


Prólogo

De repente sobram-me apenas as mãos
O corpo voou
pelo espaço longínquo do rasto peregrino dos pássaros
ou mergulhou
no coro abissal das grandes baleias
ou estendeu-se 
unidimensional na espera da manhã
Meu rosto tornou-se impassível vislumbrando: 
lembranças
rastos de rostos
casas que um dia o coração habitou
Ergo-me a espaços num tributo aos poetas de outrora
respirando as frescas aragens do seu contínuo desfolhar
Alimento-me de deixas abandonadas
pedaços de matéria sobras do mundo dos outros
escória adubo sementes por germinar
E engordando a memória 
aprendendo apreendendo 
deixo-vos esta longa carta
passeio pela vivência 
dos caminhos repletos de assombro
abertos pelo correr do olhar
Esta é a herança de um corpo inquieto 
que se reduziu a mãos à força de descrever o mundo
num passeio pelas palavras 



O passeio das palavras
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II – O alimento
 

A fonte brotante nasce deste corpo inquieto 
De pernas enterradas no destino e olhar minucioso
deixo que o pensamento se entranhe na matéria envolvente
e nas coisas indefiníveis que me rodeiam
e teimo secando as veias
dissolvendo as lágrimas
queimando as mãos no alto-forno da madrugada 
apreendo todas as rosas e todas as nuvens
aglutinando numa só frase a dor de sentir:
feroz ou brandamente assombroso
Dou forma ao barro da existência
moldando-o com a espátula da palavra 
única ferramenta que a natureza deu
a quem tem o corpo reduzido a mãos
 
Deixai-me ser 
nesta estranha forma de navegar por todas as cabeças 
e de me entranhar pela força da ideia na pedra e no musgo 
Deixai-me ter fome 
é uma necessidade a procura que faço de mim próprio 
por onde me alimento na autofagia do riso e do choro
Deixai-me escalar
é no cume da faca que encontro a fonte
que desagua no mar imenso da solidão 

E do alto 
dum pensamento ofegante 
ilumino pelo deslumbramento quem quer que se atreva 
a ler-me o rosto
As rugas são linhas que descrevem o destino aguçado
Só quem soletra todos os cabelos
e bebe do sangue 
e come da carne
viverá sedento 

A fonte brotante ∙ I – A génese

De braço dado com a natureza
simples da vida vagueio 
absorvendo todas as coisas dadas e abandonadas 
ao longo das veredas que amo sedento   
Recolho-as no saco sem fundo da memória
matéria-prima com que esculpirei 
a vida a própria deixando às gerações:
Os olhos
vitrinas coloridas de céu
As mãos 
profundas enxadas que abrirão rios de amor e mágoa
As pernas 
que levantarão pó nas estradas do passeio
 
Não quero partir sem rumo
os dedos são ponteiros da bússola acabada de inventar 
são hastes que me guiam fincadas à terra que me alimenta
As raízes são profundas
divagam pela terra ardente adentro 
confiscando pelo fogo e pela carne
o sólido corpo nascido das tremendas searas do pensamento
e nomeando pétala a pétala
a mais pura das rosas brotada em flor pelas palmas das mãos

E dói 
o florir sedento do trevo no orvalho
a afinação das cordas que manipulam os olhares
o emprenhar contínuo das vagas 
Oh marés vazas enchei-vos de cuidados arrumos
que por cada ciclo da lua
na dor do peito aberto
escoa-se o tempo levando consigo:
a areia fina da memória
a água da fonte brotante
a sagaz alga microscópica 
que em tempos idos inventou a génese
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Abro o fruto maduro com dedos de fogo
Deixo-o aberto sobre a natureza morta da memória
esse dúctil repositório onde deposito a matéria-prima 
com que construo: 
a luz 
o fogo 
a constante inquietação de ser a forja
 

III – A forja

Os dedos flamejantes abrem-se na noite 
Exaltam a transparência da graça 
e a luz num novelo estendido entre o amor e a escuridão
branca de si mesmo nascida
abre-se num arco-íris paralelo ao pensamento da madrugada
Os dedos perdem-se na cor da noite 
reencontrando-se na azáfama das mãos inquietas lavrando ondas 
e as ondas são o fruto do oceano quando arde
Ardia sonâmbulo pelas veredas de um exaltado mês de maio
Em abril rolava tranquilo pelas perturbadas confissões 
da primavera hesitante
Confesso: sou tão sonolento ao nascer
E morro confesso
entre a luz e o fogo 
derramado na serena mansidão do futuro

Estende-se na bigorna onde se martelam os dedos
a filigrana que teço ao redor das árvores e dos pássaros 
e demais fios que sinto ao sentir a aurora tecida da luz  
espraiada inconsolavelmente na areia 
depositada pelas ondas e pelo sono
E renasço com ela 
provido de enfeites e de uma capacidade renovada de enlear
a própria vida à palavra
E alastra-se a resina da árvore voraz de conhecimento
É seiva que cola os dedos ao destino
e colam-se os destinos dos pássaros e das árvores   
E tudo é mar e tudo é sono
no infinitésimo que tudo alberga da palavra acabada de inventar 
e tudo me torno irrecuperavelmente
quando deixada fluir madura e prenha na constância dos ventos
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V – O som 

Desperto pelo som de um poema rarefeito
Respiro-o 
É este o dom da liberdade
A plena realização de algo subtil entre o ar e a terra
A mudança de pressão faz acionar a delicadeza de 
movimentos desde os dedos até às asas
neste planar em apneia tão constante
como o sangue que corre 
e que nos traz a visão dos campos de batalha
onde se digladiam as noites de suor
combatendo entre a pena e a ideia

É esta a loucura
É esta a morte dissolvida no som da palavra
São estas as pétalas cerradas
abertas por mãos inquietas 
descerradas na agitada busca da beleza intrínseca
Esta fonte transbordante de silêncio
corpo manifesto da quimera do som
Esta fome sedenta de agoras 
da constante procura do tempo forte
onde se bate o pé as palmas das mãos
os olhares crescentes pela escala dos tons
pianíssimo descem os olhos sobre o horizonte concreto
onde me deito na aspereza da noite calada

Não 
ao deleite inerte de uma qualquer dádiva momentânea
Não 
à espera do raio de sol que descerra a penumbra dos olhos
Acordai do mutismo 
a vida não é um segredo bem guardado
É a sinfonia dos sentidos onde todos somos orquestra
maestros
espectadores  
poesia sonante
 

IV – A lógica 

O canto nasce da fronte caída
Brotantes palavras dadas quando soltas do léxico 
navegam nos ventos dos ocasionais olhares
dirigidos a qualquer estação lugar ou sentimento
aterrando ocasionalmente na folha em branco
desta emergente fome de poesia 

Abre-se uma fresta de luz no pensamento
água fresca que rega as sementes enterradas na memória 
Inauguro assim uma nova proposição que inaugura um novo tempo
de uma lógica encerrada em si mesmo
contemplação do futuro
origem do acaso
um feito académico dos significados sobre os símbolos 

Abro o peito à visão global
Encerro a proposição na contemplação das suas múltiplas cores 
Uma conta brilhante que rodo pelas sinapses
que me liga à terra ao amor ao mar 
e aos demais objetos que me esforço por descrever 
e por quem sinto a ténue ligação 
que agarra a lógica ao mundo
o mundo aos pés
e os pés ao passeio
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E a luta continua
Bem me posso enrolar e fingir de morto
Sou tomado de assalto num novo round
e as feridas essas
já são irmãs de carne
não saram nem quero que partam
o frágil cântaro onde desagua
a fonte brotante

VI – A luta

É o pulsar constante 
da estória que se repete ao longo da história
desde que o anjo caído arquitetou o desassossego  
O boxing entre 
o bem e o mal
o poder e o querer
o ser e o estar 
de infinitos assaltos sem fim 
por onde no calor da luta 
de braços bem abertos
peito dilacerado fronte sangrenta
pelas feridas abertas de eras de contenção
se abre a nascente
e por onde jorram as lágrimas que até então alagavam a alma
se enchem de carne e sangue os novos rios da palavra

Encho-me
e de mãos na testa 
a meio de uma refeição de malaguetas
expludo
Dos despojos narro as cicatrizes ponto por ponto
com cuidado
não vá uma palavra vã incluir um sorriso tomado de assalto
pela confusão da realidade
Subtraio o visível 
fica o que vejo quando cego 
e o risível
Aporto apertando as amarras às veias da memória
e navego ali quieto na lembrança do mar e das ondas e das gaivotas
e dos peixes e do escorbuto e das feridas que não fecham 
salgadas que são
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O passeio – I

Trazei-me um fardo de linho 
uma ideia uma planície aventurosa
Sobre ela convocarei pena e mão 
animando as inertes ondas do futuro
Deixai-me na solidão derramar a vida 
morrendo vagarosamente 
criando apenas uma pequena fresta
por onde tu adivinho das palavras alheias me lês na morte

Perguntas-me: por onde andaste?
– De rodear a terra e passear por ela

Não saberás tu
Senhor que nos expulsaste da tua face por sermos quem somos
que os meus passos se guiam pelos olhos 
esses mesmos que não entendem a tua criação
e andam ao sabor das estações roubadas e dadas uma a uma?
Não saberás tu que o natal se faz todos os dias em que um homem morre
mesmo aos domingos
quando a tua presença é por demais requerida?
E morro um pouco senhor das azuis pastagens
sempre que me é solicitada esta forma de olhar o mundo 
e se faz do meu corpo um vaso comunicante
não da tua palavra
mas da essência da criação que descobrimos quando as portas do teu jardim 
derradeiramente se cerraram nas nossas costas
Se não querias poetas no Éden não deverias ter criado estes olhos bem abertos

VII – O encanto

Na altivez da fronte desenho o mar que navega
o enlace 
múltiplo frenesim
murmurante pedra
polida pelos constantes rios do desejo
Há pontes 
fulminantes encontros 
braços de mar que salgam a vida corrente
São destroços fluviais
transportados nas enérgicas barcaças das marés
e o rio
que mais do que ritmo nos traz os corpos jazentes 
criação da noite dos encantos
desagua lentamente em terra fértil  

Ela é o cântaro
O vaso que germina o poema ao longo da noite
na sonora suavidade da costa dos murmúrios
A luz que retorna à terra após o dilúvio 

É breve a aurora
Um novelo de contenção e desejo
que se enlaça continuamente nos longos braços da tarde
e puxa
a lua quebra-se de espanto
e empurra
vazam marés deixando à vista os despojos da luta
que desfazem nó após nó
as melodias cantadas pelas árvores
sobrando nas notas soltas 
a queda sussurrante das folhas 
pingo após pingo
pela bica da fonte brotante
capaz de encher oceanos de encantos contidos

 



De repente sobram-me apenas as mãos
O corpo voou

pelo espaço longínquo do rasto peregrino dos pássaros
ou mergulhou

no coro abissal das grandes baleias
ou estendeu-se 

unidimensional na espera da manhã
Meu rosto tornou-se impassível vislumbrando: 

lembranças
rastos de rostos

casas que um dia o coração habitou...


