombras, doendo a história dos homens nos homens, movendo os 
deslumbramentos dos vultos imensos, até ao infinito. 
Astrónomos da consciência. 

O momento de maior beleza surge quando os cavalos tombam o amo 
do dorso e reviram os olhos, incapazes de reconhecer o vento, nas 
profusas dilatações de uma intimidade fulminante. 

 

 

 

 

- 7 -

To see a world in a grain of sand
And heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.”
William Blake (1757-1827)

“
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Estive em mundos onde as águias relincham o perfume dos velhos 
Sábios perscrutam os desmaios da floresta 
E crianças com bicos de corvo 
Colocam mordaças no focinho dos relógios. 

Espíritos ferem-se, bebem-se e misturam-se nos criníferos hálitos da 
bruma 
O homem manco sopra, pelo luar das asas, primevos carnavais de fogo 
Répteis dormindo na tépida modorra do haxixe 
Junto às tabernas onde a morte bebe um copo de vinho 
E penteia os medos desnascidos no sorumbático cabelo negro. 

As ciganas, calcinadas pelo ebúrneo embalo do Inverno 
Cobrem, com os xailes, as ímpias atmosferas da memória 
Invocando a umbrosa matéria no olhar dos Unicórnios 
Entrando no centro da fala, renovadas pelo fleumático olfacto das folhas. 

Eles vêm do interior das árvores 
Empunhando tochas, desfivelando o líquido que purifica as estrelas 
pela boca 
Nas nascentes sepultadas no nosso leito, na noite tenra e terna 
Sentam os cães mansos sobre as imagens de um voo inacabado 
Mergulhando as muralhas, pedra a pedra, nos exílios da chuva 
Adormecendo os antílopes das manhãs onde carrego a tua voz. 

 

A sabedoria dos polvos foi esquecida na rebentação dos lábios mortos 
Onde crianças dançam entre as explosões 
Mergulhadas nas formas desenhadas pelo choro dos cavalos. 

O teu respirar é a morfina que ejaculo 
Nos dias em que acordo com o corpo remendado 
Pelas falanges da minha própria transparência. 

Se eu pudesse revelar tudo o que as árvores me contam 
O mundo ficaria sem segredos... 
... e a bebedeira tornar-se-ia constante! 
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Quando eu morrer... 
Haverá nos dias a explosão das cavernas 
E o voo dos pássaros será lume de bicos torcidos 
Desaguarão dunas na meditação selvagem dos mochos 
E o coração do mar libertará barcos navegando as lágrimas das mon-
tanhas. 

Quando eu morrer... 
O palato das Gárgulas será a flor na caligrafia dos abismos 
Os homens remarão, de porta em porta, 
Para lugares fechados 
Onde aprenderão os métodos da Lua e dos murmúrios marinhos. 

Quando eu morrer... 
Os sonhos das crianças serão invadidos por matilhas de chacais 
Nascerão chifres na ausência de luz 
E o sangue dos bovinos será o oxigénio dos forcados. 

Os Faraós ordenarão pirâmides na sombra dos corpos pela noite 
cavalgados 
Enxugarão, lentamente, a loucura das ninfas 
Tingindo as lágrimas com a cor da distância 
E partirão, submersos numa substância em ruínas. 

Quando eu morrer... 
Falcões alimentarão as crias com a carne dos meus pesadelos 
Um bater de asas vermelho arfará sobre a folhagem da floresta 
E, por fim, escutarei a música de ser eu a hibernação da memória. 

 

 
Nos bosques onde a morte abraça a íris do reencontro 
Vejo-te a ti… 
Segurando o arco das “veladas” que endoidecem os xamãs. 

Os lustres luminosos 
Nos lânguidos intervalos entre um submundo e outro 
O poder dilacerante de um segredo 
Nas faraónicas danças burlescas do olhar dos gatos.
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Alcateias de fogo mumificam o orgasmo das plantas que, muito verde, 
arde no deserdado aconchego da escuridão. 
Não ouves o lamento das carpideiras?! Fazendo-se ao mar em esquifes 
ornados pelo perfume dos castrados, com corvos amparados nos ombros 
e a certeza de nada na ponta dos dedos sujos. 

Como te entendo agora, Patchen! Como cozeste lentamente, infectado 
pela cadência do cansaço. 

 

 

 

 

 

Como te entendo agora, Patchen! 

A dor, as lágrimas da cidade e o macabro ondear dos pinheiros ao som 
do vento. 
Ouço a tua inalterável lamúria, na constante demora de não ser noite. 

As fêmeas salivam sobre a melancolia delirante dos artistas, que evocam 
pensamentos mais profundos, acamados nas alamedas de um sonho 
habitual onde se exilam, lambendo da argila novas formas de um 
prazer sexual, sempre erecto, sempre vadio e sórdido… procurando 
na súplica uma nova tortura. 

As facas estavam afiadas e eles vinham de todas as direcções. 
Alguns já se encontravam prostrados sobre os joelhos. Outros purga-
vam o pus de uma fé violenta e inconsciente, de olhos muito abertos, 
procurando com as mãos a lucidez das bússolas. 

O som das garrafas de vinho, quebradas na fímbria da loucura, era 
audível no interior dos bares. E alguém comentava que a luz dentro 
deles, tendo sido Príncipes, tinha esmorecido perante a estranheza das 
matérias com que percorriam os círculos dos afogados. 

Os vales de Novembro libertam o cio albino das cadelas. 
Alguns miúdos tocam piano nas constelações de uma desordem nunca 
antes dormida por dentro e eu recolho-me nos húmidos quartos das 
salamandras para ingerir em silêncio, um a um, os comprimidos daqueles 
lugares tão limpos...beijando o ventre de uma existência que estremece. 
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Recolho-me novamente para o quarto com a perfeita noção que não 
cairei no sono. 
Carrego a insónia ao colo, deito-a comigo na cama… beijamo-nos e não 
me lembro de mais nada. 

Nasci a 20 de Março de 1981 e morri a 20 de Março de 1981. 

São cinco horas da manhã, mais uma vez não consegui dormir! 
Deambulo pela casa, como um barco abandonado num mar de mim. 
Os passos arrastados ecoam pelo palato da casa e vou coçando o nariz 
e o peito, num trejeito de quem se esquece do seu nome. Repito-o 
várias vezes – Pedro, Pedro, Pedro, Pedro – e cada vez me parece mais 
distante... esse nome que finge ser meu, que finge ser eu e se veste da 
minha pele. 
Encho um copo de água e bebo-o de uma só vez. O silêncio é terrível! 
Onde estão os Homens com os segredos da floresta na palma das mãos?! 
A grande coruja branca e o voo celeste que carrega no dorso?! 
Os Mestres, os aprendizes, as alucinações, o medo; as orações subter-
râneas de uma cripta em flor?! 
Vai dormir, Pedro. Porquê essa inquietação?! Porquê esse viver depois 
da vida?! Esse morrer respirado que encontras na seiva de cada pen-
samento, no ópio telúrico de cada palavra? 
Amor e morte. Tudo o resto fulge, para depois desaparecer! 
E a escrita aparece, normalmente pela madrugada; bela mulher errante 
com Primaveras de fogo suspensas nos cabelos e o perfume das flores 
apunhalado. 
Seremos todos Serpentes! Teremos línguas de fogo e o poder da cura 
em cada escama. 
Nos olhos guardaremos os delírios da noite, muito antigos! E o sopro 
silvestre do crepúsculo incendiará os amores perdidos pelas esquinas 
da cidade. 
Uma luz ténue começa a invadir o céu. As árvores bamboleiam ao vento, 
lá fora, como majestosos pavões de clorofila. 
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Há esta aura de sombra que me envolve 
Há este empalidecer das coisas e dos dias 
Este murchar do coração 
Estas agonias 

Há estes contos na cabeça 
Que me escrevem como bem entendem 
Para em mim me esquecer de mim 

Há estas mágoas 
Há estes delírios 
Estes Anjos de escamas 
Que me gritam aos ouvidos 

E há lembranças 
Por detrás das pedras e dos troncos 
Devastando os nossos corpos 
Agora soltos... 
No fingimento que é a vida 

Há este tormento 
Há esta insónia 
As vigílias de luz caiada 
Os Rituais, a carne dos Demónios 

E vivo tanto cá por dentro 
Que é por fora que vou morrendo 
Porque eu não vivo aqui 
Eu vivo nos mundos que vou escrevendo. 

Disseram-me que os deuses inventaram a infância apenas para nos 
verem sofrer, mais tarde, quando todo o pólen da alma for furtado 
pelas abelhas do Tempo! 
E as colmeias do nosso peito vão esvaziar-se e repousar no abandono 
dos castelos de musgo da memória, à espera que uma nova infância, 
impossível, venha preencher a imensidão daquele vazio. 

 

 



“Imaginários Corvos de Sangue é um 
livro violento, a que ninguém poderá ficar 
indiferente. A mim transportou-me para 
o mundo dos sonhos e dos fantasmas, numa 
vertigem que se prolongou para além da 
leitura. E se por vezes me incomodou como 
o tumulto do mar em fúria, também me 
envolveu na suavidade e quietude de muitos 
momentos de serenidade.

Por tudo isto, o leitor que feche os 
olhos e se deixe envolver nestes sonhos 
de Pedro Vieira Magalhães.”

do prefácio por Daniel Sampaio


