


Prólogo

Renasço das cinzas aqui
Edifico-me do pó palavra por palavra 
Colmeio hexágonos das memórias que vivi
Sento-me em pedras gastas pela maré brava
Sobrevivente de um prolongado sono 
soletro primaveras talho-as em quedas de outono
refaço noites que não senti

Pela taça dos poetas mortos bebo uma manhã de nevoeiro
Solto das amarras verbos de um Gin-tónico
Brando velas colho ventos faço-me marinheiro
Postulo para mim deuses anacrónicos
que hão de navegar-me a uma rima sem fim

Configuro sílabas arrepanho temas
evoco musas hipotéticas 
Pulso tusso letras frenéticas
sobre ondas de areia ergo poemas
Puxo pelo passado construo o presente
abro-me expando-me 
dou ao mundo a minha mente
agora que me mostro levemente
acordo olho e levanto-me



Imobilidade
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I 

A estátua

No vazio dos seus olhos brancos
como pérolas de sal marinho
ergue-se a estátua de longos braços
e tronco despojado

Na imobilidade do seu querer
se detêm 
erguida e forte
queda e muda
com o olhar navegando os membros infinitos 
apontados para a saudade do seu mar
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II

Narciso é solúvel

Olha soberano seu real estado
solidamente erguido de forma humana
apenas a figura e é seu fado
fitar-se mudo qual imagem profana

Sobre as estações se olvida à beira do lago
admirado por si imagina o mundo
onde seu reflexo passa por todos ao largo
sobrando-lhe o eu estático e profundo 

Narciso tem apenas um pensar
ser uno com o espelho d’água
fixa seu reflexo e deixa-se mergulhar

Tocando-se de forma mais que solúvel
dissolve-se em si carregando a mágoa
de ser seu destino afogar-se imóvel

III

Prece

Mansa prece canta o monge
grito de silêncio ouvido nos céus
É a fé que o move de longe
e o aparta da presença dos seus

Da memória vivida apenas a infância
do resto um longo contemplar
Uma atitude frugal tem no olhar 
com que espera quebrar a distância

para os santos que o veem descalço
de pé sobre vidro em estilhaço
aguarda cantando um sinal

que é o fim da dor terrena
em luz feito anjo de lança serena
imóvel vê-se a combater o mal
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IV

Queda em ascensão

Ao fundo do breu um ponto azul 
pairando como um anjo alado
sou um átomo no céu estrelado
sem saber de norte nem sul

Fazedor de luz com dedos por facho
construo-me um ser altivo e criador
de tudo o que vejo sou sonhador
sem saber de cima nem de baixo

São agora tantos os pontos cardeais
sou livre de escolher um e então
imóvel fico nas alturas celestiais

Num amplexo em espiral sem fim
tomo uma queda em ascensão
que me retorna um infinito sim

V

Queda imaginária

Pela passagem dos anos não se dava conta
Contava as estações pelas migrações dos pássaros
e sabia da natureza dos elementos mais que de si 

O vento ia esculpindo sua face 
e os cabelos eram ondulados pelas marés
Erguia a tocha com que contemplava o vai e vem humano 
frenesim a que nada o ligava

Do seu alto contemplava mais que um mar
e mais que um porto podia quieto dirigir

Diziam que era da cidade mas a ele bastava-lhe o mundo
Força vasta lhe era atribuída
mas eram-lhe indiferentes as palavras  

E um dia
finda a imaginação dos seus cidadãos
deixou Rhodes 
e colossalmente tombou imóvel



Pequenos estilhaços de lirismo
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Porque dizes que nunca vimos o pôr do sol juntos?

I

Entre a esperança e este entardecer
desenho um arco de coisas úteis
esperando 
pelo regresso do teu calor
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II

Sobre a espuma e as rochas
lanço a linha
descalço de pés em meia-praia
sabendo
que a felicidade é a ultima a morder

III

Por cima de todas as coisas
teu nome glorifica o dia
As asas das gaivotas estendem-se saudando a tua passagem
As crianças nascidas da areia descrevem teu caminho 
com seus dedos de liberdade 
Uma vez mais lanço a minha voz ao vento




