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A FECUNDAÇÃO DO SILÊNCIO

as palavras amadurecem de repente:
quais beijos que na boca se despenham,
caindo desnudas, de tempo ou de lugar,
e florescendo na sua inocência.

de raios, de ventos, de marés,
de tudo são capazes as palavras:
chicoteiam o dorso do silêncio
que vomita a veste das ideias.

há uma tessitura que se forma,
desmesurada erecção do tempo:
na mudez nua que se escancara,
uma potência breve surge em nós.
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POLÍPTICO PARA AS “ANJAS” DE JORGE PINHEIRO

1.
Para serem anjos
falta-lhes o sexo.

2.
Quando a noite
abre as portas
é que os anjos
declaram o seu nome.

3.
Ao sexo
dos anjos
quem deu asas?

4.
Em Micenas
os anjos
eram femininos.

5.
Anjo, anja:
o mesmo
raio de espuma
e de luar.

6.
Quem vela
o meu sono é um anjo
que tem nome
de mulher.
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ESPINHO

A hora é a hora de começar o dia
mesmo que começar seja placebo
para dar pressa ao fim de outro
que não terminou, porque já tinha
três olhos abertos cedo, durante
séculos de não-luz, o coração
aos saltos e cada tarefa esquecida
é outro asteroide feito de sangue
coagulado, raspando as veias,
a marca da vontade ausente, tranca
entre levantar-se e andar, nunca
ser completo, boneco sem braços,
como a imperfeita lista de compras
que jamais será qualquer receita.
E o corpo em fatias e há algo
que estanca e não se sabe o porquê,
uma mulher sozinha, um veredito
de perdição, o espinho.
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Sabes meu amor,
adoro os pássaros que voam
quando as árvores já não são suas.
A biografia do coração raramente
esquece a queda das folhas. 

E o que é o voo para lá do Outono?

Não me digam para guardar o vento na garganta
ou que as tempestades são retratos de um hospício.
O teu corpo ensinou-me, o Verão é um felino
e a hierarquia das garras só o tempo a sabe.  
É certo, as nódoas têm sinos,
mas no pináculo do perfume
ninguém observa versos rotos.

Ainda te quis quando a pólvora
tocava os últimos acordes nos ramos.
Não tinha aprendido, aparar as unhas à neve
serve para pintar biombos nos olhos. 
Se tivesse ouvido Dostoiévski ou Gógol
e bebido as sombras de São Petersburgo, sabia,
o ouro das catedrais assimila a mágoa da cidade.

Sabes meu amor,
a eternidade procura sempre uma corda no céu.      
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PASSAPORTE O CORAÇÃO

para Miguel Elias,

amigo-irmão

Teu coração
é essa bússola que procura
todo aquele
que não perdeu
a esperança,

pois condói-se
daquilo que o odeia, enloda
e encurrala.

Teu coração é bebedouro
e cabana para a vida
tranquila
que lança mão do amor.

Os outros que contigo colidem,
desertores do júbilo,
ir-se-ão pouco a pouco
apagando.

Nada destrói tua bondade: 
Passaporte o Coração.

Tradução de Victor Oliveira Mateus

A
L
F
R
E
D
O
 
P
É
R
E
Z
 
A
L
E
N
C
A
R
T



0
1
4
 
|
 

REVISTA DE POESIA E ENSAIO

Cansadas,
as borboletas haviam partido com as sombras,
os cedros e as amendoeiras,
deixando alguns livros,
algumas frases,
alguma recordação. Era um dia,
de outro dia de outro,
de uma manhã após outra,
quando o inverno se aproximava com suas chuvas
e a cinza tirava a cor aos troncos,
à neblina entre as árvores
aos roedores, aos arbustos. Não
se vislumbrava o sol,
tão-pouco a tarde,
nem o horizonte,
estávamos sós

        ,

sobravam alguns pássaros esvoaçando nas covas,
e silêncio

         ,

o ausente

Tradução de Victor Oliveira Mateus
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acordou com um gosto a ferro na boca,
sabendo que gastara uma vida.

todos os tempos são verbais, situou-se,
não pode capitular o que não foi.
a noite é um artefacto impossível de esconder,
os lábios sabem a destroços.

era uma vez esse homem: vivia preso a uma ponte.
não estava acorrentado, percorria-a
de um lado ao outro
com pavor das margens.
não estava acorrentado, mas tudo sabia ao metal.

o silêncio poderá ser a paz,
mas também é promíscuo: com ele dormem
a morte e a palavra.
era uma vez os mortos acumulados nas margens,
o pensamento figurado enquanto peste.

enlouquecido pelo que não fez,  
tacteando as gengivas,
era uma vez um homem.        
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A NOITE É O ESPELHO

E no espelho está a história,
um caminhar na argila
de tudo o que fomos
tudo o que não fomos
com intenção por inércia.

Vamos
em direção aos filões do passado,
costume sombrio dos passos
quando é de madrugada
e o desvelo uma perfídia.

É a noite, seu domínio,
ases escondidos
na manga obscura,
baralhas nos vidros
refratários,
até que alguém volte
a encontrar-se,
fundir-se
com a repetição do sol
e seus disfarces.

Tradução de Victor Oliveira Mateus
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DAS SAGAS E DAS LENDAS:
PEQUENÍSSIMA FÁBULA DO CONTEMPONÂNEO

Para Ben

O seu nome era Octavius,
que quer dizer oitavo em descendência,
um nome que serviu muito depois a homem de mil rostos
falar do mais volátil: os humanos ofícios nas marés
que, quando aproveitadas, conduzem
à fortuna

Casou com Agripina, herdou tribuna,
tiveram filhos, terras
que lhe herdaram o nome –
o nome dele, que o nome dela de pouca serventia:
nem rito de passagem

E a linhagem (parecia)
foi clara e sossegada

Astrid veio uns séculos depois, em embarcação esguia
coberta de plumagens e dragões, 
desembarcou com Igor e guerreiros,
ali chegados não só para pilhagem
de terras e mulheres, mas para as bem lavrar
(às mulheres e às terras)

E límpida (parecia)
lhes foi progenitura
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Mas por certo algum curto vórtice de luz,
ou deus de natureza, ou deus qualquer,
não fez perfeita a história acontecida,
e ao baralhar os naipes de outra forma
criou pares novos numa arca nova:

a descendência muito ameaçada,
filhos meio alourados, outros sem cor distinta,
nalguns casos sombria, ou alva como a neve
em baixa temperatura

O filho de Igor: baixo,
íris escura

Igor bramando a Thor e a Odin,
ah, os trovões clamados, Astrid sussurrando-lhe
ao ouvido, dizendo-lhe nem sei, não compreendo
como aconteceu, mas ele era tão hábil e gentil,
tinha uns olhos rasgados, falava-me de estrelas,
e o seu perfil, um pouco estonteante,
e tu estavas na guerra –

E um dos filhos de Octavius, seu herdeiro por lei,
com olhos muito azuis

ah os murros fincados sobre a pedra do lar,
Agripina dizendo-lhe nem sei, perdoa, meu amor,
não compreendo como se passou,
mas ele tinha tranças e eram louras,
e chegou devagar, não fez estrondo de trovão nenhum
(como disseste que eles sempre fazem)
e trazia uma pedra cintilante, dizia ser o deus
que o protegia e que o acompanhava,
e tu estavas na guerra –
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E assim por aí fora,
assim deve ter sido, assim foi,
de certeza mais segura

Célticos imigrantes, africanos, alguns árabes
fugidos sorrateiros do fim do continente,
mas que a lenda parece ter esquecido dos efeitos futuros,
e quanto a isso tentou ser
obscura

E godos, visigodos, pictos, germanos, hunos,
alguns casando por amor e terras, outros por terras
e talvez amor, outros porque ordenados
pela ordem das terras e dos usos,
mas na verdade amando o vizinho do lado
em vez da doce esposa, alguma esposa
ansiando das ameias a aia cumpridora e desejante –

mas todos dando filhos, pretexto para saga,
mais tarde literatura

E sempre eles em guerra –

Ah como sabe bem,
como é reconfortante
pensar que nesta circular e comum terra
há os limpos e puros! 
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ENTRE MORAR E MURAR – LONGO É O PASSO

Morar cria recolhimento e abertura
Nas casas onde o riso desfaz paredes
Depois de o sonho se esboroar no chão
Sem lágrimas de abrir brechas no soalho

Nada em vão no discurso dos dias breves
Onde a morada se faz circulação
Albergue do alheio – da palavra estranha

Murar dirige o alpinista do desejo
Na sua escalada de raiar ruinas
Ao erguer o betão de aramar as farpas
Lacrando a boca da comunicação
Quando a terra abre portadas às boninas
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O QUE DIZ A NOITE

Que diz a noite profunda?
Diz “não” às almas convulsas,
que não entendem de paz.

Que diz a noite profunda?
“Talvez” – ao triste filósofo
sumido em dúvidas.

Que diz a noite profunda?
Diz “vem” ao poeta envolto
em chamamentos de amor.

Que diz a noite profunda?
Diz “dorme” ao órfão cansado
de andar em sonhos no mundo.

Que diz a noite profunda?
O todo, o nada.
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PERVERSÃO

Longe das tardes hereditárias
e das máscaras insolentes da juventude

Longe da alegre ameaça que era sentir
nas idades decisivas o peso útil
de umas pestanas sobre o púbis

Longe do teu nome revestido de clausuras
e do irresistível artesanato das lembranças
e do prestígio da noite
e da boca desordenada do futuro

Longe das praias ocultas de um perfume
e dos pátios claros do teu corpo

Dói-me este ar de irrespirável teatro.
Dói-me o tempo e a sua falta de humildade.
Doem-me todas as madrugadas das tuas mãos.

Mas dói-me mais a forma como o mundo nos olha
- a fome com que o mundo nos olha agora –
por detrás da sua louca longevidade.
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SER COMO UM RIO

o viajante ama como a estrada começa
sim, cesariny, e o caminho faz-se andando
disse machado, e no amor por vós há um rio
que começa sem que alguém o impeça

seria bom ser como um rio seria
sem saber que o era ir correndo
bem como tiago caminhou e ficou
e a fé o ouviu, leu e não ignorou

composta nela a viagem o envolveu
até que o amor não se desvaneceu
na memória que leva e traz o tempo
ao passado que eternamente somos

mas o presente de uma cidade é vida
e a natureza na arte é sempre devolvida
quando a crença no futuro se centra na ida
que se movimenta no início ainda ausente

por isso tenta o caminhante ser a servir
buscando a solução do que está por vir
o mesmo que mudar rodas de um carro
em andamento amplo de fraternidade
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DA ESCULTURA

               
 a José Rodrigues -  in memoriam

Escrevo histórias sem palavras.
Aprendi este ofício a moldar 
o barro espesso do silêncio.
Das minhas mãos nascem os anjos
nocturnos e tristes da saudade,
as folhas outonais da solidão.
A pedra é minha amante.
Conheço-lhe todas as veias,
o fulgor azul da sua alma inviolada,
a perfeição tão rudemente escondida
no seu volume pesado e imperfeito.
O ferro é meu camarada.
Fala-me de íntimos queixumes,
limalhas tresmalhadas
na forja incandescente da memória.
E confia-me os milenares segredos 
da sua força e estranha natureza.
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TÃO ÁGIL FUGIDIA…

Tão ágil fugidia te gravaste
que além passaste em férvido horizonte –
constante fluidez que, feita d’água,
correndo vai e migra para onde?

Foram confusas as palavras vagas
que ouvi de ti     como agitada onda
que à superfície     tímida     se esconde
quase ocultando o seu leve ondular.

Tão frágeis de sentido ressentido
como resposta a qualquer gesto dito
com o bater dum sangue apaixonado…

E um dia recordar (mais que elegias)
o prelúdio por nós jamais ouvido
e de tudo e de nada     agraz saudade.
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DA SAUDADE SEI O NOME E SEI A COISA

Da saudade sei o nome e sei a coisa
Sei o gosto e o desgosto dos seus versos amargos
Sei a voz, o perfume e a nostalgia de minha mãe
Que o tempo incorporou na secura das lágrimas
Nas fontes que se cansaram de esperar outras melodias
Sei o abraço, rochoso abraço de meu pai
A proteger-me das tempestades e das agruras das manhãs
Sei a magia do riso que escavava ondeante
O líquido fulgor das trutas e das águas primordiais
Sei a serenidade perene da casa onde a minha infância brinca
Com as irmãs e a aldeia no terno cantar
Das rolas e das cigarras rente às tardes paradas do Verão
Sei do mar, do sonho do mar da Póvoa
Onde desembarcava a sôfrega inocência dos anos
Em que as barracas rimavam com a feliz alegria de Agosto
Da saudade sei o húmido e intenso silêncio que abrasa 
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SEARCH FOR CLÁUDIA LUCAS CHÉU

Subtraído ao nosso lar o teu pai e o cão, ficámos só os dois,
eu e tu, meu filho
Ninguém previa o logro da nossa família recém-inaugurada
logo agora que a casa devia estar apta aos somatórios
tinha de dar-se ao cão um linfoma,
ao pai a mesma vocação de femeeiro
e à mãe a intolerância definitiva para a absolvição
Hás-de perdoar-nos, um dia
Ainda não falas, nem uma palavra, 
por isso, a nossa comunicação é estreita
mesmo rente ao corpo
Tu choras alto, pedes colo e mama
e eu, depois de satisfazer as tuas necessidades com gestos 
de inefável afeição,
mudo-te a fralda e adormeço-te ao colo
A tua avó diz que te ando a criar com excesso de leite 
e mimo,
mas não posso dar ouvidos a uma pessoa que não soube 
abraçar os filhos,
nem durante os terrores nocturnos
Dormes tão bem, meu amor
não existe nada mais imaculado
Acredita que a tua respiração exala boa índole e higiene
Sento-me depois debaixo do limoeiro que o avô deu 
ao teu pai
rezando agora para que árvore e genro criem bicho
e morram de pé ou deitados, tanto faz
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E ponho-me a folhear as revistas onde vêm artigos 
anunciando a maiúsculas
a traição fatal do teu pai
abraçado a uma loira
Mas que eu saiba tirando o cão ninguém morreu ainda
portanto de fatal a traição não teve coisíssima nenhuma
Não penses que ando sorumbática, meu querido menino
sinto-me até bastante bem
Sei que o teu pai apesar de sorrir nas fotografias do folhetim
também está a sofrer
Deve pesar muito e à noite ter dado cabo da família
ou então é só a minha ascendência grega de Thémis
a sopesar o prejuízo com ponderação e fé na balança 
da Justiça
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Inventámos tudo somos a súmula
de tudo: luzes lanças livros

Lentamente como quem vacila
sem bússola nem nave
passo a passo voo a voo

Lentes e antenas eletrónica átomos
súbitas luzes removendo dúvidas

Adeus distâncias! Até já espaços!
tudo é nosso e aqui rendido e rente

Inventámos o lume e houve festa
como se vencêssemos a noite absoluta
com a fricção e a chama com o sílex  

Depois foi a roda e a nora e o arado
a dominar a natureza boa ainda em bruto

Foi a bigorna o tear o torno do oleiro
a pólvora e a poesia coisas inflamáveis

Esculpimos os signos a memória
demos asas ao sonho então latente
e tudo parecia harmonioso e bom

Só que buracos negros fendas falhas
adiaram sine diae a apoteose

Ao sétimo dia não dormimos
porque faltava refazer quanto foi feito
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POEMA COM CHICO BUARQUE

ah, se já perdemos a noção da hora, se já passou o autocarro, 
desconfiando da paragem deserta, se ainda nos resta, 
um ponteiro bom, a tomar conta do relógio, se ainda 
aguentamos, o frio que acaba por nos derrubar, que toda 
a banheira arrefece, mesmo que choremos nela, da alegria 
de nos lavarmos, no amor que sempre foi líquido, apesar 
de tudo, como estes solavancos, na porcelana da memória, 
deixando-a tão fina, como a farinha da infância, que sempre 
levedou sozinha, apesar de tudo, como o tempo que não 
conta para nada, se o disco continua a tocar, mesmo que a 
agulha salte.
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NA TORRE

aperto o botão
a luzinha verde fenece

nos cabos de aço
registra o esforço

para chegar ao lugar
do nenhum

no metal polido
o vermelho da íris

segreda em que piso
cabe o desengano
e o sono apodrece

até que sol se descubra
a lavrar

no vidro da janela
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Nos teus olhos os meus
quando os teus braços se elevam da escassez
deixo que a palavra se estenda na página
e sou um grito silencioso rompendo o círculo do mundo

tenho nos pulsos o gesto de todas as mãos erguidas
pontes da palavra mais antiga, entre a língua e o sal a fronteira
estendo a boca com sede aos vincos da escrita ao ritmo
do sangue à memória e bebo a construção deste espelho 
                                                                                    [ liminar

As nuvens multiformes deslizam silenciosas na noite
enquanto seguramos o corpo a degraus precisos para não cair
fora do mundo

Treino a vigília num golpe de pão e poema
alongo o sopro a outros nomes: arca ninho princípio.
Troco a posição das mãos para te encontrar nas águas ancestrais
nos cânticos onde jazem os homens e as mulheres do lado outro
da memória. Escavo o sal da palavra com as duas mãos.

Ó precioso espelho de sombra que padece! Ó flor de sal que não 
                                                                                        [ pode padecer.
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A tua roupa interior
tem como tecido

a minha pele
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NOIVO

em memória do meu gato

                                                      Noivo de Santa Iria

                                       
vou tapar o teu túmulo com terra basáltica
da mesma cor da tua longa pelagem
deixo-te com a cabeça voltada para o lugar onde dormias
e acordavas todas as manhãs
a nossa almofada
os teus olhos indiferentes à terra permanecem estáticos
pela última vez me fitam
no horizonte o silencioso mar já não se encosta às rochas perto
                                                                                           [ da praia
encobrem-se de lágrimas os olhos que os teus sepultam verdes
no fundo da memória
esse olhar espesso
permanece
num espasmo de saudade

nada conheço de deus e de gatos
são ambos uma só pessoa
que agora surge em bruma
e abraça a ilha
veio o entardecer aveludar a tua campa
de flores azuis matizadas pela chuva
deste fevereiro amontoado de negro basalto

que a vida me arremessou
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BILROS

A renda de bilros é uma indústria da beira-mar, destas
mulheres loiras, de olhos azuis e rosto comprido – as da
Foz, as de Leça e as de Vila do Conde – que passavam a
vida à espera dos homens, enquanto as mãos ágeis iam
tecendo ternura e espuma do mar. (…)

Raul Brandão – Os Pescadores

As raparigas da Foz há muito deixaram
de enlaçar os bilros sobre as almofadas.
Já não imitam nos meandros da renda o desenho
das ondas. Nem esperam, rodeadas de filhos pequenos

o regresso do seu modesto ulisses. Hoje
trabalham na pizzaria ou servem pregos e finos
na esplanada. Com um pouco de sorte fazem
um Curso de Gestão ou de outras ciências
ocultas para gáudio da família que as vai
ver desfilar no Cortejo da Queima e noutras
praxes saloias que a turba não dispensa.

Também há as outras, que ao certo não
sei o que fazem, mas que ainda debutam
aos dezoito anos ao som de O Danúbio Azul,
com reportagem na imprensa rosa.
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Mas o certo é que o mar da Foz não desbotou
jamais a sua cor atlântica, nem desistiu
desde há milénios de receber o Douro,
embora os caranguejos, as lapas
e os beijinhos nos tenham abandonado
como as histórias de antigos piratas e Robinsons
deixaram os nossos sonhos.

O mar da Foz envolve na salina rebentação
aquele poderoso rio, que apesar de retido
em comportas de barragem, incorpora
desde a nascente o corpo feminino
das ribeiras que para ele correm ainda
como rendilheiras, no regresso dos barcos.
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e era apenas a explicação da tristeza quando disseste a 
morada incerta da humildade. tudo nefastamente dádiva 
de fel com fascínio à mistura. nada te dei porque tudo te 
inventei. pávida e furiosa homilia dos suicidas. banquete 
de luz morta na mesa das lágrimas onde o segredo se 
vestiu de negrume ácido árido ardido e tumular. nada 
ficou por dizer no desplante da boca nua. era apenas um 
adeus de explicável tristeza.
_________________________ um dia até os dentes 
serão amestrados para a indiferença.
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CINZENTO VIRANDO NEGRO

Digo taipal, parede
                             e digo muro
Digo betão alastrando
                             e digo chaga.

Não é cicatriz, é uma longa ferida aberta
de sangue triste e nefasto caminho

Digo paz e irrompe
uma pomba já ferida

Digo livre e justiça
e as suas cores brotam,
salpicam o cinzento
e penetram o concreto
                                mas não o derrubam.

O muro devora
as ideias mais nobres

Tradução de Victor Oliveira Mateus
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HÄNDEL, SUÍTE N.º 4 

aeroporto internacional de Arlanda, cinco e dez p.m. hora local.
vento intenso vindo do norte, da  região de Abiskojaure.
em fundo um grupo de estudantes de conservatório ensaia a 
                                                                              [ sarabanda       
de Georg Friedrich Händel, opus HWV 437.
por dentro a água chocalha no lugar dos pensamentos.
nominamos até a mágoa mais profunda.
olhos tão azuis os teus!
os meus são baços, da cor do mar nos dias frios.
olha só esse pássaro tão longo de cauda azul: SCANDINAVIAN 
                                                                               [ AIRLINES!
então é agora? e até quando? o que significa para sempre?                
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SONDA DE OLHOS CINTILANTES

O teu destino é atravessar os tempos
numa estranha sonda de olhos cintilantes
- corrompidos por certo ou mesmo
fragilizados (mas nunca pelo intento
de ambicionarem o que jamais
possam ter).

Esses olhos perscrutam o rolar dos dias.
Eles fixam os tons vários das suas
labaredas e obscuridades, das suas
contradições, das muitas metamorfoses
do seu bafo, das suas discrepantes
intempéries: do calor ao frio, do opaco
de certas madrugadas de nevoeiro
ao cristalino azul das tardes
mais límpidas.

Esses olhos absorvem tudo isso,
todo o assombroso dum
aprofundado labor transformado
em presença sempre disponível,
em memória intacta e vivaz,
lúcida e ardorosa – bem ao abrigo
de qualquer infeliz constrangimento.

In, Ardorosa Súmula. Vialonga: Coisas de Ler Edições, 

Coleção Clepsydra, Nº 1, 2016, p 10.
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FINAL DO VERÃO

Começam as aulas
e o verão escapa-se de um livro de Pessoa,
vontade de não pensar em nada, basta
o ir e vir de olhos e mochilas.
Todos procuram, assim como tu quando me lês
entre o pulsar das sílabas 
construindo a tua história.
O giz desfaz-se entre as pupilas 
furtadas à intempérie,
o Tejo engolido pelo mar
num porto encantado.
Todavia permaneces aí tecendo
os minutos como se fossem lã de um peluche,
essa maneira tua de sulcar os mares.
Como o poeta que escreve passeando.
Entretanto alguém sobe as persianas
de uma aula do segundo andar e vê o rosto de sua filha
quando olha a rua
                 numa encosta de setembro.

Tradução de Victor Oliveira Mateus
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ESPUMA  

Os cabelos são o que resta doutra espuma
Das ondas tão pontuais na sua rebentação
De sete em sete nasce uma que é nenhuma
E ninguém conta quando à noite é escuridão.
E o mar deixa de ser mar para ser apenas água
Porque o Sol que vai ao outro lado da Terra
Não define a pronta solução da nossa mágoa
Nem aquece o coração já em pé de guerra.
Os cabelos neste quadro são a moldura
Definida num ângulo novo de esquadria
Mas buscam por todo o lado à procura
E é no rosto que está a fonte da alegria.
Porque é no rosto que o som tem a origem
No olhar está a luz de todo o campo visual
Entre a espuma e o olhar uma vertigem
De sentir esta luz e esta sombra por igual.
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PESADÊLO NA CASA-GRANDE

O polimento dos metais antigos,
as velhas facas de prata dos faqueiros encardidos,
as taças de cristal em que os amantes brindaram ao amor,
os copos de vinho tinto que derramaram na toalha de linho,
todas as nódoas, os pecados, as alfombras, os timbres, os selos,
as cartas que viajaram a saudade de outro continente, os ausentes,
os mortos que cavaram a sua própria sepultura nas revoluções,
a valsa dançada enquanto o vento varria as campinas,
os corredores da casa assombrada pelos retratos dos antepassados,
as fímbrias dos vestidos das baronesas tristes e abandonadas,
o grito do escravo lutando pela sua liberdade –
e somos todos feitos assim destes sonhos do passado,
e andamos muitas vezes perdidos pelos quartos e salas
à espera que um mordomo (ou um assassino)
nos mostre a lâmina que resolverá nosso destino.                                                   
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CADERNO DO DESERTO

Fragmentos

I

Chegámos ao lugar onde o asfalto
se cravava na pele
                                aleonada
                                                do deserto,
como um aguilhão.

Se uma estrada que não vês
não é um estrada,

os instantes que não recordas
terão sido a tua vida?

II

Imagina a palma de uma mão
que não tivesse linhas,

isso é o deserto:

a beleza
daquilo que nos falta.
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IV

Ao ver o escorpião, compreendi:

não há duas obscuridades
que doam o mesmo.

Tradução de Victor Oliveira Mateus
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Qual feno morno, o meu peito onde pousas
Teu rosto já cansado de marear o dia
E vais esperando que venham as estrelas
Para, com graça e devagar, pendurar nelas
As palavras que escolheste para dizer
Aquilo que, por instinto, o meu peito já sabia.
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Os quartos interiores guardam memórias
que só na escuridão têm abrigo.
Abrem-se estradas, corredores,
montanhas nunca.
Desfilam objectos em pedaços,
clarões de rostos, 
íntimos sopros,
falas de palavras mudas.
Por vezes a nitidez de uma janela ao Sol,
uma flor gradeada,
uma renda de gelo.
Nos quartos interiores não sopra o vento,
mas folhas secas pairam, sem tombar.
Se o nosso olhar as segue,
bailam, rodopiam,
longe da nossa mão,
longe do corpo, a mão.
São muito antigos, os quartos interiores.
Antigos e fechados.
Só se abrem a quem guardou a chave
num raio de luz a oriente 
da casa
e dos seus quartos interiores.
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AL ANDALUZ DENTRO DE MIM

a Manuel Jesús Soriano Pinzón

                           
A lua magra, quando a noite cresce, que o pendão consagra, 
negrume que desce, penumbra viúva que mais escura fica, 
como bago de uva por onde o pez repica e o silêncio morre 
nos gorjeios das aves então subo à torre para as penas 
graves, de um farol sem mar, de atalaia, enorme, no olhar 
o sol quando o mundo dorme, e o meu pranto é, de alegria, 
triste na cama de lodo que em meus olhos viste…
A lua magra, como o corpo meu, no sangue de almagre que 
a poesia deu; sangue de romã, de seiva vermelha, adoça a 
manhã de efémera centelha…

A lua no peito e o sol da minha alma; Meu pranto desfeito, 
pela musa que acalma.
Se vivo, não vivo de modo diferente; das rimas cativo, 
distante da gente que pedras me lança, sem mãos, em 
terreiro… A lua é criança. Eu? Seu companheiro.
E o mar vem bater no peito com a força que a luz já refulge 
no olhar da corça…
Ó tu, lua magra, quando a noite abala, desperta-me os 
versos com o brilho da opala.
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MOMENTO

- Sentir o verso inviolável
entre a chama da memória
e a luz efémera do meu rosto
- A ti devolver, intacto
o poema mágico
(sem medida)
dos gestos mais simples e secretos

- Talvez seja este o momento
da calada e súbita partida
para o recomeço imaterial
de nossos corpos
- Ou ainda será o momento
de ficarmos prometidos
ao beijo terno e longo das manhãs?
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O Selo

Agardaba por ti coas mans pegadas ao cristal e os labios
preparados para facer um debuxo. Era o primeiro día do frío,
logo dun ano que nos fixera sufrir. Cada cama contigo
é unha casa. De unha cama á seguinte, o corpo móvese.
Nunca somos os mesmos, iso é o que para nós quere dicir
a unión. Que a auga suba dentro das fontes, non é o sol
o que nace nin a lúa a que medra. Os músculos abrazan
os ósos, os dedos pisan o chan, os pés non pesan,
a cadeira mantén o corpo en equilibrio, os omóplatos
lembran que un día foron ás, a cabeza parece a copa
dunha árbore, o peito ábrese como se fose un globo.
Se pensas en todo isto coa mesma concentración coa que 
                                                                             [ me amas,
prométoche que non te mancarás. Non é por ser escuro
polo que te quero, senón polo intervalo que a noite traza
entre unha estrela e a seguinte. Non escoitamos a música
porque somos a música e desconfiamos do que algún día
pensamos sobre o amor. Non podes velo vir, non podes ver
como marcha: tes que cercalo aos poucos, como se fose un
                                                                                        [ animal 
que de puro medo trabarte. Ti trabáchesme a man,
e eu que levaba un pouco de pan nela dixenche: non teñas
                                                                                         [ medo,
de amor só se morre para volver nacer. Ninguén fixo por min
o que ti fixeches coas túas mans entre a auga, como se foses
unha lavandeira ou un profeta. Meses despois, no medio da
                                                                                         [ noite,
chegou aquel bico como se fose un selo. O que sabemos
un do outro non o saben as estrelas. Non estamos escritos.
Somos auga que treme. Pertencemos á carne da terra que
                                                                                    [ nos ama.
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há cabeças coroadas no nevoeiro alto de cidades cada vez 
mais transitórias a contrastarem com tantos pés lazarentos 
de uma sorte madrasta. e nenhum deus na morada incerta 
do costume e que afinal é todo o lado.

ao contrário de um desejo que antevê o futuro a decrepitude 
não se atrasa sequer um dia no corpo. onde o tempo 
escorrega a inércia que sulca estradas de pele sem saída.

a morte passa e ninguém repara. por estes dias a 
banalização da morte baliza-se em função da estética e do 
merecimento na eternidade.

no fundo do fundo de nós sabemos que vamos morrer e 
disso fazemos tabu infundado. escolhemos morrer como 
quem espera alguém que chegou cedo demais.

há quem não creia na erosão do tempo sobre o corpo, 
e quem na mesma oração reze ao diabo e peça perdão a 
deus. neste logro apenas o silêncio esmagador do céu 
resume o sem tamanho do espanto. Somos o alvo apagado 
na estrada.
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O AMANTE ALEMÃO

esperas-me, sei que me esperas pacientemente
como a tantas pessoas que seduzes e prendes
com esse teu ar de sem-idade e rosto anónimo
com esse teu jeito de aguardar que chegue a presa
pois sabes-te feio mal-tratante e infeliz.
esperas-me, sei que me esperas pacientemente
e embora te reconheça valor e poderes hipnóticos
sei que posso escolher meu rumo e encaminhar-me no tempo
- podes ser muito afoito e firme mas não és o único.
esperas-me, sei que me esperas pacientemente
e, enquanto tento adiar o momento teço a sedução
trabalho o trabalho de encantar abordar cercar
preparo meu rosto e meu corpo para os prazeres
empenho-me em manter o brilho nos olhos
a leveza no andar a elegância na dança
o passo leve na calçada e o firme subir da escada
o abraço amplo e rugas contidas na pele/ amaciada adocicada                                                  
                                                                                     [ iluminada.
enquanto adio a entrega cultivo a hipótese de escolher outro
trabalho do lado de cá das palavras das emoções
afinco-me em jogos de memória e associações
apresento-me na natureza como primeira casa
sem stress nem desgostos aliados da ansiedade,
e defendo a alma latina a calma latina e a voz dos suis
esperançada que o meu amor sular me encontre
antes de ti, ó tão infeliz amante alzheimer.
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CATEDRAL

                    pedra                                  vertical
                    vertigem                         projetada
                    pedra sobre              pondo pedra
                    torre de                             catedral
                    é pedra                            projetada
                    na                                   horizontal
                    contra quem                  viola a lei
                    que na        pedra        foi gravada
                    anjos                                 gárgulas
                    ângulos de               uma projeção
                    a escolhida                    a rejeitada
                    todas as pedras estão manchadas

o
divino
habita

outra verticalidade
órgão de vastos
tubos e teclas

hostes de anjos de
inumeráveis asas e trombetas

moradas dos velhos deuses
anteriores ao rito da pedra

a 
árvore
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A MINHA TERRA É O MAR

A minha Terra é o Mar –
Nasci azul como as ondas!
Tenho olhos fenícios de peixe mágico,
e cabelos de lagas e sargaços
Mas não tenho escamas
Nem nunca serei sereia,
mesmo se cantar com as baleias

Tenho asas de gaivota,
pernas esguias de garça gulosa
e olhos de albatroz
As andorinhas fazem ninho
nos meus ombros e
abraço a falésia com meus braços
de pinheiro manso

… E chamo por ti na lagoa das furnas,
Nos reflexos louros da Lua-Cheia               
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SONETO DE PROVOCAÇÃO XVII
SÓ UMA

Uma noite, Poeta.
                             Mas…
                                       só uma.

Me amaste tanto
                            que eu não poderia
negar-te o que julgaste o sumo Bem.

Depois
           tuas novas noites sempre sejam
mais plenas do que esta,
                                         com uma outra
(mais bela e mais amável)
                                           Que eu não fui.

Não pude.
                 Até tentei.
                                 E ah!
                                          Que doce
amar do modo como se é amado…

O Destino torceu nossos caminhos:
se perdeste
                  o que mais te aprazeria,
perdi
          o que nem soube avaliar.
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Segue teu rumo…
                             Eu me resigno ao meu:
pois sei
           que nunca vou
                                    amar assim
nem nunca mais
                             assim
                                       serei amada.
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A TRISTEZA DAS MÃOS

Como duas jovens desatentas
no primeiro baile da primavera.
Assim recordo aquelas
mãos junto à janela, envoltas
numa suave melodia, 
escutando a chuva do tédio.

Pousadas num delicado
vestido, não voltarão mais ao voo
ascendente dos límpidos beijos,
ao toque oculto de um agitado desejo;
a cabeça perdida em vãos sinais 
que se desvanecem como flor na água.

De seus gestos, que o tempo tornou impuros,
intuem-se desconhecidas carícias 
à volta de uma promessa, 
e escapam velhos versos sussurrados
em obscuros e estreitos corredores:
“talvez a morte seja 
perder a memória de nossas mãos”.

 Tradução de Victor Oliveira Mateus
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QUERO ESTAR SÓ COM O QUE GUARDEI

Este é um silêncio que nos guarda.
As praças foram-se refazendo no gesto
que lançámos à imprecisão do que sentimos.
Temos uma língua que arde na forma do olhar,
um corpo que estendemos 
ao desentendimento do mundo. 
Fica-nos um tempo de límpida solidão.

Esta é a hora do exílio e da partida.
Se me perguntares pelo amor 
peço-te que esperes pela incógnita de um amanhã 
que preparei a vida toda.
Se me perguntares se partiremos juntos
peço-te que esperes pela partida que todas as chegadas
me foram dando para que a uma hora certa 
pudéssemos seguir
sem que rasto ou melancolia nos deixasse 
ao coração desapercebido dos outros.

Se me perguntares é porque ainda estás e reconheces.
Se me perguntares talvez também eu não tenha morrido.

E sim, fui sozinho contigo a vida toda. 
Esta é a hora do exílio e da partida.
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Nada melhor te posso dizer sobre o que guardei
senão aquilo que sempre julguei ser a beleza toda,
a inteira beleza que é para quem vive a última moeda,
a última razão, o último passo, 
uma ventania a roubar as imagens do mundo 
e a deixar para a tua pergunta
a minha magnânima resposta. 

- Quero estar só com o que guardei.

Não encontro amanhã mais digno 
que pela língua do amor se possa expressar. 

Esta é a hora do exílio e da partida. 
Um dia desligaremos do mundo e ninguém saberá,
mas saberemos aí a perfeição da nossa forma de morrer
sobre a cruel e incompreendida evidência de termos vivido
a desamarrar a mão do insuportavelmente possível,
indo em direção à única realidade que nos coube: 
a íntima utopia do não ser.

P
O
M
P
E
U
 
M
A
R
T
I
N
S
 



0
6
0
 
|
 

REVISTA DE POESIA E ENSAIO

BREVIÁRIO CLANDESTINO DAS EXTRAVAGÂNCIAS

(3 fragmentos)

                                                     
      Para Armando Pego Puigbó,

                               espírito generoso que, com as suas palavras,
                      celebra o privilégio da amizade e do pensamento.

Aspiro a quase nada. A tocar-te como nunca, ardendo em teu 
redor, a ser inúmeros e coisa nenhuma. Aspiro a escrever 
o infinito deflagrado e a pedir perdão por isso. Aspiro à 
dança derradeira. Aspiro a entrar em pânico, ao ressoar do 
corpo. E aspiro a uma morte aberta e ininterrupta, trocada 
de mão em mão. Aspiro, ao fim e ao cabo, a durar, durar 
tacitamente. Despido, intocável, inteiro. De um pavor 
exacto. Aspiro simplesmente a nada desejar: à veemência 
desarmada, à distância sobretudo. Beijasses tu este coração 
remendado que aqui tenho. Seria nosso o olhar, comovido, 
dos amantes. O escancarar das veias, amor falido. Pedaços 
restantes de um luar emprestado – soma justa que resulta 
de escuro sobre escuro.

                                                 *

É este o nosso único caminho. Uma vez que tudo é o que 
é, por que não uma incondicional rendição à procura? 
Por que não amparar a queda das mais simples criaturas? 
Perdoar a fábula, derrotar a dor, lembrar os solavancos. Por 
que não apaziguar esta minguante desilusão de apagado 
bicho triste? Vamos trocar de ternura, até que os instantes 
se cansem de esperar. Vamos ser os detritos que ninguém 
quis. Vamos aceitar, cabalmente, todas as desculpas. 
Vamos pular de princípio em princípio, à procura do oásis 
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CINTILAÇÕES

que nunca foi. Vamos chegar tarde e cedo aos arredores 
do coração. Vamos amar de repente e com os punhos 
fechados. E sobretudo vamos cantar as margens, no fundo 
e em redor. Partimos?

                                                   *

             Leitor hipócrita, meu semelhante, meu irmão.

Sonho com um leitor impuro: que adultere o que escrevi, 
que resmungue por tudo e por nada, que me capture 
a fala e me rasgue as palavras e engula as folhas, sem 
indícios, como um crime perfeito. Que seja implacável 
nas emboscadas, indócil e soberano. Sonho com um leitor 
impuro, feroz e intransigente. Que seja também intrépido 
e sôfrego, lançando boatos infundados e precipitando 
anátemas. Que seja um pássaro vazio nas mãos do meu 
suicídio criador. Que me comova e que seja ele o infinito 
ferido que eu não soube ser.
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REVISTA DE POESIA E ENSAIO

CARTA DE ORFEU A EURÍDICE

Afinal não, Eurídice, não era amor nenhum.
Só esta pedra amornada, fagulha indecisa
num coração de outono.

Não, Eurídice, já se sabe que não foi amor nenhum,
nem houve doce canto    nem mesmo as feras encantadas
ou as cítaras… Um murmúrio de vento só
a roçagar os ramos nus.
Uma brisa mais forte, quase cantada,    talvez
o tempo tomando peso    a cadência indolente de
uma folha    ou outra, sim. De resto,
amor nenhum, Eurídice, já se sabe.

Se me voltei para trás
foi só o cansaço de me saber memória,
preguiça ao sol seco do outono, o brilho áspero de uma folha                          
                                                                                        [ ardida
um crepitar de terra    ruído vago de um galho muito velho    
                                                                                    [ ressequido.
Não saudade ansiosa, Eurídice,
breve desejo morno, sobras distantes do verão, talvez.
Mas amor, não, quase nenhum,
Eurídice.
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A luz não nos permite levantar
A cara para reconhecer a forma
Do nosso desejo. Os ombros são
A nossa possibilidade
De equilíbrio diante da vergonha,
Diante da perplexidade quando
Nos pedem para dizer o nome.

Convocam-nos danças, pequenos saltos
Na direcção das farpas saindo
Do chão, e vamos comovidos pelo
Sonho na direcção do poente. Vamos
Pela aventura do sonho, pelo vago
Sussurro da insensatez, pequenos
Como só os ingénuos podem ser.

E declaramos quem somos, a voz
Enfraquecida depois de tanto
Silêncio de resistir ao vento forte,
Às investidas da sede e ao desânimo.
Dizemos o nome que temos, vamos
Segurando o passo, tremendo, gente
A conseguir ser mais do que o tempo.
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REVISTA DE POESIA E ENSAIO

Despede-te do pensamento 
Faz as malas e vai. 
Sê só sentimento 
Fecha a porta ao pensar 
E sente 
Deixa que todo o teu corpo sinta 
É tão belo o dia quando o sentimos! 
Tão mais quente o sol 
Tão mais fresca a chuva 
Tão mais maviosa a risada 
Tão mais belas as palavras 
Deixa ao coração a tarefa do viver 
Deixa, ainda que por instantes, 
A vida ser poesia 
Só poesia
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SÊ COMO A ÁGUA

Sê como a água, alma minha,
seda azul sob o grito da mágoa.
Sê como a água, quando um eco de selva
percorre o teu ouvido e uma música
se expande nos espaços do silêncio.
Sê como a água que engendra o trono,
e ao desfalecer desperta os cheiros da terra.
Não te percas como gota entre os dedos
para saciar o coração da sede.
Sê sempre abrigo ante a solidão e a tristeza.
Alma minha, sê como a água,
observa o mundo com as asas abertas,
enche-o de liberdade e beleza.   

Tradução de Victor Oliveira Mateus
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REVISTA DE POESIA E ENSAIO

JEANNE1

Bem podia ter partido de outro modo,
Madame Moreau. De overdose na flor
da idade, no banho eletrocutada
ou com uma síncope durante as filmagens,
enfim, algo de inesperado, de espetacular.

As pessoas hoje, Madame Moreau,
não se interessam por vidas longas dedicadas
ao que quer que seja e que a si se acrescentem
na suprema tarefa de estar vivo.

O que mais dá, hoje, Madame Moreau,
são as retinas enxameadas de cor,
as rotinas borbulhando delírio.
Bem podia ter partido de outro modo,
de facto podia, mas ainda bem que o não fez.

1. Lisboa, 2017/8/1, dia seguinte à morte de Jeanne Moreau.
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O FUTURO INCERTO DO FUTURO

André Barata
Universidade da Beira Interior

1/ O futuro não é certo. Nem sequer é certa a maneira 
por que é incerto. Razões diversas podem torná-lo mais 
incerto e em diferentes sentidos. Incerto quanto à sua pre-
visibilidade, como continuação de um mesmo presente no 
futuro. Também incerto quanto à possibilidade de nele nos 
reencontrarmos como parte do que continua do presente, 
o que pode ser mais ou menos provável dada a variação de 
perigos a que nos sujeitamos. Incerto ainda num sentido 
cósmico, em que não somos nós nele o que se encontra 
ameaçado, mas ele mesmo, num fim dos tempos, apoca-
líptico. De nenhuma destas condições incertas do futuro 
nos ocuparemos aqui. Interessa-nos outra incerteza. A do 
que venha a significar futuramente o futuro, esse futuro 
que nas circunstâncias que acabamos de exemplificar pre-
servava, apesar de todos os riscos, uma acepção estável. O 
que nos preocupa e ocupa aqui é o futuro incerto do futu-
ro, que é na verdade, uma incerteza sobre o que estamos 
a fazer ao tempo, esse nosso recurso existencialmente tão 
decisivo para a humanidade das vidas humanas.

2/ Em que medida pode ‘futuro’ passar a significar outra 
coisa diferente do que significava até há pouco? E que nos 
faz pensar que há mais incerteza hoje, do que no passado, 
sobre o que queira dizer o futuro? O propósito aqui será 
dar um começo de resposta a estas questões. Uma de fun-
do conceptual, outra das coisas como elas vão sendo hoje. 
E também pensar um pouco o que podemos querer espe-
rar do tempo futuro que esperamos.
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3/ Habitualmente distingue-se um tempo humano, psi-
cológico e social, do tempo físico ou cosmológico. A vi-
vência daquele depende de maneira muito significativa 
da maneira como o concebemos. A sua realidade não é, 
na verdade, independente do que as nossas concepções 
a fazem ser. É deste tempo humano que falamos quando 
falamos, por exemplo, de um tempo social acelerado. Não 
são os relógios que aceleram, mas os processos que faze-
mos correr no mesmo intervalo de tempo marcado pe-
los relógios. E sendo que os relógios não são mais do que 
marcadores repetitivos de coisas que correm sobre outras 
que duram, então podemos falar de um tempo de proces-
sos humanos que se acelerou por referência a um tempo 
objectivo, cosmológico, imune à acção humana. Fazemos 
mais coisas, ou mais exactamente, fazemos acontecer mais 
ciclos de coisas, em suma, fazemos passar mais medida de 
tempo. E logo aqui é de se notar que fazer acontecer mais 
ciclos de coisas não significa que aconteça mais, sequer o 
mesmo, neles. Não significa que nos aconteça mais. Signi-
fica sim que temos uma medida do que nos aconteça, que 
tornámos mais contável, mais objectivamente mensurável 
e, por isso, mais comunicável, mais partilhável, mais face-
bookável. Não acontemos assim mais, pelo menos neces-
sariamente. Não são as coisas que passam por nós mais 
depressa, mas nós por elas, depressa, demasiado depressa, 
perdendo-as. Já não paramos nas coisas porque ficar ne-
las seria parar-nos este simulacro de muito tempo que é 
o tempo objectivado em medida pública, atestável pelos 
outros. Parar nas coisas é um mal tão grave como uma 
improdutividade económica superlativa, levada a todas 
as dimensões do nosso existir. Pelo contrário, tornou-se 
imperativo fazer-nos acontecer muitas coisas, tudo à se-
melhança do imperativo económico de produzir mais e 
mais em menos e menos tempo. E assim condicionamos 
economicamente a existência, em vez de condicionar a 
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ordem económica às necessidades e anseios existenciais 
que caracterizam a condição humana.

4/ Mas se falamos desta maneira de um tempo humano 
plasticamente moldável por mãos humanas, intencional-
mente ou nem isso, também devemos prestar atenção à 
maneira como habitualmente organizamos o fluxo tem-
poral por referência a nós que o testemunhamos, nele 
cindindo do presente que nos acomoda a presença, um 
passado com que já não estamos e um futuro que nos fará 
companhia ou, ao menos, fará companhia a algo que nos 
acompanhou. Esta espécie de imersão total no correr do 
tempo que vivemos contemporaneamente é, na verdade, 
uma perda de domínio sobre a nossa própria experiência 
do tempo. Quanto mais imersos num tempo social acele-
rado menos projectamos um futuro além da braçada de 
futuro mais imediato. O futuro que nos interessa nesse re-
gime acelerado é apenas o futuro que estará numa relação 
causal com o próximo presente que imediatamente tem de 
se constituir, para que não nos afoguemos. Não será um 
futuro de desejo, projecto, de esperanças depositadas, em 
que nos aguardamos a nossa própria realização, em que 
nos tornamos de alguma maneira melhores, mais felizes, 
mais bem connosco mesmos e com os outros, em suma, 
um futuro de fins, mas, diversamente, um de causas e efei-
tos, tomado como material manipulável, posto ao serviço 
de uma construção, até maquinável como numa indústria, 
em suma, um futuro de meios. O imperativo deste futuro 
imediato, na certeza de uma cadeia causal produtiva, por 
ordem de um tempo que mostre resultados, é na verda-
de um futuro que não é futuro, mas apenas mais presente, 
presente expandido. Uma macropresença do presente e 
uma micropresença do futuro, mas que é na verdade tam-
bém sinal da aridez deste presente que vê a sua natureza 
temporal de acontecimento que surpreende os seus con-
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temporâneos a ceder a uma substantivação palpável do 
tempo, domado e previsível, apenas reproduzido, de tal 
maneira que dê para agarrar, embalar e trocar. Nada talvez 
exprima melhor esta concepção de tempo que renega a sua 
própria natureza do que a expressão “Tempo é dinheiro”.

5/ Um tópico clássico de discussões filosóficas é o de sa-
ber se o futuro se encontra determinado e se um conhe-
cimento suficientemente vasto permitiria conhecer a his-
tória do futuro. Habitualmente as duas ideias vêm juntas, 
mas nada obriga conceptualmente e, na verdade, há até 
boas razões para as separar. Hoje sabemos que uma par-
te muito significativa dos fenómenos naturais mesmo que 
sucedam sob o mais estrito determinismo não são passí-
veis de um horizonte de previsão alargado e que esse facto 
não depende de alguma limitação do nosso conhecimento 
que pudesse ser progressivamente superada. Sabemos que 
há fenómenos naturais que nem uma inteligência divina 
conseguiria prever. Por exemplo, o tempo que fará exacta-
mente de hoje a um ano. Pequenas diferenças originarem 
grandes diferenças, dado o tempo suficiente para aque-
las se amplificarem, é uma característica dos fenómenos 
naturais descritos por equações não lineares, sendo estes 
muito mais comuns na nossa experiência quotidiana, do 
que os fenómenos lineares. Mas, também sabemos que 
num plano mais distante da nossa experiência quotidiana, 
o da microfísica, e dando por certos os pressupostos da 
teoria quântica, verifica-se um indeterminismo, podendo 
suceder que as mesmas exactas condições iniciais deem 
origem a cursos diferentes de acontecimentos. O conheci-
mento do futuro permanecerá em boa medida inacessível 
independentemente do futuro do nosso conhecimento e o 
próprio futuro permanecerá em aberto. Mas tudo isto é um 
tanto enganoso. Não porque estejamos a dizer alguma fal-
sidade, mas porque as nossas expectativas estão habitual-
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mente falseadas neste tipo de debate. O futuro estar em 
aberto ou não, o futuro que virá ser, ou não, conhecível a 
cada vez maior distância são questões que não afectam tão 
radicalmente quanto poderíamos ser levados a crer a nossa 
relação com o futuro. Sabermos que o futuro é ultimamen-
te indeterminístico por ter sido descoberto o princípio da 
incerteza de Heisenberg, sabermos que o futuro é ultima-
mente imprevisível por ter sido descoberta a natureza não 
linear de grande parte dos fenómenos com que convive-
mos no nosso dia a dia, não modifica a nossa inquietante 
relação vivencial com o futuro. Nisto, ocorre o paralelismo 
com uma formidável intuição de Sartre quando disse que 
a demonstração da existência de Deus em nada ajudaria 
uma pessoa a lidar com os problemas que se esperaria que 
ajudasse a lidar. Não é muito diferente com o tempo. Vale 
a pena citar o existencialista, tantas vezes mal compreen-
dido:

O existencialismo não é de modo algum um ateísmo 
no sentido de que se esforça por demonstrar que 
Deus não existe. Ele declara antes: ainda que Deus 
existisse, em nada se alteraria a questão; esse é o 
nosso ponto de vista. Não que acreditemos que Deus 
exista; pensamos antes que o problema não está aí, 
no da sua existência: é necessário que o homem se 
reencontre a si próprio e se persuada de que nada 
pode salvá-lo de si mesmo, nem mesmo uma prova 
válida da existência de Deus. (Sartre, J.-P., O exis-
tencialismo é um humanismo, 1947. Trad.: Vergílio 
Ferreira. Lisboa: Editorial Presença, 1962: p. 235.)

6/ E por que não há provas salvíficas? Simplesmente por-
que desde a primeira hora a questão nunca foi teórica, 
nunca foi da ordem do conhecimento da existência, mas, 
muito mais profundamente, um questão prática, de fundo 
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relacional. E para nos relacionarmos de uma certa manei-
ra, digamos religiosamente, ou transcendentemente, não 
precisamos de que exista uma religião, uma transcendên-
cia. Na verdade, precisamos mesmo que a questão não se 
ponha nesses termos. As relações começam onde termina 
o relativo, a ética onde termina, ou ainda não começou, 
o conhecido. Infelizmente, pensamos ainda demasiado a 
partir de uma matriz teorética, para o que a filosofia mui-
to contribuiu, como tão bem notou o filósofo Emmanuel 
Lévinas. E isto vale para falar do ateísmo de Sartre, que 
apenas chamámos aqui pelo exemplo, como da nossa ex-
periência do futuro. Menos o futuro, mas a nossa relação 
com o futuro, como vivemos com ele. Portanto, não como 
conhecemos o futuro, podemos ou deixamos de poder co-
nhecê-lo, mas como conhecemos como nos relacionamos 
com o futuro, se nos apercebemos e somos sensíveis à ma-
neira como passamos a relacionar-nos com o futuro diver-
samente, a libertá-lo ou, pelo contrário, a aprisioná-lo.
Ora, é sob estes considerandos, que se justifica enfren-
tarmos a constatação de que este tempo não é um tempo 
de sonhadores, demasiado realista, demasiado produtivis-
ta, para se perder no circunlóquio do devaneio. Curiosa-
mente, o sonhador que a aceleração social reprime é pre-
cisamente aquele que também pára nas coisas e também 
se perde nas memórias e no sentido de um passado. De 
todas essas formas improdutivo, na verdade fora do seu 
tempo, inoportuno, intempestivo. E bem sabia Nietzsche 
da necessidade da consideração intempestiva, bem sabia 
ele, e Agamben, que ser verdadeiramente contemporâneo 
não é viver colado ao seu tempo, mas com uma nota de 
dissonância existencial, que, no entanto, lhe pode valer 
um diagnóstico de dissonância cognitiva, ou pior. E estes 
tempos que detêm e em que se faz morada atravessam-se 
uns nos outros de formas que já não compreendemos bem. 
Ficar nas coisas precisamente por que se perde em pensa-
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mentos, sonhador do passado, recordador do futuro, todos 
os tempos em cada tempo, na verdade tão multi-dimen-
sonal quanto o espaço e nada linear e substancial como o 
fazem as metáforas das águas de um rio que corre sempre 
na mesma direcção.

7/ Agora, convenhamos, não há-de ser estar para lá da 
nossa capacidade de o conhecer, nem o seu indetermi-
nismo talvez demonstrado, que nos dispensará de nos 
relacionarmos com ele e nesse relacionamento termos de 
enfrentar a responsabilidade por nos compreendermos na 
sua compreensão. Nem que tenhamos de para isso pedir a 
compreensão de uma sociedade que não nos perdoa parar. 
Resolver-se este grande equívoco em que acharmo-nos vi-
ver muito não é, na verdade, mais que esbracejar em esfor-
ço para não nos afogarmos, e em que, portanto, importaria 
viver mais devagar libertando-nos para uma relação mais 
autêntica com a nossa condição de seres temporais.

8/ Contudo é aqui que os motivos de preocupação se agu-
dizam. É precisamente o tempo com que nos relacionamos 
que está a alterar-se. Mesmo a adulterar-se. Não porque 
haja um modo certo de nos relacionarmos com o tempo, 
mas porque, como com as interpretações que não podem 
ser sem limites (assim o dizia Umberto Eco), também a 
maneira como organizamos a nossa relação com o tempo 
não pode ser de tal forma que nela a diferença passado/
presente/futuro colapse num tempo todo ele presente. 
Um tempo em que fazemos questão de fazer o passado va-
ler tanto quanto o presente e para todo o futuro, palpável, 
certos do seu valor de troca, num mundo em que nada, 
mesmo nada, pode ser concebido fora de uma metafísica 
de permutabilidade e circulação. Mas feitas estas ressal-
vas intelectualmente sérias, que podemos fazer face a este 
futuro incerto do futuro, sob diagnóstico tão preocupan-
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te? Que terapêutica nos pode dar um prognóstico menos 
reservado sobre este colapso do tempo humano? Como 
vencer esta doença do futuro? Parte passará por nos tor-
narmos a pensar a viver como entidades temporais, genui-
namente temporais, e não apenas que estão no tempo, não 
apenas que passam pelo tempo, que têm ou não têm tem-
po, que o compram e o vendem a outros, não metatem-
porais portanto, mas essencial e visceralmente temporais. 
Toda esta degradação do entendimento do tempo é uma 
degradação, na verdade, do entendimento de nós mesmos. 
Martin Heidegger, deixou-nos essa ideia ao dizer que so-
mos um ser-dos-possíveis e uma ser-para-a-morte, que a 
nossa finitude não deve ser pensada como uma realidade 
que acontece num tempo e, depois, de forma mais ou me-
nos súbita deixa de acontecer no tempo. Tudo ao contrá-
rio, Heidegger não aceita como sério encararmos a morte 
futura como um infortúnio, mas como o dador de sentido 
da nossa existência temporal e do nosso tempo presente, 
que nos inspira a projectar-nos, etimologicamente um lan-
çarmo-nos para a frente. Num certo sentido, pois, não so-
mos nós que acontecemos no tempo, mas sim o tempo é 
que nos acontece.

9/ Há ainda um derradeiro sentido em que somos ainda 
mais concretamente seres temporais. No que respeita à 
sua relação com o tempo, há objetos que duram no tempo 
– pouco ou muito, mas duram no tempo –, e há objectos 
que, além disso, pela sua própria natureza, são temporais. 
Por exemplo, as pedras duram, mas as canções, além de 
durarem, são feitas de duração e sons que mudam. Como 
é connosco, cada um individualmente e cada “nós”, casais, 
famílias, amizades, comunidade, sociedade inteira? Dura-
mos vidas mais ou menos longas individualmente, rela-
ções mais ou menos longas em encontros e desencontros, 
e “histórias” mais ou menos longas comunitária e social-
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mente. Mas, além de durarmos, somos também células que 
mudam, situações que mudam, instituições e representa-
ções que mudam. Ontologicamente, parecemos muito mais 
como canções, e talvez por isso as ouçamos tanto, a ponto 
de algumas como que nos retratarem mais verdadeiramen-
te do que retratos. Parecemos muito mais canções do que 
pedras, por sermos temporais neste sentido, e não apenas 
sermos no tempo. O que torna um pouco sem sentido pre-
sumir que possamos ser exactamente num dado instante 
do tempo. E desinteressante perguntar se ainda somos os 
mesmos daqui a 5 minutos, ou daqui a 5 anos. Quando nos 
vemos instantaneamente, se fosse pela primeira vez, então 
seria como se ouvíssemos por um instante um som. Nem 
saberíamos se era uma canção. Uma fotografia de uma pes-
soa que conhecemos não a evoca mais do que a capa de um 
“single”. Ou melhor, é como ver a capa do disco com a le-
genda a identificar a canção. A identidade comprimida no 
instante seria como um disco a tocar a altíssimas rotações, 
absurdamente. Não dá assim. Mas, são possíveis outras re-
lações no instante – um convite aberto à livre associação, 
uma promessa de quem se apresenta da maneira como 
se apresenta, um sonho de quem projeta alguém além do 
presente que se apresenta, uma adivinha, uma vontade de 
descobrir e não dar nunca por inteiramente descoberto, 
o instante ele mesmo de portas escancaradas. E tal como 
as pessoas se criam uma apresentação que as condensa, 
também as canções têm refrão. A vontade de condensar é 
análoga. Na verdade, é também uma razão para cantar. Se, 
em seguida, se perguntar pela identidade de uma pessoa – 
se é a mesma antes e depois, criança e adulta, nova e velha, 
filha e mãe, doente e curada, convertida ou deixada de o 
ser –, pois, é de novo como a canção, que também tem as 
suas inflexões. E se se replicar que sabemos como as can-
ções acabam, mas as vidas e a História não, é verdade qua-
se sempre, mas há um caso particular que nos salva a ana-
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logia: o improviso musical. Na realidade, muito do esforço 
de cada um está em libertar-se da caixa de CD em que o 
querem encaixar, para improvisar uma singularidade que 
não está dada à partida, o que redobra o sentido da salva-
ção: somos aquilo de que somos intérpretes. E se a nos-
sa improvisação não é musical, obedece, contudo, a mais 
princípios de analogia. Tem de valer a pena e tem de ser 
congruente para fazer sentido. E se, acaso dos acasos, tudo 
se repetisse, como, nota por nota, uma improvisação mu-
sical toda? Era a mesma pessoa de novo. Provavelmente. 
Mas não vamos supor casos que, à custa da improbabilida-
de, ponham em causa o ingrediente mais habitual da nossa 
auto-estima e da estima dos outros: sermos singulares, que 
apenas depende de termos uma vida singular, que apenas 
depende de nos respeitarmos o direito de cada um a uma 
vida singular. Todo um programa, pois, para nos curarmos 
esta doença do futuro que é verdadeiramente uma doença 
infligida à humanidade.
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UM «REALISMO TRAUMÁTICO»:
A SUBVERSÃO POÉTICA DE CLÁUDIA LUCAS CHÉU

César Freitas
Escola Superior de Educação de Fafe | CITCEM

Num primeiro relance, o livro começa por ser uma capa 
e um título, elementos que motivam um horizonte de 
expectativas desafiador. Desde logo, em Pornographia, 
de Cláudia Lucas Chéu, ao materializar o risco do ofício 
poético, o título e a imagem que o acompanha desestabi-
lizam o leitor por dessacralizarem a gravidade da poesia, 
acabando por formar neste caso uma unidade semiótica 
coerente. E é assim que esta capa introduz o leitor no jogo 
poético, envolvendo-o, intencional e provocadoramen-
te, nos domínios mental e afectivo. Com efeito, como se 
comprova no acto de leitura, o sujeito poético expõe, com 
distanciamento irónico e corrosivo, sem a distracção dos 
artifícios literários, o homem degenerado pela obscena 
sociedade contemporânea. 
Relacionando-se a vida e a literatura, se o dicionário defi-
ne «pornografia» com referência explícita ao acto sexual 
e/ou aos órgãos sexuais, a literatura dita pornográfica, 
sem filtros, marginalizada, escandaliza apenas porque 
tudo diz e tudo mostra. À luz dos padrões morais e cultu-
rais dominantes, ao pornográfico associa-se o repugnante 
e o feio que, por oposição ao belo e ao sublime a que aspi-
ra a literatura julgada canónica, confina os textos eróticos 
ou pornográficos às margens mais interditas na história 
da leitura.
Impõe-se, portanto, perceber se a obscenidade dos poe-
mas de Cláudia Lucas Chéu deriva da pulsão irrefreável 
de um discurso gratuitamente licencioso ou se o perigo 
atribuído a esta poesia que expõe o corpo e o sexo radica 
antes nas paixões do próprio leitor, na leitura de quem 
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nestes versos projecta as suas emoções, reagindo ou inte-
ragindo com o texto. Num caso ou noutro, se, na formula-
ção de Gastão Cruz,  «como um lago o poema / não repete 
reflecte» (Crateras, 2001), espelhando assim os fantasmas 
do homem actual, estes versos corporizam o princípio li-
terário da transformação da existência humana por força 
da imaginação poética. 
A poesia de Cláudia Lucas Chéu, desassombrada, crua, au-
to-irónica, corrosiva, com reescritas paródicas e enume-
rações de laivos surrealizantes, ocasionalmente abjeccio-
nistas, assume-se fulgurantemente subversiva dos valores 
culturais, políticos e religiosos que regulam a sociedade 
coetânea. De resto, o impulso de desassossego e de re-
beldia do sujeito poético revela-se logo no poema inicial: 
uma contínua busca, «por olhos que não escondem», do 
pulsar desordenado do mundo, «descobrindo, escavando 
/ as fundações da casa», em versos de «linhas tão rectas». 
Neste voo linguístico e imagético, isento de qualquer cul-
pabilidade, descobre-se a «imundície», «a pocilga», «os 
parasitas», convida-se o leitor a «olhar para a estrumeira» 
(15) que nos perturba e violenta diariamente. Este dis-
curso «sem freio» (39) substitui os convencionalismos 
tradicionais por um sentido derisório, autonomiza a arte 
e institui uma poética da dissolução, de insubmissão pe-
rante as convenções e os princípios éticos e morais que 
outros impõem como acertados. Por isso, a Pornographia 
anunciada no título é aqui ressemantizada: não se fecha 
na exposição crua da sexualidade, do desejo carnal, da lu-
xúria sensorial, mas antes traduz a respiração inquieta de 
um enunciador que pretende quebrar o silêncio, incomo-
dar o leitor, desestabilizar a sua inércia. Daí a tensão entre 
destruição e reconstrução, violência e transformação. No 
fundo, nestes versos perpassa o «tédio fundamental» já 
confessado por Álvaro de Campos, o sentimento de uma 
profunda náusea que subjuga a existência regular do ho-
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mem: «Que náusea da vida! / Que abjecção esta regula-
ridade! / Que sono este ser assim!» (Dactilografia). De 
resto, o sentimento de desilusão e o nojo da normalidade 
de comportamento que dilui o homem, traduz o desenrai-
zamento do sujeito e a degradação social glosados, entre 
outros modernistas portugueses, por Mário de Sá-Carnei-
ro. Por isso, em Pornographia, se o discurso poético rei-
vindica uma finalidade estética, também preconiza uma 
postura ética ante a sociedade decadente. Na verdade, se 
«Não há nada mais obsceno do que a civilização» (74), 
esta poesia, ousadamente inquietante, desoculta uma ou-
tra forma de conhecimento que pode impulsionar o leitor 
para a transformação do próprio, dos outros e do mundo.
No conjunto dos poemas, as isotopias organizadas em tor-
no da degenerescência, negação, exclusão, insubmissão, 
liberdade dotam a obra de uma unidade orgânica, questio-
nando os princípios universais sobre o Amor, a Família, a 
Política, a Religião e a Justiça. E ademais da reiteração de 
signos que erguem estas linhas ideotemáticas, a indústria 
desta escrita poética é suportada nas epígrafes que legiti-
mam o impulso criativo que desconstrói a percepção co-
mum sobre cada uma destas temáticas.
Sobre o Amor, «esse açaime imoral» (123), denuncian-
do a artificialidade do desejo e das relações amorosas 
socialmente aceites, exaltam-se as pulsões mais carnais, 
animalescas, instintivas: «misturamos ternura e selvajaria 
/ como animais comendo com as patas / o que nos res-
ta» (30), reconhece o eu poético, descrevendo-se «cade-
la com cio», «infecção viral, demónio, besta» (35). Daí 
a afirmação de comportamentos sexuais silenciados por 
serem obscenos, como a dominação – «Sabes como gos-
to de ser a tua cadela», «passeares-me por casa (…) de 
trela» (19) –, a exposição da intimidade, «varrendo cada 
pedaço de pele com cuspo» ou o «tapar os olhos / fazer-
-se cega à intimidade» (20). Sem filtros, traz para o papel 

C
É
S
A
R
 
F
R
E
I
T
A
S



REVISTA DE POESIA E ENSAIO
 
|
 
0
8
2

a homossexualidade feminina, a «Descrição sumária do 
desabrochar em flor» (21), num poema de forte erotis-
mo pelas imagens ígneas, pelas representação sinestésica 
do «sexo húmido e a latejar» e a «seiva de bocas acende 
pirómanos mamilos, / na orquestra de uivos», terminan-
do numa desconcertante referência à materialidade do 
Ikea e à transposição de foco narrativo para o exterior do 
espaço amoroso: «Lá fora, o camião na chuva, recolhendo 
o lixo». De facto, o leitor é posto em confronto com uma 
linguagem aberta, ora mostrando despudoradamente ora 
apenas sugerindo: o «incendiar a vulva», a «carne com 
carne», o «Sangue que explode e irriga tudo» (24). Em 
simultâneo, denuncia a hipocrisia de diversas formas de 
comércio sexual, da mulher que «Empresta a carne por 
tuta e meia» (28), aos encontros breves numa «cama, jan-
gada de náufragos, / à deriva» (30), pois que, acusa, «A 
lógica capitalista enraizou-se nas relações (…) objectifi-
cando as pessoas queridas, e banalizando-as» (34). Pese 
embora «O medo [que] agita o corpo» (25), a ansiedade 
de quem «Se soubesse amar-te bem / e não fosse a amante 
desajeitada este monte de carne, pêlos e / sexo» (26), o 
eu poético exprime uma vontade feroz de «mergulhar na 
carne-poço até ao fundo» (35), numa desarmante depen-
dência do outro: «desejar ser ganga e ir contigo para o dia 
/ vergar-me a cada gesto em sintonia com os teus ossos // 
e ensopar todo o suor, nada de erótico; útil» (33).
Igual percepção disfórica caracteriza a reflexão poética 
sobre as relações familiares, não a natural «harmonia en-
tre mães e crias» (53), mas antes «o mais fundo dos silên-
cios» (55) que irmana o medo à tristeza e destrói todos os 
vínculos. Nestas famílias desordenadas, acusa-se o horror 
de «guinchos que explodiam da garganta dilacerada / da 
mãe», o fingimento de um filho para «poder acomodar 
o nariz / na (…) nuca» do pai (54) ou a incapacidade de 
«despejar a ternura à tanto tempo reprimida / e verbalizar 
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coisas que jamais previ escutar, / patetices e outras coi-
sas grandes e belas» (61). Em última instância, acusa-se 
a «barbárie de máquinas aplicada ao corpo» (51) ante o 
medo da morte ou da destruição, que redunda na amargu-
rada constatação de que «a humanidade está podre» (65).
Insubmissa, rebelde e feminista quanto baste, a voz poé-
tica, que escreve «para vandalizar a casa» (70), leia-se 
a actuação política de «amigos misóginos», certa de que 
«as mulheres estão mais aptas para liderar» (69), insta o 
leitor a emancipar-se do jugo imposto pela cultura bur-
guesa, a rebelar-se contra aqueles que vendem o sonho e 
prometem admiração (80). Perante a fatalidade antevista 
em cada espelho, recomenda «fé na resiliência» (81) e a 
necessidade de «reagir como um animal» (83) para sobre-
viver e suportar a dor crónica.
Numa civilização em que «a máquina capitalista» (99) é 
voraz e em que «a felicidade é um negócio», culpa-se o 
homem das desigualdades, injustiças e maldades numa 
sociedade de tolerância dissimulada e paternalista. Iróni-
ca nas considerações sobre a religião, posto que vivemos 
segundo uma «ética anti-amoral» (100), escorada na ne-
gação, incute a necessidade de «uma nova ordem» que 
emancipe os homens de uma inteligência que os torna 
«demasiado severos» e os liberte de uma paradoxal «am-
bição altruísta» para com todos os desprivilegiados (102), 
uma vez que «se não acreditamos em Deus, / estamos 
dispostos a acreditar seja em quem for». «Deus existe; a 
culpa é nossa», abrevia a poeta. Mas a existência de Deus 
sai pouco dignificada quando, no último poema sobre a 
religião, por analogia, se pode depreender a utilidade ins-
trumental da sua existência: «Na wc das fêmeas, faz sem-
pre tanta falta o gancho, na parede, para enforcar a mala» 
(107).
Também sobre a justiça, a justiça institucionalizada, in-
cide a vontade corruptora do sujeito, orientado apenas 
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pelos valores da gratidão e da ternura, como o reconheci-
mento tributado a Maria Quintans, «a santa parideira dos 
escrivães / da geração pós-macintosh» (112), que lhe pu-
blicou o «primeiro poema inútil». A justiça, para a poeta, 
concretiza-se, no acto de escrita, na denúncia do materia-
lismo, da frivolidade e da desigualdade social. Insurge-se, 
por isso, contra «o dilúvio da sociedade comercial» de 
que só podem escapar os surdos, contra o ruído que do-
mina a sociedade pós-moderna, também na literatura, nos 
bestsellers, nos «livros de trampa» multiplicados apenas 
porque «a qualidade literária não paga facturas» (115-6).
Num mundo impessoal em que «as pessoas / só são inte-
ressantes virtualmente» (92), a poeta esclarece: «aquilo 
que me leva a transgredir é uma vontade de entropia (…) 
lesar as pessoas apenas nas suas convicções» (94). Mas 
porque a sociedade se deixa dominar pela atitude fácil de 
inércia, o sujeito, acaba por assumir o medo, solicitando 
permissão para «desertar» (111), ir «para longe», sem 
rasto nem resto.
A poesia de Cláudia Lucas Chéu, de um «realismo trau-
mático» (118), atenta ao real, aos seus ruídos, fulgores e 
dissonâncias, não busca o sublime, mas antes interroga o 
lado escuro dos dias. Faz-se de uma linguagem caudalosa, 
de reflexão em movimento, sem efeitos de opacidade, mas 
que surpreendem continuamente o leitor pela força dos 
significantes e associações inusitadas.
Nos ensaios sobre a literatura enquanto Substâncias Peri-
gosas (2010), Pedro Eiras afirma que «A literatura nada 
deve ao que já existe: antes abre portas insuspeitas. (…) 
A escrita inventa passagens, estreitas e incertas. Ninguém 
sabe aonde levam». Em Pornographia, desocultando as 
vozes que povoam o seu quadro literário, denunciadas 
nas epígrafes ou nas referências intertextuais – leia-se o 
poema «O sentimento de um suburbano» (114), reescrita 
paródica dos versos de Cesário Verde, a voz poética de 
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Cláudia Lucas Chéu afirma-se singular na ousadia de di-
zer o mundo, de forma aberta, livre, desenfreada, abrin-
do portas aos leitores que não se saciem com o comum 
lirismo ou a técnica formal, que desejem ser perturbados, 
inquietados, ainda que sem qualquer apaziguamento final.
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A MÚSICA DE DEUS NO AR DA PESTE 
– UMA APROXIMAÇÃO

À POESIA DE ARMANDO SILVA CARVALHO

Hugo Pinto Santos

Pensando na poesia portuguesa, parece inevitável repa-
rar em certa tendência para colar rótulos a alguns poetas 
que, com o passar do tempo, dificilmente se arrancam. A 
situação está longe de se circunscrever a uma época afo-
bada e febril como a nossa, em que vale mais, pensarão 
alguns (ou não pensarão), uma etiqueta do que nada que 
identifique um ser humano que escreve poemas. Foi, para 
mais não recuar, o caso de Cesário Verde e do seu famoso 
escrúpulo, dirigido ao amigo Silva Pinto, a quem aquele 
pedia o traçado claro da destrinça entre o «Sr. Verde, em-
pregado no comércio» e o Poeta – hoje em dia quase sem-
pre recordado com pífios argumentos (de outra ordem, é 
certo, mas igualmente insuficientes). Como será o caso 
de Pessoa, e de tantos outros apodos que se lhe colam, 
tão toscamente. Todos errados, ou todos pouquíssimo. Ou 
O’Neill e a diabrura do humor, tantas vezes o único vezo 
por que é conhecido o autor. Sena, poeta difícil, ou es-
tritamente da inteligência («Nós, aqueles poetas exigen-
tes…»). Ou Manuel de Freitas, que é tão rápido e facilitista 
nomear como poeta das tabernas. Também a Armando 
Silva Carvalho não faltou o qualificativo redutor. Chamar-
-lhe poeta satírico, ou conhecê-lo por outro designativo 
similar, não será reduzir ao absurdo de uma partícula a 
vastidão de um poeta que cabe, por exemplo introdutó-
rio, num volume com a magnitude de O Que Foi Passado 
a Limpo? Uma recolha panorâmica cuja energia irradian-
te seria, de resto, radicalmente reforçada em publicações 
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ulteriores – O Amante Japonês; Anthero, Areia & Água; De 
Amore; A Sombra do Mar.
O poeta cujos versos ocupam esse livro fundamental para 
a poesia do nosso tempo que é o já citado O Que Foi Pas-
sado a Limpo não pode, ou não deveria, ser coarctado em 
vaso tão estreito. Uma das mais impressivas inteligências 
e sensibilidades líricas da poesia portuguesa, como a de 
Armando Silva Carvalho, autor de uma consumadíssima 
arte do ritmo e da pulsação sonora, do impecável hausto 
poético e da sua semântica sortílega; um autor, dizíamos, 
capaz de percorrer uma gama de tal modo vasta como a 
que varre a sua poesia, tem de se ler e ouvir, procurar e 
acompanhar (se para tal houver fôlego e passo suficien-
tes) nas suas múltiplas vertentes. Não se escamoteia – 
com que fim? –, sequer se menospreza, o furor fescenino, 
nem o que há de tragicamente derrisório em versos como 
estes, do primeiro livro do poeta, Lírica Consumível, de 
1965:

«Abri bem essa boca ao som rugoso
que me sai da boca.
Ao que sobe da língua
para pisar-me o sexo.
Sofrei comigo – ó monstros
com todos vossos poros
abertos ao incesto.»

Essa fremência tentacular e vária recorre em vários livros 
de Armando Silva Carvalho. Uma vibração perturbante e 
nunca posta em sossego, que pertence e escapa a corpos e 
a sensualidades multíplices, que se rasgam, se esventram e 
desvendam – mantendo o seu segredo, como um coração 
oculto na obscuridade. E pulsam como se fossem sangue, 
ou órgãos. Leiam-se estas palavras, de Técnicas de Engate 
(1979)
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«Vinte dedos marítimos
fazem abrir a colcha
a mão americana sofre um arrepio
e a boca lambe todo o mel
usurário do cio.»

O corpo é zona de perigo. De irresistível trânsito e inex-
plicável motivação para o poema. Ele desperta alguma da 
imagética mais profícua e polposa de toda a oficina do poe-
ta. Caso deste passo de um poema de Armas Brancas:

«É preciso afirmá-lo com os dedos bem abertos.
Com a boca plena de um sumo violento.
Executar os rios é transtornar-lhe o leito,
organizar posições inodoras, um fio verde de baba
sobre a neve carbónica
e onde os corpos tombam fulminados pelo tédio.» 

No entanto, propõe-se que seria improdutivo não alargar o 
horizonte e olhar para os longes que esta poesia projecta. 
O ponto a que levou a língua em que se exprime, e a litera-
tura em que se inscreve, com uma rebeldia de individua-
lidade forte, uma postura autoral de impenitente genuini-
dade. Mas também com uma variedade notória de solicita-
ções, respondidas com o mais decisivo poder de entrega.

«Entrego estes frutos minerais
tardios. 
Envolvo numa sombra a mão
que mos recebe.
A isso chamo eu mundo.
Entrego mais e mais, amei falsificando,
e ajeito o pescoço à lâmina
dos dias.
Com os olhos bem abertos abarco
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toda a queda.
Eu sei, é o Outono.» 

Um empenho que permitia ao poeta, nestes versos acaba-
dos de citar, já de Canis Dei (1995) – possivelmente, um 
dos mais poderosos registos que a sua poesia conheceu –, 
esse metaforismo de um corte mais agudo, preciso na sua 
incisão, com o ajuste da presença de termos como «mine-
rais», ou «lâmina», que emprestam ao poema uma algidez 
perfurante e duradoira, a contrastar, e a gerar uma agitação 
de sentidos em luta, com a carnalidade e a tepidez de uma 
terminologia que escapa para outros domínios: «frutos», 
«mão», «pescoço», «olhos». Espécie de prumo traiçoeiro, 
e nunca por inteiro receptivo, o mundo, ou «mundo» – 
vocábulo e realidade extratextual –, é finalização de frase, 
términos de verso, mas também limite dos promontórios 
efabulatórios, imagéticos, que o poema cria. Ele é o chão 
movediço em que o sujeito voluntariamente (se) pisa. No-
te-se a rigorosíssima inserção da forma verbal «ajeito». De 
resto, em posição axial, iniciando o poema, a afirmação 
«Entrego» dispunha já os dados ardentes que depois se 
espalhariam pela sorte irregular desta superfície imprevi-
sível que é o texto poético. A «queda», por seu turno, é 
elemento «moral», rebuscado na pulsação demiúrgica, ou 
mais propriamente eclesial, que assombra tanta da poesia 
de Armando Silva Carvalho, mas neste poema reside numa 
habitação dúbia: algures entre a liturgia e a vida civil, entre 
o intemporal e o secular. Nunca poderemos afirmar cate-
goricamente se essa «queda» alude à degenerescência dos 
filhos de Eva ou à vegetação caducifólia observada pela es-
tação outonal.
Não há, nesta poesia, qualquer laivo de uma reflexivida-
de que fizesse tombar para a nota erudita, a alusão baça e 
frustrante, tudo quanto é a matéria ardente, e sempre volá-
til, do poético. No entanto, a arte de Armando Silva Carva-

H
U
G
O
 
P
I
N
T
O
 
S
A
N
T
O
S



REVISTA DE POESIA E ENSAIO
 
|
 
0
9
0

lho é profundamente consciente da sua singularidade e de 
alguns dos seus processos (como toda a arte, deixa muito 
ao imprevisível, ao poderio do inconsciente). Este poeta 
é o contrário de um tecnicista, situando-se nos antípodas 
de uma noção de poema como explicação ou tratadística. 
E, contudo, nas suas perambulações, a sua poesia ergue-se 
para si mesma um espelho manejado com aperto firme, 
sem complacências, nem excessos. As suas asserções dei-
xam tudo nesse proveitoso limiar que recorta e divide, agi-
ta e move. De novo, em Canis Dei:

«Sempre passei a vida entre o poema
e a vida entre o amor
e a fábula.»

Pouco haverá de mais difícil do que isto. Tornar as próprias 
palavras o cerne «temático» das palavras do poema. Como 
fazê-lo sem que tudo redunde nos novelos da metalingua-
gem mais árida? Sem que tudo devenha nada? Por certo, 
garantindo que o trabalho «de amassar palavras» (Armas 
Brancas) não desiste de ser uma aceitação permanente do 
risco e da incerteza, um mergulho abrupto e nu nos mais 
encapelados mares:

«As mãos estão discutindo
o uso inveterado
das palavras.
A corrupção do verso.
A rede apodrecida
do teu pranto.»
(Os Ovos d’Oiro)

Num poema chamado «O Maior Artesão», desse livro der-
radeiro e arrebatador que é A Sombra do Mar, lê-se:
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«Amemos mais e mais il miglior fabbro,
hoje com uma colher de sopa na mão ainda mais 
sulfúrica,
um garfo arrebatado, com os dentes dos séculos,
limpos e visíveis,
só, como sempre, e sentado à mesa da cozinha,
com toda a ciência ao lado,
a sua, a estrita, a rigorosa poética.»

Pouco importa – ou importa apenas na medida em que 
esse seja conhecimento superável – que «il miglior fa-
bbro» haja sido atributo empregado por Eliot em relação 
a Pound, ou que, no caso vertente, o «fabbro» seja, ao que 
tudo parece apontar, Herberto Helder. Importa, sim, ultra-
passar esse embrião de conhecimento e sobraçar a esco-
pia que a composição do poema possibilita. A implantação 
de uma presença em plena vulgaridade doméstica, esbo-
çada por uma total captação civil e mortífera, vê-se atra-
vessada por vincos que a fazem quebrar, ceder à pressão 
do imponderável. Nada é apenas a sua condição e as suas 
circunstâncias. Há uma teia de enredos e de origens inal-
cançáveis para uma obscuridade que resiste mesmo à mais 
intrusiva luminescência. No mesmo livro, um poema com 
o inconspícuo título «Sala de Espera» propõe a importân-
cia fundamental do jogo dos tropos, mas fá-la assentar na 
matriz implacável da terra. Uma conjugação que vai buscar 
combinações canónicas neste poeta: o apelo da terra e a 
sua relação com o labor das palavras, o corpo como outro 
nome para a escrita:

«Fui buscar ao campo antigo estas rudes metáforas
para atribuir tarefas árduas
a uma cara assim tão escalavrada
da qual não via o corpo.»
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Em Lírica Consumível, um poema com o aliterante título 
«Agrário e Agreste» pode ser uma indicação preci(o)sa, 
neste contexto. Nele se lêem versos como os que se se-
guem:

«Sob a capa da terra e no alcance
dos dedos de fora inesperados
a rotura simples dum soluço
ferindo o estrume em breves plantas novas.»

A escrita como acto para o qual concorre uma deliberada 
reflexividade permitiu, apesar de tudo, à poesia de Arman-
do Silva Carvalho evitar o depredado «culturalismo», sem 
deixar de ser culta e prenhe de referências. Essas referên-
cias podem detectar-se, por hipótese, na rebeldia com que 
se parafraseia Sá de Miranda, no poema «Preceitos de Ho-
rácio» (Técnicas de Engate):

«São preceitos de Horácio – me dirão aqueles
em al não posso, sigo-o em aparenças.
No íntimo do corpo sinto um papa tolhido
que se agarra aos versículos do Velho Testamento.
Miranda colhe as flores no seu quintal estilista
e contra um sol pequeno velozes voam aves.»

O que se inicia sob a égide da citação quase integral (nos 
dois primeiros versos, apenas a palavra «aqueles» subtil-
mente interrompe as palavras de Francisco de Sá de Mi-
randa), deriva para a alusão oblíqua, como imagem em 
espelho estilhaçado em cuja superfície mal refulgem as 
«aves» e o «sol» de outro poema mirandino. O poeta qui-
nhentista reaparecerá, por exemplo, em O Amante Japo-
nês. Não já como simples ponto de partida, mas enquanto 
referente explicitamente enunciado pelo poema:
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«Como Sá de Miranda
Penso: sou um rural das máquinas,
Sem aves, sem as suas mudanças no estio
Das suas quedas calmas.
O meu roteiro cresce a gasolina, a poeira, a mofo
E a palavras caídas na desgraça.»

Mas também aqui se verificam, notoriamente, a variedade 
processual, o naipe das técnicas, a prossecução discursiva 
caminhando por diferentes trilhos. Atente-se, por mero 
exemplo, num poema de Canis Dei:

«Três anos de paixão servi Santar.
Na última viagem
a chuva acompanhou-nos.
A mim, à solidão, ao carro. Madrugada sem música.
Quando parei na área de serviço
era um cão de água nos olhos e levei à
boca a bolsa de venenos ocultos extasiantes
letras no meu porta-luvas.
Eu corria a etapa da confusão final.
Os lábios do rapaz deixavam-me fugir todas as palavras
que ouvira noite atrás
ao telefone.
Bandeira de partida, arranquei em névoa
contra o nevoeiro.
E quando cheguei a luz cegava tudo».

No seu tónus célere, o poema afasta-se, foge, altivo e quase 
brusco, do subtexto camoniano («Sete anos de pastor…»). 
Sem que nada, ou praticamente nada, o fizesse prever, 
perante as indiciações fornecidas pelo primeiro verso, a 
alusão torna-se uma raiz que origina formações impre-
visíveis. E tudo passa a habitar outras motivações: as da 
narrativa elíptica do poema, as de um corte exposto na 
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lamela precisa dos versos, onde só as silhuetas essenciais 
se podem observar, e todo o acrescento se deixa de fora. 
Embora o primeiro verso logo inicie o boicote, fá-lo ainda 
muito subtilmente, com o simples trocar do nome próprio; 
e, ainda que o verso seguinte instale a rede de uma narra-
ção que já se afastou, tanto da primitiva – bíblica –, quanto 
da recriação camoniana, é só no verso 4, ao introduzir-se 
o vocábulo «carro», e, um verso abaixo, com a presença 
de «área de serviço», que toda a sublevação se instalou. 
Uma actuação desagregadora que cria movimentos dirigi-
dos contra a estrutura quase pleonástica de uma «névoa» 
que se digladia com o «nevoeiro», termos que, por outro 
lado, reforçam o sentido de deslocação através de um con-
junto de realizações gramaticais: nomes («viagem», «car-
ro», «porta-luvas», «etapa», «partida») e verbos («parei», 
«corria», «arranquei») repetem a urgência da jornada e a 
adequação do relato oblíquo e lacunar que o poema é, com 
toda a sua sagacidade felina.
Mas até um improbabilíssimo «O Noivado do Sepulcro» 
se vê retalhado e aviventado, num poema de outra reco-
lha – «Ia alta a lua nas mansões da vida/ E a minha alma 
vestia-se/Com o luto branco dum sol-posto em sossego/ 
Pelas imagens.» Num livro como Anthero, Areia & Água, de 
onde provêm estes versos, faz um sentido reforçado a exu-
mação do tétrico poema de Soares de Passos. A desfigu-
ração a que ele é sujeito é um acto de ironia, mas também 
de escavação poética. Uma arqueologia histórico-literária 
que a poesia de Armando Silva Carvalho executa com uma 
elegância que torna inviáveis quaisquer ímpetos didácticos 
ou normalizadores. Proíbe-o o gesto radical da linguagem 
que o poema é. Mediante parâmetros também diversos – 
embora sob um ânimo aproximável –, em Os Ovos d’Oiro, 
um núcleo poético intitulado «Nomes» incluía os poemas 
«António Nobre», «Cesário Verde» e «João Cabral». Tra-
ta-se de um dispositivo que o poeta viria a modular em 
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O Amante Japonês, com determinadas composições a in-
cluírem indicações – que não são exactamente títulos, mas 
uma espécie de epígrafes, quase-títulos – como «William 
Blake», «Ricardo Wagner», «Carlos de Oliveira», ou «Ma-
nuel de Freitas», rubricas desenvolvidas pelos respectivos 
poemas.
Com esta aproximação à poesia de Armando Silva Carva-
lho – necessariamente parcelar, por certo imparcial, até 
porque exclui, e foi deliberado (por vontade de concen-
tração), a prosa do autor –, pretendeu-se, não só evocar o 
poeta recentemente desaparecido, mas também (sobretu-
do?) propor a evidência dos múltiplos caminhos de uma 
obra vasta e tão válida quanto esta. Num campo de tal for-
ma preenchido, teriam sido quase infinitas as possibilida-
des de recair sobre dominâncias que se podem declinar 
ao sabor de outras tantas emergências deste texto poético. 
Fossem elas a figura maternal – «Ó camiliana Mãe – tu não 
me mates!» (Canis Dei), porventura tão próxima dessoutra 
«mãe obsessiva», em De Amore –, ou os «dias trágicos da 
infância» (id.), mas também a gramática eclesiástica, des-
de uns «pigmentos bíblicos» (Armas Brancas), passando 
por certas «naves» que «são como uma hóstia» (Técnicas 
de Engate), até essa «missa barroca» (Alexandre Bissexto) 
que lembra o sacerdote, algures em Boris Vian, que queria 
luxo, excesso e barroquismo para o seu Deus.
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ENCUENTRO DEL POEMA

Jaime García Mafla
Catedrático Jubilado de las Universidades 

e Los Andes y Javeriana, Bogotá

   Para: Eduardo García Aguilar, y Raúl Renán

I
Diversos términos se han dado a la transmutación del len-
guaje diario, que utilizamos como moneda de cambio, en 
la lengua poética que nos remite a la esencia intransferible 
de nuestro propio ser, y a la vez que revela los lazos que se 
tienden entre el mundo visible y una trascendencia, créase 
en ella o no, pero hacia la cual instintivamente tiende el 
espíritu humano.
Se la puede llamar “composición”, si algo hay de semejan-
te a la notación musical en subjetividad del yo creador de 
poesía, cuando aleja a las palabras de su estrato lógico 
“Escribir” un poema, se diría al cabo, o “hacer” un poema. 
Pero también en ese acto nos está haciendo, creando en 
nuestra intimidad nuevos registros.
Sí, que se lo haga; le llegará a alguien como una aparición, 
o como el resultado de una búsqueda -la de la primera pa-
labra- pero a condición de que ese “alguien” le haya dado a 
su vida la forma de La Poesía…
Ésta es una noción abstracta que ha, en consecuencia, de 
concretarse. Y el hacerlo viene por o desde el poeta (ser 
nunca de excepción sino sólo portador del talento expre-
sivo), para que llegue a asumirse ya en cuanto Obra, en la 
cual sea reconocible otra noción: El Arte.
Pero: ¿por cuáles leyes una organización de palabras llega 
a convertirse en “poema? Si las palabras se usaban para 
la comunicación, ahora ésta debe abandonar la escena. 
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Invisible y decible, se da en lo temporal y dentro de una 
trilogía: desde la antigüedad, la razón se ha ocupado por el 
darse de la palabra poética; ha preguntado por su ser y ma-
nera de ser, su hacerse, materia y secreto, su gravitación, 
su aliento y hálito.
El ser humano ha sabido que, tras el “Canto”, vino algo lla-
mado “Poesía”, que el “Poema” está delante de sus ojos, 
y aún tienen una vaga noción de lo “Poético”. En éste se 
combinan sentimiento y emoción.
¿Qué se hace preciso?: Sentido del ritmo íntimo propio y 
de una imprecisa armonía más alta; ver al poema como a 
un espejo. Verse en él. Saber que sus palabras vienen de 
labios del misterio, cuya modulación se da con las ondu-
laciones de la emoción de quien traza de los versos. Ser, 
sí, consciente de que en el poema de hoy sobrevive la fun-
ción ritual del poema antiguo. Saberse dentro de la historia 
misma de la poesía y de la noción de lírica.
Otras estaciones de lo prerracional: saber de la ausencia 
que sobreviene al tocar con los ojos al poema, como con 
las manos se toca la corteza de un árbol. Estar en la certeza 
de que su único amigo es el aire en torno, y entre una ur-
dimbre de alegorías y de símbolos. Que los estados de áni-
mo son motivos poéticos, transpuestos a cuanto podemos 
oír del habla de las presencias del mundo, o de “las cosas”; 
decir directo.
Al no ser definible La poesía, la forma verbal “es”, adquie-
re un carácter descriptivo. Debe, sí, consignarse que ella 
se preserva en relación con cuatro instancias primigenias 
humanas: el canto, el rito, la invocación y la ausencia. Que-
da, pues o al cabo entre las manos, como instancia últi-
ma, o punto cimal único hacia cuya figura todo conduce: 
el Poema.
Por el contrario, en la literatura y en el ensayo el lenguaje 
es un utensilio para la transmisión de una anécdota o un 
razonamiento, mientras en el poema es instantánea fu-
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sión –que se revelará a un lector luego para darse en él- de 
nuestro ser consigo a través del lenguaje.
Se está con o en medio de las cosas, cuya presencia es un 
allí de afuera, y no con aquellas que desde lo indecible ínti-
mo se abre en un adentro nuestro Nos volvemos a éstas así 
hoy ellas a nosotros como necesitadas, llevados de la mano 
de algunos de los instantes más altos de lo humano, a un 
tiempo inmanentes y trascendentes: el aprender a oír un 
vago llamado a darnos una forma propia por las figuras del 
habla poética; conciencia un estadio simbólico para todo 
enunciar; el don en ella de esa configuración, la libertad 
interior y la expresión, lo maravilloso y la tensión subjeti-
va, lo inteligible y, por fin, el milagro.
Estamos con nuestro sentimiento, nuestros estar sólo ahí, 
ver y oír, y con el frágil, fugaz historial nuestro, que hacen 
esa figura de la “experiencia poética”, desde otro horizon-
te, que deriva en el nacimiento del poema. Hace que esté 
ahí un ramillete de palabras que desde una armonía o mú-
sica hablan desde nosotros a los otros…

II
¿Cómo se hace un poema? Inicialmente cuando alguien se 
halla en el seno de lo informe; desde la evocación interior 
hacia un afuera, delante de los ojos y fijada sobre una su-
perficie. Así, luego del ámbito de lo poético, presentamos 
La poesía como “nuestro” poema, pues eso “lo poético” 
la excede y es experiencia aún no plasmada de todo ser 
humano…: un conjunto de palabras en una organización 
o disposición verbal a la cual se ha llamado – en metáfora 
agrícola por la vuelta del arado-: el verso. Es un estrato de 
sólo sonido, o de alentar rítmico en las palabras, condu-
cido por la conciencia de otro ritmo, interior y ajeno al 
mundo en torno.
Pero las palabras significan, tienen un lastre racional o di-
cen cosas, luego de que al “yo” creador la imagen ha llega-
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do. Entonces, los versos tienen un significado y –en los de 
hoy- se alejan también de él: son lo que dijo el poeta y la 
manera reconocible ya, como lo dijo. El poema final es lo 
que plasmó, pero sobre todo “hizo” el poeta. En traducción 
de “un” sentimiento que se hará visión. Lo que escribió…
¿Componer un poema? No, sino “hacer” al escribirlo… El 
poema del mundo de ayer se ajustaba al discurrir lógico 
de la sintaxis, mientras que al de hoy, para saberse o pre-
servarse dentro de lo poético atemporal (que cuando se 
opone a sí mismo sigue siéndolo), se le imponen diversos 
grados de desaparición, o modificación y transgresión del 
aludido estrato gramatical, de ese discurrir que como sen-
da trazada puede dar sus pasos lo racional, dado a conocer 
por la sintaxis.
Figuraría aquí entre líneas un término, “posmodernidad”, 
acerca del cual confieso que guardo una ignorancia sólida. 
Entonces, pues, hacer o elaborar, anotando, de paso, que 
el término Arte no existe en la lengua griega; y este hacer 
viene así a darse en el marco de “Lo Romántico”, no como 
El Movimiento ni como Escuela históricos, sino como “Ca-
tegoría” intemporal y universal. Entonces se despierta en 
el lector una percepción correlativa a la de quien escribe 
o “crea” el verso.
En el poema, aquello se muestra delante de nosotros es una 
figura del lenguaje como uno con nuestra subjetividad, y 
nuestra savia ancestral, a la vez oscura y transparente, gra-
cias a unos más altos, hálito de vida, actitud de encuentro, 
intensidad e imperativo de esencialidad que une espíritu 
y sentidos, idea de la vida y anécdota vital, estancia e ins-
tante cercados por una transparencia que no identificamos 
con ninguna otra forma de contacto con el mundo.
Alguien escribe un poema y es poeta; al serlo ha dispuesto 
unos versos (no hay poema de un solo verso, pues resulta-
ría: nada más una sentencia; por lo cual son necesarios la 
vuelta, o a renglón seguido (que puede darse en encabal-
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gamiento) verso segundo o frase (cuantos hayan de ser), la 
ampliación de la materia de esa idea, por imagen o música, 
aparecida en locución primera. Y el poema está hecho.

III
Tenemos que desandar una travesía que se hizo de lo emo-
cional a lo mental, y de la mente a la página, sí única, que 
recibió el trazo primero: de un haber visto, al hallar o ser 
hallado a y por la palabra exacta. En estos trazo y trazado, 
van sucediéndose poco a poco los versos, hasta el dibujo 
total del poema (anotando aquí que, antes de escribir el 
poema o de tener su contenido, ya sabe cómo va a sonar 
y cómo va a verse), versos que unas veces nacen o salen 
bien, definitivos, y otras hay que cambiar o corregir, mo-
dificar y hacer de nuevo, hasta que “el poema” en acuerdo 
con una vibración despersonalizada, ya no el poeta, diga 
lo que tenga o tenía que decir, anterior siempre al perci-
birse de la mente creadora, aunque anterior a ella, gracias 
al inconsciente.
Lo que como ejemplo hemos puesto que el poeta ha escri-
to puede ser ya, puede ser ya un poema en sí mismo o el 
germen de un poema más largo, por el sistema de la sensi-
bilidad que asocia y se hace gracias a los objetos asociados.
En la mente del poeta y anterior a ella porque las pala-
bras alientan en él como otros seres vivos que le hablan y 
acompañan. Y en cuanto a los poemas, los hay, en princi-
pio hasta hoy, de cuatro tipos: a) los que se escriben según 
las formas y normas tradicionales, b) los que se escriben 
en forma libre, c) los que combinan una y otra, y d) los 
que en algún terreno consiguen algo inédito, aclarando 
que, si no hay ni ha habido ser humano alguno original en 
nada, sí los hay con el don ver formas desde otro cristal, 
aunque tampoco hay nada en nosotros que no venga de 
la memoria. Al ser humano le es imposible imaginar algo 
que no esté en la memoria, así en las ciencias sea posible 
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el avanzar hacia algo nuevo por la deducción, pero ésta le 
pertenece a la ciencia misma y no a la persona.
En cuanto a ésta, quien “hace” un poema -no una fórmu-
la matemática-, debe saber que también el lenguaje existe 
para ser contemplado; y la poesía no es literatura pues no 
utiliza al lenguaje para transmitir contenidos fijos, sino lo 
toma para a sí mismo uno dentro de él, o él dentro de su 
ser y existir. Nada se dice, en propiedad, porque ya reside 
en la propia interioridad. Y ha de saber aquel que va en 
obediencia hacia el poema, que éste es al a la vez sonido, 
presencia no cotejable a otra alguna, y sentido por la en-
tonación, aunque ha también saber que sus vocablos más 
callan que dicen, para revelación o iluminación (no en la 
explicación de un poema) de lo más íntimo, que es inde-
cible, de donde vendrá, con otras condiciones, la noción 
del “estilo”.
Para que a un poeta le llegue el llamado a crear un poe-
ma, es preciso que antes le haya llegado la sensación de 
no haberlo aún hecho…El poeta, pues, tiene en su mente 
la idea de un poema, de antemano sabe cómo va a sonar 
(que es el contenido), y la urgencia de hacerlo, en llamado 
desde la poesía misma. Y son tres estadios: uno primero de 
disolución de sí, uno segundo el no poder evitar su llegar a 
estar ahí con él, y uno tercero el conocimiento de las for-
mas tradicionales del poema, de ser posible en varias len-
guas. Por el primero siente que algo suyo debe ser llevado 
a la página en blanco, por el segundo el ser fiel a la propia 
voz que llama en dirección contraria a la del mundo, y por 
el tercero el estudio, el aprender conscientemente de per-
tenecer a un legado; saber de una sustento objetivo, la len-
gua y la figura del poema como historia. Es en este “saber 
hacer” donde radica la voluntad de Obra, Y con el talento 
creador dejar lo escrito.
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POESIA E EN-CANTO:
CELEBRAÇÃO DO AMOR E DA VIDA

José Cândido de Oliveira Martins
Universidade Católica Portuguesa

“Os poetas são uns palermas. Apaixonam-se dia sim,

dia não. Às vezes pela mesma pessoa” (Filipa Leal)

(In)contidas Emoções é o primeiro livro de poesia de Leo-
nor Castro, pelo que se mostra gerador de naturais expec-
tativas. Ao mesmo tempo que, desde as linhas breves da 
reflexão inaugural1, dos primeiros poemas, das diversas 
dedicatórias, anuncia-se clara e intensamente, dizendo 
por que nasceu e ao que vem. Mas nessa timidez inicial 
evoca outras vozes, convocadas pelo pictórico das suas 
sugestões2. Afinal, como em geral acontece com a criação 
literária, também a poesia se vai tecendo de aproximações 
e de ecos de múltiplos textos.
“Nesta tarde quente / É em ti que penso / Tu, um mar 
imenso / Aos meus pés deitado, / Mas nunca rendido / 
Por saber de cor / Que não há maior / E franco poder / Do 
que amar sem ter!” E em outro passo, este modo de dizer 
a cumplicidade amorosa: “E se o Amor fosse / outra coisa 
que não / as palavras partilhadas, / o ocaso à beira-mar, 
/ os corpos transpirados / em quentes noites de versão 
(...)”3. Quando lemos estes e outros versos, associamos a 
escrita da sua autora e estas suas primícias literárias a uma 
linhagem de poetas luminosos que, recorrendo a singular 
poética, festejam a vida e a alegria, a natureza e o amor. 
Neste registo, a escrita de Leonor Castro evoca – certa-
mente por associação indirecta e entre tantos outros auto-
res –, a urbana luminosidade de Cesário Verde, bem como 
a intensidade emocional de Pablo Neruda, sobretudo do 
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poeta da “Ode à alegria” ou da “Ode ao dia feliz”4. O ro-
mântico W. Goethe, o autor de Poesia e Verdade, escrevera: 
“Faz da tua dor um canto”. Na expressão desta jovem auto-
ra, ainda que com algumas tonalidades de sombra e melan-
colia, o canto celebra enfaticamente a vida e a alegria de a 
fruir com intensidade. 
De facto, a escrita de Leonor Castro espelha uma poética 
da intensidade luminosa e da felicidade avidamente busca-
da. Mesmo quando o afirma em discurso envolto em notas 
de nostalgia: “Há hoje saudade em mim... / Saudade daque-
le dia / Que há de chegar; / Saudade daquela música que 
hei de ouvir / De mão dada contigo; / Saudade de segredar 
ao teu ouvido / Que estou feliz nesse instante!”5. A poesia 
da autora apresenta-se como canto de celebração do amor 
e da vida, em muitas das suas variadas cambiantes. 
Aliás, sabemos bem como a temática amorosa se consti-
tui como um dos grandes veios temáticos de mais de oito 
séculos de literatura portuguesa, desde as longínquas can-
tigas de amigo e de amor, aos mais recentes poetas con-
temporâneos, de David Mourão Ferreira até Pedro Tamen, 
em Rua de Nenhures, entre tantos outros: “Troco-me por 
ti / Na brasa da fogueira mal ardida / renovo o fogo que 
perdi, /acendo, ascendo, ao lume, ao leme, à vida.”6

Quem conhece pessoalmente a autora, pode ter a tenta-
ção de uma leitura em clave quase biografista, asseverando 
que este estilo é mesmo a Leonor Castro que conhecemos. 
Porém, nunca é demais relembrar que a palavra literária é 
sempre uma criação ficcional, uma transfiguração artísti-
ca – por exemplo, na advertência de Octavio Paz, quando 
enfatiza que os  “poetas não têm biografia; a sua obra é a 
sua biografia”7. Esqueçamos a pessoa concreta e ouçamos a 
voz poética. Muito brevemente, que dizem mais concreta-
mente estes textos de (In)contidas Emoções?
Uma ideia dominante na escrita deste livro é a da presen-
ça de uma poética da espontaneidade, entusiasmada e sen-
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sorial, assente na viva exploração dos diversos sentidos 
– melhor dito, presenciamos uma voz poética frequente-
mente “inebriada” através do “êxtase dos sentidos” – afi-
nal, o caminho para a felicidade e para a “plenitude do 
sentir”8. A poesia nasce do mais inesperado instantâneo, 
materializada através de uma omnipresente celebração da 
vida, ao ritmo dos dias e das estações (da Primavera para o 
Inverno), numa sucessão cíclica e num vitalismo optimis-
ta, que claramente se sobrepõe à exteriorização da sombra 
ou da mágoa, da desistência ou do fracasso. 
A diversidade dos sentimentos expressos não ilude essa 
dominante luminosa e quente, uma das faces da felicidade 
e da utopia. Daí a predilecção pela “Primavera esplendoro-
sa”, em que tudo germina ou renasce; pela brancura da luz 
das manhãs; e ainda pelo entardecer e “a comunhão entre 
as noites e os dias / Onde o impossível se anuncia”9. 
Formalmente, aliás como enfatizado no texto de apresen-
tação inicial da autora, essa poética da espontaneidade 
manifesta-se numa escrita quase impulsiva, que nasce da 
necessidade de dizer o quotidiano nas mais diversas cir-
cunstâncias. Neste âmbito, não surge por acaso a expres-
sa referência a Cesário10. Assim, os textos parecem folhas 
apanhadas ou frutos colhidos no dia-a-dia de uma alma 
jovem, apaixonada e vibrátil, que se emociona e quer par-
tilhar a comoção gerada por essas “incontidas emoções”. 
Ao ritmo das várias estações e do seu ciclo, esse quase 
franciscanismo vitalista, de agradecimento contínuo pelas 
dádivas da natureza e pela felicidade emerge numa lingua-
gem tendencialmente exclamativa, perante o “imanente 
milagre” da vida, que se revela no “rosto do nosso irmão”. 
Também por isso o fulgor desta escrita se espraia, pulsan-
do livre e musical, algo rebelde a imposições de metros, 
rimas e géneros, com excepção feita para a forma clássica 
do soneto11. 
Ao mesmo tempo, como sugerido, esse horizonte de fe-
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licidade é impossível sem o Outro, sem o rosto que cor-
poriza a alteridade e a relação amorosa completa. A exis-
tência só faz sentido se vivida intensamente pelos afectos 
e pelas emoções, pelos sorrisos e pela confiança, sempre 
em dose generosa e ilimitada. O Tu visado por esta voz 
poética pode assumir diversos rostos, mas é sempre dese-
jado e amado intensa e profundamente. Afinal, é a imagem 
especular em que o Eu, enamorado pela vida, se revê e se 
completa, numa desejada e renovada harmonia perene: “É 
a Primavera em mim / de cada vez que te vejo!”. E tudo 
numa imagética envolvente, em que ocasionalmente res-
soam antigas e sempre novas metáforas, em ecos longín-
quos do exemplo do eterno Cântico dos Cânticos. 
E como sabemos do legado imortal de tantos poetas, o 
amor é por natureza altruísta e gratuito, verdadeiro e lu-
minoso: “Não invejemos do outro a luz, / que ela a todos 
pode acender / a chama do coração...”12. O reconhecimen-
to do lugar axial do amor constitui a mais “epifânica reve-
lação”, numa viagem conjunta que confere todo o sentido 
à existência: “Faz esta viagem comigo / É o que te peço, / 
Lado a lado, / De mãos enlaçadas, / Pois são emparelhadas 
as almas / Que habitam os nossos corpos.”13 Esse é, afinal, 
o partilhado sonho de felicidade: “Tece comigo esta histó-
ria, / Façamo-lo da mais fina seda / Que todo o corpo ama: 
/ Eu a teia, / Tu a trama!”14 
Por vezes, nesse percurso de gestos partilhados e de con-
fessadas cumplicidades, assistimos mesmo à natural suges-
tão erótica, numa envolvência entrelaçada de murmúrios e 
arrepios, segredos e êxtases tácteis, em recorrente pulsão 
de desejo: “O teu corpo é uma ilha onde aporto / quando 
o vento sopra forte no meu sonho / Ou se o mar, ofegante, 
é descontente / E não permite que eu navegue em suas 
águas...”15.
E tudo expresso com a graciosidade e a leveza de quem 
sente, autenticamente, tudo o que diz, mesmo quando se 
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fica pela sugestiva enumeração, feita de mergulhos e de-
vaneios evocados ou desejados – “cabelos, lábios, mãos, 
seios”16. Ou ainda revive a intensidade de um momento 
mágico, em que a natureza comunga do calor envolvente:  

“Dilatam-se os corpos que pousamos na areia
Ainda quente
E há maresia a penetrá-los
Poros adentro...
Não há já mundo, para lá do areal!
O sol foi deitar-se enciumado...
Apenas o oceano e o firmamento
Assistem, cúmplices,
À harmonia total que nos torna
Únicos e eternos
Neste pedaço de tempo...”17

No entanto, sabemos bem que a boa poesia não se faz (ape-
nas) com belos sentimentos... Neste domínio, é oportuno 
recordar o teor das dez missivas de Rainer Maria Rilke, 
em Cartas a um Jovem Poeta, a começar pela primeira, com 
suas recomendações para que o seu interlocutor fuja aos 
“temas gerais” e aos lugares-comuns: “Não escreva poemas 
de amor; comece por evitar aquelas formas que são mais 
correntes e comuns: são as mais difíceis, pois requer uma 
grande força amadurecida exprimir o que nos é próprio 
quando já existem acumuladas tantas produções boas e até 
esplendorosas”18. 
Deste modo, creio que a autenticidade da escrita de Leo-
nor Castro, qualidade tão valorizada por Rainer M. Rilke, 
assenta justamente no processo aconselhado pelo autor 
do Livro de Horas: “descreva as suas tristezas e desejos, 
os pensamentos passageiros, a fé em qualquer forma de 
beleza – descreva tudo isso com sinceridade íntima, tran-
quila, humilde, e utilize para se exprimir as coisas que o 
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rodeiam, as imagens dos seus sonhos e os objectos das suas 
recordações”19. 
Para que serve a poesia? Numa “lógica da utilidade”, sim-
plesmente “não serve para nada”20. E, no entanto, para al-
guns espíritos, mostra-se absolutamente vital, como uma 
“encantação silenciosa”, na expressão de J. Derrida, que 
não resiste a ser dita e apreendida de cor (isto é, pelo co-
ração)21. Como afirmado, é a vida quotidiana que se trans-
forma em húmus permanente desta escrita de (In)conti-
das Emoções. Em suma, a escrita de Leonor Castro brota a 
partir de dentro, de forma incontida e genuína, como uma 
necessidade vital de celebração da vida. Afinal, como su-
blinhado por Shelley (Defesa da Poesia), “um poema é a 
própria imagem da vida, expressa na sua verdade eterna”22.

J
O
S
É
 
C
Â
N
D
I
D
O
 
D
E
 
O
L
I
V
E
I
R
A
 
M
A
R
T
I
N
S



CINTILAÇÕES
1
0
9
 
|
 

BIBLIOGRAFIA

CASTRO, Leonor (2016), (In)contidas Emoções, Fafe, Ed. 
Labirinto.

DERRIDA, Jacques (2003), Che cos’è la poesia? (trad. de 
Osvaldo Manuel Silvestre), Coimbra, Angelus Novus.

MENDES, Luís Filipe Castro (2016), Outro Ulisses Regres-
sa a Casa, Lisboa, Assírio & Alvim.

NERUDA, Pablo (1981), Odes Elementares, Madrid: Seix 
Barral.

O’NEILL, Alexandre (1990), Poesias Completas (1951/ 
1986), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
PAZ, Octavio (1988), Fernando Pessoa o desconhecido de si 
mesmo, Lisboa, Vega.

PINSON, Jean-Claude (2011), Para que Serve a Poesia Hoje? 
Porto, Deriva. 

RILKE, Rainer Maria (2002), Cartas a um Jovem Poeta 
(trad. de Vasco Graça Moura), Porto, Edições Asa. 

SHELLEY, Percy B. (1986), Defesa da Poesia, 3ª ed., Lis-
boa, Guimarães Editores.

TAMEN, Pedro (2013), Rua de Nenhures, Lisboa, D. Qui-
xote.

J
O
S
É
 
C
Â
N
D
I
D
O
 
D
E
 
O
L
I
V
E
I
R
A
 
M
A
R
T
I
N
S



REVISTA DE POESIA E ENSAIO
 
|
 
1
1
0

NOTAS

1. Cf. Castro, 2016: 15-18.
2. Assim, por estes versos podem perpassar as frutas de Cesário, o 

húmus de Brandão ou o gato de Pessoa, a Fénix renascida, o perfume 
do Cântico dos Cânticos, entre outras imagens e figurações carregadas 
de sentido (cf. Castro, 2016: 96-97 et passim).

3. Castro, 2016: 57 e 39.
4. Cf. Neruda, 1981.
5. Castro, 2016: 51.
6. Tamen, 2013: 26.
7. Paz, 1988.
8. Castro, 2016: 34, 129.
9. Castro, 2016: 18.
10. Cf. Castro, 2016: 96.
11. Cf. Castro, 2016: 36, 55, 104, 114, 122, 126, 129.
12. Castro, 2016: 27.
13. Castro, 2016: 29.
14. Castro, 2016: 29.
15. Castro, 2016: 128.
16. Castro, 2016: 61.
17. Castro, 2016: 65.
18. Rilke, 2002: 24. Mas a opção de comemorar o amor e a vida é uma 

forma suprema de adiar a morte, como escreveram tantos poetas 
– sirva de exemplo Alexandre O’Neill (1990), num dos mais 
inesquecíveis poemas de amor da língua portuguesa, “Um Adeus 
Português”, dedicado a “amor dorido”, em que lemos: “Com ou sem 
sorte, / não será tempo de viver, / de amar, de resistir à morte?”

19. Rilke, 2002: 24-25. Como aconselhava R. M. Rilke, cada autor deve 
mesmo perguntar-se: tenho mesmo de escrever? Existe em mim 
esta absoluta necessidade? Ou ainda – na conversa reescrita por Luís 
Filipe Castro Mendes (2016: 52) entre o Senhor Poeta e oi Senhor 
Kappus: “(...) Pense bem / se podia algum dia viver sem escrever 
poesia”. A memorável lição de Rilke ao jovem senhor Kappus é uma 
pergunta retórica para Leonor Castro, pois palpita nesta poesia uma 
evidente e absoluta necessidade de ser escrita.

20. Pinson, 2011: 11.
21. Derrida, 2003: 9.
22. Shelley, 1986: 43.
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MIGRAÇÃO - O REPTO À CIDADANIA

Maria João Cabrita
Universidade da Beira Interior

A migração transfronteiriça de pessoas coloca uma série 
de desafios aos países de acolhimento de estrangeiros. 
Cingimo-nos, aqui, a analisar o repto colocado pela entra-
da e permanência de estrangeiros no Espaço Schengen às 
cidadanias nacional e transnacional, tomando por moldura 
teórica o cosmopolitismo habermasiano da filósofa Seyla 
Benhabib1. 
A Europa é um destino preferencial de imigração de pes-
soas oriundas dos mais diversos lugares - de ex-colónias, 
de países com governos ditatoriais, de palcos de guerra, 
de territórios onde ocorrem desastres naturais, alterações 
climatéricas, pobreza, etc. Em alguns casos a admissão de 
estrangeiros no território europeu tem funcionado como 
uma espécie de recompensa pelos danos causados pelas 
suas políticas externas nos países de origem dessas pes-
soas; e noutros como um dever de resposta ante crises hu-
manitárias. Em ambos os casos, a Europa assume-se como 
potência normativa e guardiã do respeito pelos direitos 
humanos. Postura que hipocritamente mantém mesmo 
quando tarda em agir para salvar vidas humanas – a sua 
inépcia face ao massacre de Srebrenica (1995) e ao recen-
te avolumar de mortes de refugiados em águas do Medi-
terrâneo, vítimas de redes de tráfico humano, são disso 
ilustrativas. Urge, então, questionar: de que serve a União 
Europeia (UE) proclamar a “inviolabilidade da dignidade 
humana”2 quando, frequentemente, tarda em accionar prá-
ticas de protecção da vida humana? Tanto mais que a De-
claração Universal dos Direitos Humanos (1948)3 outorga 
direitos ao ser humano enquanto tal, a qualquer indivíduo 
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do mundo, e não apenas àqueles que, por mera sorte, nas-
ceram em qualquer país membro da UE ou associado do 
Espaço Schengen. 
Como potência normativa e guardiã do respeito pelos di-
reitos humanos, a UE deve garantir uma política de fron-
teiras que facilite a entrada de pessoas que sofrem de dé-
fices de direitos humanos, pois de outro modo é difícil 
salvaguardar o Espaço Schengen e, com ele, a liberdade de 
circulação e de residência de pessoas na UE - pedra angu-
lar da cidadania europeia. Propondo uma série de medidas 
imediatas para fazer face ao recente e maior fluxo de refu-
giados pós IIª Guerra Mundial, na Agenda Europeia da Mi-
gração 2015 (13 de Maio de 2015)4 a Comissão Europeia 
anunciou a intenção de aperfeiçoar a gestão das migrações 
assente em 4 pilares: 1) redução dos incentivos à migração 
ilegal; 2) salvar vidas e garantir a segurança das fronteiras 
externas; 3) desenvolver uma política de asilo sólida – pro-
cesso de asilo único por toda a Europa – e rever o Regula-
mento de Dublin5; e 4) desenvolver uma nova política em 
matéria de migração legal – referente à migração econó-
mica. Linhas de actuação que evidenciam a sua disponibi-
lidade para dialogar e cooperar com os países de origem de 
refugiados e imigrantes ilegais, países que, na sua grande 
maioria, são governados por líderes políticos autoritários 
que descartam o dever de respeito e protecção aos direitos 
humanos dos membros da sua comunidade. 
Nos termos da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugia-
dos (ONU, 1951), um refugiado é alguém que “devido a 
um receio fundado de ser perseguido por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, pertença a um determinado grupo 
social ou de opinião política, encontra-se fora do país de 
origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou 
não quer regressar ao mesmo”6. Focalizada mais nos acti-
vistas e nos alvos que nas vítimas, não cobrindo a neces-
sidade de protecção das mulheres e das crianças, daqueles 
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que fogem da guerra civil ou da violência generalizada e 
não reconhecendo as catástrofes ecológicas, a fome e ou-
tras causas da fuga e da migração forçada, esta definição 
revela-se, hoje, inadequada e amplamente individualista 7. 
Urge, assim, ser reformulada de modo a acentuar, essen-
cialmente, que as ameaças de segurança não são facilmen-
te separáveis das ameaças de subsistência. 
Nem todas as razões para alguém sair do seu país invo-
luntariamente têm o mesmo valor e são suficientes para 
compensar todos os argumentos de restrição à sua entra-
da noutro país. Em termos políticos, nenhum Estado que 
reconheça o estatuto de refugiado pode forçar um “can-
didato a asilo” a regressar ao país de origem, excepto em 
circunstâncias de processo fraudulento, de insuficiência 
ou invalidade das razões expostas no requerimento. Mas 
se os Estados reconhecem este “dever de não devolução”, 
não reconhecem o “dever de conceder asilo”. Apesar do 
direito de asilo constar na lista de direitos da DUDH, no 
direito internacional as regras da sua concessão são pou-
co claras - em grande medida, devido à CRER não fazer 
qualquer menção ao dever dos Estados sobre esta matéria. 
Na ausência de um instrumento legalmente vinculativo do 
direito de asilo, os Estados hesitam em dar conteúdo ju-
rídico a esse direito – por exemplo, a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (2000) garante-o apenas 
nos termos da CRER e do seu Protocolo (1967) 8. 
Na generalidade, os Estados arrogam-se do direito (e não 
do dever) de conceder asilo – corolário do seu direito so-
berano de controlo de fronteiras – com base no princípio 
de ajuda mútua – segundo o qual têm o dever moral de 
prestar ajuda aos mais necessitados, desde que esta não 
seja demasiado onerosa. Isto significa, que este dever é re-
vogado sempre que haja um grande número de refugiados 
a solicitar asilo. Não obstante, uma vez que um Estado re-
conheça o estatuto de refugiado ao requerente de asilo não 
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o pode obrigar a retornar ao país de origem; distintamente, 
pode obrigar o imigrante económico a retornar ao seu país 
de origem uma vez que tenha terminado o seu contrato de 
trabalho e não usufrua do estatuto de residente permanen-
te, mesmo quando as suas práticas políticas contribuam 
para o depauperamento do seu país de origem. 
Esta diferença de tratamento dos Estados entre refugiado 
e imigrante económico, ou migração involuntária e mi-
gração voluntária9, traduz o modo como a liberdade de 
movimento de pessoas, dentro e para além fronteiras, é 
abordado nos termos da DUDH. A lista de liberdades bá-
sicas desta Declaração integra a liberdade de movimento e 
residência (artigo 13.1), a liberdade de sair e de voltar ao 
seu país (artigo 13.2) e a liberdade de procurar e gozar de 
asilo em outros países (artigo 14.1). Da mesma forma, a 
sua lista de direitos ao devido processo legal inclui o direi-
to à não privação arbitrária da nacionalidade (artigo 15.2). 
Mas nesta Declaração, tal como nos posteriores tratados 
internacionais de direitos humanos, o tema da livre circu-
lação transnacional de pessoas é abordado como direito de 
emigrar. Sendo, assim, frisa a assimetria entre sair de um 
país e entrar noutro, conferindo aos Estados a liberdade de 
escolherem quem entra ou não no seu território. 
A desigualdade económica no seio e entre Estados, acen-
tuada pelos efeitos perversos da globalização, e a inse-
gurança decorrente da ameaça de terrorismo, a cada dia 
mais globalizado e instrumentalizado com base no funda-
mentalismo religioso, conduz-nos, naturalmente, ao dile-
ma moral sobre a maior ou menor abertura de fronteiras. 
Conquanto o movimento transnacional de pessoas seja 
tido ou como corolário do direito humano à liberdade de 
movimento ou como um direito indispensável à concre-
tização dos nossos direitos básicos, como são os direitos 
à subsistência e à segurança, é frequentemente preterida 
em prol dos direitos de cidadania, da cultura e religião dos 
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povos, da estabilidade institucional e económica das socie-
dades domésticas, do interesse das classes dominantes dos 
estados-nação, etc. 
Retenhamo-nos, então, no caso específico da EU. Defen-
dendo a abertura de fronteiras no seio do seu território re-
lativamente aos seus membros e associados, a UE assume 
uma política de fronteiras fechadas ao exterior e fomenta 
a ideia de que os Estados membros são moralmente livres 
para restringir a imigração de cidadãos de países terceiros, 
consoante os seus próprios interesses. Deste modo, as prá-
ticas políticas de imigração têm-se mantido fiéis à teoria 
convencional da migração e, acentuando a soberania dos 
Estados, fundamentam o direito de admissão na “qualida-
de de membro”. Os membros da comunidade política to-
mam as suas decisões – no caso dos imigrantes, podem ad-
miti-los ou excluí-los – consoante a sua concepção social 
de qualidade de membro e a espécie de comunidade que 
pretendem formar. 
A teoria convencional da migração, promovendo a dis-
tinção entre “os de dentro” e “os de fora”, ou membros e 
estrangeiros, acentua o significado moral das fronteiras es-
tatais no mundo real. Como acentuado pelo seu principal 
representante, o comunitarista moderado Michael Walzer, 
“a restrição nas entradas serve para defender a liberdade e 
o bem-estar, assim como a política e a cultura de um gru-
po de pessoas comprometidas entre si e com a sua vida 
comum”10. Reivindicando o direito de admissão dos novos 
membros, mas não podendo proibir alguém de sair, excep-
to em circunstâncias de emergência nacional, os países são 
análogos a associações ou a clubes. O próprio conceito de 
“qualidade de membro” traduz a assimetria moral entre 
emigração e imigração – o facto de as pessoas terem o di-
reito de sair do seu país não lhes dá o direito de entrar num 
outro. Todavia, como o próprio Walzer admite, é mais cor-
recto equiparar os países da UE, sociedades democráticas 
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liberais, a famílias - analogia que capta uma característica 
moral essencial a estes países: as obrigações morais dos 
seus cidadãos para com certos grupos de fora, especial-
mente para com aqueles que são reconhecidos como seus 
parentes nacionais ou étnicos11. Os cidadãos, tal como os 
membros da família, “estão moralmente ligados a pessoas 
que não escolheram, que vivem fora de casa”12. 
A admissão de estrangeiros nos países membros da UE 
não se restringe ao critério da qualidade de membro e à 
espécie de comunidade que pretendem formar. Pois, de 
outro modo, omitiria que são como famílias. A relação dos 
membros da comunidade com essas pessoas substancia 
outro elemento de ponderação da admissão; não apenas 
pela concepção que temos deste relacionamento, “mas 
também pelos contactos reais, pelas ligações, pelas alian-
ças que contraímos e pelos resultados que temos obtido 
além-fronteiras”13. O contacto directo quer com as pes-
soas que pretendam entrar num determinado território, 
quer com os seus países de origem, facilita a decisão da 
comunidade e permite-lhe ganhar confiança na tomada de 
decisões sobre a admissão, ou não, de estrangeiros. Neste 
sentido, o que é relevante é que cada comunidade elabore 
os seus próprios critérios de admissão ou rejeição de imi-
grantes, de maneira a evitar o risco de se tornar minoria 
no seu próprio território. O que, à partida, dificulta a de-
lineação e aplicação de uma política de migração comum 
na UE. 
O facto dos Estados membros da EU serem livres de es-
colher as suas políticas de admissão de estrangeiros com 
base na distribuição da “qualidade de membro”, não in-
viabiliza que, em determinados casos, tenham obrigações 
distributivas para com cidadãos de Estados terceiros. Tra-
tam-se de distribuições condicionadas por situações con-
cretas - com a dos refugiados (por dever humanitário) e a 
dos imigrantes que residem no seu território (por justiça 
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política). Mas o dever humanitário dos países membros 
da UE é delimitado quer pelos custos a ele associado, que 
quando volumosos colocam em perigo o padrão de vida 
dos seus cidadãos; quer pela preservação e segurança das 
suas comunidades sociais e políticas. Isto significa que, le-
gitimamente, os Estados não podem negar um pedido vá-
lido de asilo, mas podem negar o pedido de asilo de um 
vasto número de refugiados. No entanto, como sublinha 
a filósofa Seyla Benhabib, devemos indagar: “será moral-
mente admissível negar asilo no nosso território, quando 
requerido por um vasto número de pessoas, pelo facto de 
causar um declínio nos nossos padrões de vida?”14. 
A defesa do encerramento das fronteiras da UE apresenta 
um fundo teórico convincente para os Estados mais ricos 
manterem afastadas das suas fronteiras milhares de pes-
soas pobres que, ao certo, beneficiariam com a imigração 
livre. O pano de fundo dos critérios de admissão dos Esta-
dos membros da UE recorre a argumentos políticos - como 
a segurança e o bem-estar dos cidadãos, ou a sua preser-
vação cultural – que encobrem, frequentemente, decisões 
assentes em aspectos contingentes e moralmente arbitrá-
rios - como a origem ou o local de nascimento dos poten-
ciais imigrantes. Por outro lado, a ideia de que a UE tem 
obrigações especiais para com os cidadãos nacionais dos 
seus Estados membros constitui um solo fértil à emergên-
cia e crescimento de políticas de extrema-direita. 
Na realidade, o cidadão europeu tem a possibilidade de ir 
ao encontro de melhores oportunidades dentro do Espaço 
Schengen, mas o facto de ter nascido no norte, centro ou 
sul é determinante para a efectivação desse direito de li-
vre circulação. Por outro lado, e de um ponto de vista cos-
mopolita, o facto de alguém ter nascido numa democracia 
ocidental é um privilégio absolutamente feudal15 – como 
escreve Joseph Carens, “nascer num país desenvolvido é 
como nascer no seio da nobreza, enquanto nascer num 
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país do Terceiro mundo é como nascer no seio da classe 
camponesa”16.
Nos termos do Art. 53 (2) da CDFUE, os imigrantes de paí-
ses terceiros que tenham adquirido a cidadania de um país 
membro de UE adquirem o estatuto de cidadão europeu, 
usufruindo dos seus direitos e deveres. Mas o processo da 
passagem da residência temporária para a residência per-
manente, sem a qual não se alcança o estatuto de cidadão 
do Estado de acolhimento, é moroso. Este revela, por um 
lado, a garantia do direito de hospitalidade a quem cumpre 
os requisitos necessários ao visto de entrada e residência 
temporária17; mas, por outro lado, a dificuldade de acesso 
à residência permanente - um privilégio concedido pelas 
autoridades, por um contrato de beneficência18 – e, conse-
quentemente, ao privilégio supremo da cidadania19. 
A delonga e labirinto processual – primeiramente, do pro-
cesso pelo qual o imigrante se torna “membro de facto” da 
sociedade de acolhimento e, depois, pelo processo no qual 
se torna “membro de pleno direito”20 – leva mais à exclu-
são que à inclusão de estrangeiros nos países da UE, tendo 
em vista proteger os interesses dos Estados e não os direi-
tos dos indivíduos. O Pacto Europeu Sobre Migração e Asilo 
(Bruxelas 2008) evidencia isso mesmo ao colocar a ênfase 
na necessidade de se atender às prioridades, necessidades 
e capacidades das sociedades de acolhimento; ao combate 
à imigração ilegal; ao fortalecimento e eficácia de controlo 
de fronteiras; e à criação de uma colaboração global com 
os países de origem e de trânsito. Ainda que enfatize a 
necessidade de se favorecer a integração dos imigrantes, 
mantém a fronteira entre “membros de pleno direito” e 
residentes estrangeiros que usufruem apenas de protec-
ção dos seus direitos básicos. Os imigrantes legais encon-
tram-se, assim, na situação de “mais do que estrangeiros” e 
“menos do que cidadãos”. Todavia, se a consagração de di-
reitos sociais tem minimizado a marginalização, exclusão 
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e xenofobia a que estavam sujeitos, no reverso constituem, 
igualmente, uma forma de exclusão pouco compatível com 
os princípios democráticos das sociedades modernas, já 
que na verdade criam dois níveis de cidadania: cidadãos de 
primeira (citizens) e de segunda (denizens). 
A cidadania constitui, assim, o mecanismo legal dos Esta-
dos para distinguir membros e não membros da comuni-
dade política. Mas hoje – como salienta Benhabib - o pro-
blema das fronteiras políticas ganha de novo visibilidade, 
sendo perceptível a diferença entre a integração cultural e 
a integração política dos imigrantes, ou a aquisição formal 
de cidadania. Urge assumir-se, por um lado, a porosidade 
de fronteiras como contributo para o enriquecimento da 
diversidade democrática; por outro, que o modelo unitário 
da cidadania ruiu21. Se a qualidade de membro é crucial às 
autocompreensão e autodeterminação das comunidades 
culturais e políticas, como assinalam os comunitaristas, 
“não se pode negar a interdependência crucial de identi-
dades e direitos, de instituições políticas e comunidades 
culturais”22 e acusar-se a imigração pela desagregação da 
cidadania. De outro modo, arriscamo-nos a olvidar a ver-
dadeira complexidade e múltiplas faces do desenvolvi-
mento institucional dos direitos de cidadania no mundo 
contemporâneo 23. 
A era da globalização, do constante fluxo de pessoas e de 
bens, exige repensar o estatuto de cidadania. Em primeira 
instância, urge compreender as causas do seu visível de-
clínio, quando aferida em termos de participação política 
ou, até mesmo, de participação cívica ampla. Neste senti-
do, as visões de integração ética e política das teorias do 
“declínio da cidadania” – desenvolvidas pelos teóricos do 
comunitarismo, republicanismo cívico e nacionalismo 
liberal – tornam-se questionáveis, dado focalizarem-se 
nas identidades culturais em detrimento das instituições 
políticas, descurando que as tradições culturais abarcam, 
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no seu âmago, a inovação e a contestação. Negligenciam, 
assim, a presença de novas modalidades de acção política 
que, despontando no seio das instituições de desagregação 
dos direitos de cidadania, são protagonizadas por aqueles 
que não usufruem da qualidade de membro pleno. 
Hoje o cidadão pode usufruir apenas de um ou de dois 
dos três elementos articulados no conceito de cidadania 
do Estado moderno – a identidade colectiva dos cidadãos 
(língua, religião, etnia, história comum, memórias, etc); os 
privilégios da qualidade de membro político de acesso a 
direitos de autonomia pública; e o justo título a direitos 
sociais e privilégios24. Esta desagregação da cidadania é 
visível na EU, onde todos os cidadãos dos Estados mem-
bros têm direitos de qualidade de membro político mesmo 
quando residam em territórios distintos dos da sua nacio-
nalidade. Diferentemente, os direitos políticos dos nacio-
nais de países terceiros variam conforme o país membro 
de acolhimento – por exemplo: se na Holanda nacionais 
de países terceiros podem participar nas eleições regionais 
e locais, na Irlanda apenas fica garantido o seu direito ao 
voto nas eleições locais. Isto significa que o justo título de 
direitos deixou de depender do estatuto de cidadania. 
Em termos de integração de imigrantes, uma política de 
reconhecimento (e não de assimilação) torna evidente a 
contiguidade entre as cidadanias nacional e cosmopolita. 
Contrariamente ao que defendem o comunitarismo ético 
e o nacionalismo político, é possível articular-se o plura-
lismo cultural e o cosmopolitismo quando o reconheci-
mento da identidade pressuponha a observância de três 
condições: 1) a reciprocidade igualitária (de direitos civis, 
políticos, económicos e sociais) entre os membros das mi-
norias e das maiorias; 2) a oportunidade de escolha volun-
tária (em termos culturais, religiosos e comunitários); e 
3) as liberdades de saída e associação. Se a cultura ilustra 
o horizonte formado por opções valorativas, entre o bem 
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e o mal, o sagrado e o profano, o puro e o impuro, negar-
-se a alteridade aos indivíduos e aos grupos implica não só 
desrespeitar as suas histórias e tradições, os seus rituais e 
símbolos, como dominá-los e tratá-los como cidadãos de 
segunda, senão mesmo como estranhos. Ora, a reclama-
ção de direitos identitários por parte dos indivíduos e das 
minorias não só implica o seu reconhecimento legal, como 
a distribuição de recursos comunitários por parte dos Es-
tados que permitam preservar e proteger as suas especifi-
cidades culturais. 
Ao incorporar-se as reivindicações da cidadania no regi-
me universal dos direitos humanos, assinala-se a co-im-
plicação entre uns e outros e dissolve-se o antagonismo 
constitutivo da legitimidade democrática - as democra-
cias modernas agem em nome de princípios universais 
circunscritos no seio duma comunidade cívica particular. 
Se o paradoxo da legitimidade democrática, ou o compro-
misso da soberania em ligar as suas intenções a uma série 
de pré-compromissos com os direitos humanos, permitiu 
traçar a fronteira entre os membros de pleno direito e os 
alienados de uma sociedade democrática; hoje, perante 
a desagregação dos direitos de cidadania, as políticas de 
qualidade de membro devem negociar “as complexidades 
entre os direitos de filiação total, a voz democrática e a re-
sidência territorial”25. A “qualidade de membro” deve ser 
reconhecido como um direito humano, no sentido moral 
do termo, e a cidadania repensada de modo a reflectir o 
reconhecimento das múltiplas filiações e identidades, o 
igual respeito e uma solidariedade que relegue as diferen-
ças religiosas, culturais e étnicas e, concomitantemente, as 
diferenças de género. 
Se, por um lado, o grande debate contemporâneo sobre a 
cidadania europeia visa, essencialmente, questões relati-
vas ao défice democrático, ao abismo entre a vontade dos 
eleitores e as tomadas de decisão dos políticos; por outro 
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lado, os países membros da EU tendem a adoptar políticas 
de integração de estrangeiros que preservem o que há de 
positivo nos modelos anteriormente vigentes - a priorida-
de atribuída ao indivíduo (da assimilação) e a diversida-
de cultural (do multiculturalismo) - adicionando-lhe um 
elemento essencial à inclusão e à coesão social, o diálo-
go assente na igual dignidade e nos valores partilhados. 
Incorporando o primado dos direitos humanos sobre as 
tradições culturais, sejam estas maioritárias ou minoritá-
rias, o respeito pela democracia e pelo Estado de Direito, o 
diálogo intercultural apresenta-se como o novo paradigma 
de integração e de cuja responsabilidade de organização é 
tanto dos indivíduos quanto de actores sociais, políticos, 
religiosos, civis, organizações não governamentais, etc. 
Fomentando uma cidadania mais activa e inclusiva, quer 
no âmbito nacional, quer no âmbito transnacional, o diá-
logo intercultural constitui, assim, uma ferramenta contra 
o racismo, a xenofobia, o sexismo, a intolerância ou qual-
quer outra forma de discriminação. 
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NOTAS

1. Trata-se de “uma filosofia normativa para a execução das normas 
universalista da ética do discurso para além dos limites do Estado-na-
ção”, in Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism, Oxford: Oxford 
University Press, 2006, p. 18. 

2. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, art. 1. Disponí-
vel em www.europarl.eu/charter/pdf/text pt.pdf. 

3. Disponível em http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/
UDHR_Translations/por.pdf. 

4. Disponível em https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaf-
fairs/files/what-wedo/policies/europeanagenda-migration/back-
ground-information/docs/summary_european_agenda_on_migra-
tion_pt.pdf. 

5. O Regulamento Dublin substituiu, em 2003, a Convenção de Dublin 
- lei da UE que visa agilizar o processo de candidatura para os refugia-
dos que procuram asilo político ao abrigo da CRER, na redacção dada 
pelo Protocolo de Nova Iorque. Trata-se de esclarecer qual o Estado 
membro responsável por um determinado requerente de asilo e de 
assegurar que pelo menos um deles lide com a sua aplicação. Todavia, 
esta responsabilização coloca uma pressão excessiva sobre as zonas 
fronteiriças por onde, usualmente, os requerentes de asilo entram na 
UE e onde os Estados são, frequentemente, menos capacitados para 
oferecer apoio e protecção – facto que coloca as pessoas que neles 
entram em risco de serem devolvidas ao seu país de origem. 

6. UN Convention Relating to the Status of Refugee 1951, Article 1 A 
2. Disponível em http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/StatusOfRefugees.aspx. 

7. Veit Bader, “The Ethics of Immigration”, in Constellations 12 (3), 
2005, p.304. 

8. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, art. 18. Disponí-
vel em www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text pt.pdf. 

9. O direito de migrar é reconhecido por alguns teóricos como um di-
reito básico - por exemplo, “como o corolário do direito de livre mo-
vimento”-; e, por outros, como “um direito derivado, justificado ape-
nas como meio de proteger outros direitos, como o da subsistência” 
(David Miller, National Responsibility and Global Justice, Oxford: 
Oxford University Press, 2007, p. 202). Segundo esta última acepção, 
alguém que vive num local onde não lhe são garantidos os recursos 
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necessários a uma vida minimamente decente, tem o direito de mu-
dar para um lugar onde estes lhe sejam assegurados. Esta questão 
remete para a distinção entre “aqueles que saem por necessidade” e 
“aqueles que saem por preferência” (Ibidem) - é neste sentido que se 
estabelece, no quadrante político dos Estados, a distinção entre refu-
giado e migrante económico, migração involuntária ou sob coacção e 
migração voluntária. 

10. Michael Walzer, As Esferas da Justiça, Lisboa: Editorial Presença, 
1999 [1983], p. 39. 

11. Idem, p. 41. 
12. Ibidem. 
13. Walzer, op. cit., p. 47. 
14. Seyla Benhabib, The Rights of Others, Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 2007 [2004], p. 37. 
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16. Joseph H. Carens, “Migration and Morality: A Liberal Egalitarian 

Perspective”, in Brian Barry and Robert Goodin (eds.), Free Move-
ment: Ethical Issues in Transnational Migration of People and Mo-
ney, NY: Havester Wheatsheaf, 1992, p.26. 

17. Por exemplo, o cidadão estrangeiro que queira fixar-se em território 
português tem que ser titular de um visto que lhe é atribuído uma 
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I DWELL IN POSSIBILITY:
APROXIMAÇÃO A UM DIÁLOGO

ENTRE A POESIA DE EMILY DICKINSON
E CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Nuno Brito
Universidade Califórnia, Santa Barbara

I dwell in Possibility -
a fairer house than Prose -

More numerous of Windows -
                        Superior - for Doors -

Emily Dickinson

Habitar a possibilidade: Gesto subentendido também à 
poética de Drummond, lugar de mergulho na corrente de 
uma experiência múltipla, experiência que afirma a poe-
sia como uma casa mais ampla, mais justa, mais bela (de 
portas e de janelas maiores), aberta ao diálogo com outras 
vozes que a antecederam, que a ajudaram a erguer (a casa 
é então de todos e começou muito antes de nós, a casa está 
ainda em construção), a mesma condição de mergulho no 
possível, na experimentação continua. O que este trabalho 
pretende observar e analisar é a comunicação que há entre 
estas duas poéticas, as suas zonas de confluência, de inter-
ceção, de sobreposição.
Desde logo comunicação na forma, num tom fragmentado, 
no verso por vezes curto, marcado por uma tendência elíp-
tica, de síntese, mais evidente em Emily Dickinson, pelo 
uso do travessão, do anacoluto, da concisão, mas também 
presente em Drummond, em que a sensação de fragmen-
tação e unidade coexistem a partir de uma continua sen-
sação de quebra e continuidade, conseguida, muitas vezes, 
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pela enumeração caótica de certos poemas. Comunicação 
formal, temática, estilística, em duas vozes que se aproxi-
maram na sua conceção de poesia, nas diferentes formas 
de intensificação da realidade, nas suas perspetivas e nos 
seus ângulos de observação, na forma pela qual os sujeitos 
poéticos se posicionam perante o mundo e dialogam com 
ele, em como fazem a apologia do sensível, do material, do 
efémero, em como se posicionam perante o tempo, na va-
lorização de uma experiência sensível, finita, na presença 
de uma noção de humildade que percorre transversalmen-
te estas duas criações.
As duas poéticas partilham de uma visão erotizada da na-
tureza. Em Emily Dickinson a natureza faz parte de uma 
experiência total que rodeia em absoluto o sujeito poético, 
natureza que vence, que conquista, que rodeia e se confun-
de com a individualidade, natureza cujas formas são exal-
tadas, do clima, à paisagem, ao por do sol, às diferentes 
tonalidades da luz, a uma visão do chão que o percorre e 
inten-sifica, (o cogumelo, a flor, o rato), a natureza ma-
nifesta-se como afirmação de vida, captada por um olhar 
poético que se considera a si mesmo testemunhal, descri-
tivo, um olhar que absorve, que afirma: “Beauty – be not 
caused – It Is –“; olhar que nos diz que a estesia nos rodeia 
e que a poesia apenas a capta, a absorve e transmite; o prin-
cipal atributo do poeta é, a partir desta ideia, a capacidade 
de atenção, de singularização, olhar que aproxima definiti-
vamente estas duas poéticas. A atenção e a singularização 
só é possível, no entanto através de uma intensificação da 
realidade observada, através do exercício de conferir ênfa-
se, de provocar aquilo que nos afirma Henri Michaux: “Em 
poesia, vale mais sentir um estremecimento a propósito de 
uma gota de água que cai em terra e comunicar esse estre-
mecimento, do que expor o melhor programa de entreaju-
da social.” (MICHAUX, p. 2), estremecimento de que nos 
fala este poema de Emily Dickinson:
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A drop fell on the apple tree.
Another on the roof;
A half a dozen kissed the eaves,
And made the gables laugh.

A few went out to help the brook,
That went to help the sea.
Myself conjectured, Were they pearls,
What necklaces could be!

The dust replaced in hoisted roads,
The bird jocoser sung;
The sunshine threw his hat away,
The orchands spangles hung.

The breezes brought dejected lutes,
And bathed them in the glee;
The East put out a single flag,
And signed the fête away.

(DICKINSON, 2003, p. 120)

O estremecimento causado pelas gotas que caem é pro-
vocado por um olhar intensificador da realidade que ob-
serva singularmente uma vibração única, estremecimento 
que nos passa por uma experiência de desaceleração do 
entorno, para singularizar um objeto e o transfigurar, este 
é um olhar que acelera uma vibração no objeto, que provo-
ca um estranhamento, e dessa forma, um contacto pleno 
com o presente, olhar omnipresente também na poética 
de Drummond, que nos afirma: “Que tristes são as coisas, 
consideradas sem ênfase” (DRUMMOND, 2004, p. 119), 
esse é o olhar de “A flor e a náusea”, a natureza como rom-
pimento, como afirmação de vida, que brota e irrompe 
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num cenário urbano, natureza erotizada nas suas pulsões 
vitais, de novo trata-se aqui de comunicar um estremeci-
mento, da necessidade urgente de o comunicar: “Façam 
completo silêncio, paralisem os negócios, / garanto que 
uma flor nasceu.” (DRUMMOND, 2004, p. 119). Perspe-
tiva do chão, presente a todo o momento em Emily Di-
ckinson, atentemos ao campo semântico do mínimo, do 
residual:

God made a little gentian;
It tried to be a rose
And failed, and all the summer laughed.
But just before the snows
There came a purple creature
That ravished all the hill;
And Summer hid her forehead,
And mockery was still.

The frosts were her condition;
The Tyrian would not come
Until the north evoked it.
“Creator! Shall I bloom?”

(DICKINSON, 2003, p. 111)

Tanto em Carlos Drummond de Andrade como em Emily 
Dickinson é a exaltação do mínimo que acontece: “Como 
fugir ao mínimo objeto / ou recusar-se ao grande?” 
(DRUMMOND, 2004, p. 116) trata-se de “amar o inóspito, 
o áspero, / um vaso sem flor, um chão de ferro” (DRUM-
MOND, 2004, p. 263), exercício que se afirma como um 
imperativo, uma atitude constante: “Este o nosso destino: 
amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas” 
(DRUMMOND, 2004, p. 263). A erva, o cogumelo, o rato 
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nos poemas de Dickinson, o chão pedregoso de Minas, o 
mineral, o ferro nos poemas de Drummond, perspetiva de 
uma visão do chão, de um olhar que intensifica e amplia:

How happy is the little stone
That rambles in the road alone,
And doesn’t care about careers,
And exigencies never fears;
Whose coat of elemental brown
A passing universe put on;
And independent as the sun,
Associates or glows alone,
Fulfilling absolute decree
In casual simplicity.

(DICKINSON, 2003 p. 102)

De novo em contacto com Henri Michaux, este olhar in-
tensificador da realidade é um olhar que faz habitar, que 
preenche com vida, que humaniza: “Qual a finalidade da 
poesia?” – A de nos tornar habitável o inabitável, respirável 
o irrespirável.” (MICHAUX, p. 2). Nas duas poéticas este 
exercício de criação de ênfase passa pela exaltação daquilo 
que é frágil, perecível, perene, pela intensificação de um 
estado de finitude, de transmutação. “Poeta do finito e da 
matéria”, assim se autocaracteriza Drummond no primeiro 
poema de A Rosa do Povo (1945), ainda em “Consideração 
do Poema” nos diz: “Eis aí meu canto. / Ele é tão baixo que 
sequer o escuta / ouvido rente ao chão.” (DRUMMOND, 
2004, p. 116). Trata-se de vislumbrar aquilo que num esta-
do de finitude é continuidade, aquilo que se afirma como 
eterno, de isso nos fala o poema “Resíduo”:
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De tudo ficou um pouco.
Do meu medo. Do teu asco.
Dos gritos gagos. Da rosa
ficou um pouco.

Ficou um pouco de luz
captada no chapéu.
Nos olhos do rufião
de ternura ficou um pouco
(muito pouco).
(...)

(DRUMMOND, 2004, p. 158) 

É por uma condição de finitude que se evidencia um esta-
do de imortalidade, uma continuidade, um estado aberto 
do ser, disso nos fala o poema “Memória”, de Claro Enigma 
(1961)

Nada pode o olvido
contra o sem sentido
apelo do Não.

As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis
à palma da mão.

Mas as coisas findas,
muito mais que lindas,
essas ficarão.

(DRUMMOND, 2004, p. 252)

Consciência de um estado de finitude, que é um estado 
de poder, uma afirmação de vida: como afirma Emily Di-
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ckinson “To be alive – is Power - / Existence – in itself -/ 
Without a further function - / Omnipotence – Enough - / 
To be alive – and Will! / ’Tis able as God - / the Maker – of 
Ourselves – be what / Such being finitude!” (DICKINSON, 
2014, p. 372), ou ainda:

My friend must be a Bird -
Because it flies!
Mortal, my friend must be,
Because it dies!
(...) 

(DICKINSON, 2014, p. 210)

Nos dois casos se manifesta uma poética do finito e da ma-
téria, que opta pelo transitório, pelo perecível, pelo chão, 
pelo mínimo e residual, ou dito de outra forma, uma poé-
tica que procura suprir um vazio, romper com toda a idea-
lização, e nessa idealização, quebrar com a ideia de uma 
transcendência afastada e distante, trata-se, nos dois ca-
sos, de habitar aquilo que nos está perto, de conferir ênfa-
se ao que há de mais imediato e próximo, de pisar o chão e 
de o acender; não se trata de desistir em absoluto de uma 
transcendência, mas de afirma-la, através de um exercício 
de criação de ênfase, naquilo que nos é imediato e apreen-
sível, esta ideia fica plenamente concretizada neste poema 
de Emily Dickinson:

Who has not found the heaven below
Will fail of it above.
God’s residence is next to mine,
His furniture is love.

(DICKINSON, 2003, p. 58)
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Amar o imediato, o pequeno, o residual é assumir que há 
um microcosmos que é o reflexo de um macrocosmos, é 
desistir de uma contemplação vazia, de um espaço que 
não é por agora experimentável, aquilo que Drummond 
refere como “A fuga do feérico” (DRUMMOND, 2004, p. 
143), as poéticas de Emily Dickinson e Carlos Drummond 
de Andrade partilham da concretização desta ideia, aqui-
lo que Emerson nos afirma desta maneira:“The invariable 
mark of wisdom is to see the miraculous in the common” 
(EMERSON, 2000, p. 38). Atentemos a este poema:

Heaven is what I cannot reach!
The apple on the tree,
Provided it do hopeless hang,
That “heaven” is, to me.

The color on the cruising cloud,
The interdicted ground
Behind the hill, the house behind, -
There Paradise is found!

(DICKINSON, 2003, p. 53)

Doutra forma Novalis afirmaria: “Cada objeto amado é o 
centro de um paraíso” (NOVALIS, 1988, 64), aforismo que 
reflete grande parte da visão destas duas poéticas. Não se 
trata de desistir do transcendente mas de optar por con-
cretizá-lo no material e no finito, esse é o gesto subenten-
dido no poema “Máquina do mundo”, o que este poema 
evidencia com a figura de desviar os olhos para o chão é 
a desistência de uma procura num espaço vazio, a opção 
de intensificar a realidade imediata, de desistir de uma 
compreensão totalizante do mundo, de não cair num va-
zio “Bonito demais. Sem humanidade. / Literário demais” 
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(ANDRADE, 2004, p. 22), trata-se, em suma, de fazer ha-
bitar, de preencher com vida, de romper com a idealidade 
e um lugar simbólico artificialmente afastado, evidenciar 
aquilo que Emily Dickinson nos concretiza desta forma: 
“Life is but life, and death but death! / Blis sis but bliss, / 
and breath but breath!” (DICKINSON, 2003, p. 7), a visão 
que Carlos Drummond de Andrade afirma como: “A vida 
apenas sem mistificação” (DRUMMOND, 2004, p. 80), a 
vida concretizada, preenchida, absorvida e transfigurada 
por um olhar poético que a intensifica, que a expande mas 
que rompe ao mesmo tempo com todo o excesso que há na 
idealidade; Trata-se de viver poeticamente o mundo, na-
quilo que Clarice Lispector afirmava como estado de gra-
ça, de habitar uma intensificação, uma expansão, um estra-
nhamento, “Inebriate of air am I” (DICKINSON, 2003, p. 
16), emersão do divino na realidade imediata, concretiza-
ção de um milagre, experiência de êxtase contínuo: “Come 
slowly, Eden! / Lips unused to thee, / Bashful, sip thy jas-
mines, / As the fainting bee, / Reaching late his flower, / 
Round her chumber hums, / Count his nectars – enters, / 
and is lost in balms!” (DICKINSON, 2003, p. 163), afirma-
ção do divino na matéria, condição de uma realidade que 
afirma o finito como uma experiência de paraíso, ideia de 
uma evolução continua que nos afirma “Parting is all we 
know of heaven” (DICKINSON, 2003, p. 56). O imediato 
aparece então sempre como aquilo que concretiza uma ex-
periência transcendente, trata-se, em todo o caso, de um 
reflexo, de uma continuidade:

A Pit – but Heaven over it –
And Heaven beside, and Heaven abroad,
And yet a Pit –
With Heaven over it.

(DICKINSON, 2014, p. 18)
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Optar por um canto telúrico é assumir uma atitude de hu-
mildade, um contacto, pleno com a terra (húmus), uma 
ligação ao chão, dessa humildade nos fala o poema “Amé-
rica”: “Sou apenas um homem. /Um homem pequenino 
à beira de um rio. / Vejo as águas que passam e não as 
compreendo.” (DRUMMOND, 2004, p. 196), partilhando 
a mesma visão Emily Dickinson afirma:

I’m nobody! Who are you?
Are you – Nobody – Too?
Then there’s a pair of us?
Don’t tell! They’d advertise – you know!

How dreary – to be – Somebody!
How public – like a Frog -
To tell one’s name – the livelong June -
To an admiring Bog!

(DICKINSON, 2003, p. 190)

Afirmar uma condição de humildade passa também pela 
valorização daquilo que é impessoal, pela desvinculação 
de uma individualidade fechada, pela proposta de um esta-
do aberto e continuo do ser. Exercício que afirma: “Ignoro 
profundamente a natureza humana / e acho que não devia 
falar nessas coisas.” (DRUMMOND, 2004, p 196).
O tema do tempo é outra das pontes pelas quais estas duas 
poéticas dialogam entre si; se a nível espacial se dá a apo-
logia do finito e da matéria, a nível temporal, é o tempo 
presente que é privilegiado; na poesia de Emily Dickinson 
é praticamente inexistente o passado ou o futuro, pode-
-se falar de uma concreção temporal que nos é propiciado 
através de um carácter fortemente epigramático. Em Car-
los Drummond de Andrade o passado emerge e toma por 
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vezes tudo em redor, mas a ele se sobrepõe a absolutiza-
ção do instante presente: “O tempo é a minha matéria, o 
tempo presente, os homens presentes, / a vida presente.” 
(DRUMMOND, 2004, p. 80). O presente torna-se uma ex-
periência total, o resultado de uma experiência oceânica: 
“Mas a poesia deste momento / inunda a minha vida in-
teira” (DRUMMOND, 2004, p. 21), “Este tempo e não ou-
tro sature a sala” (DRUMMOND, 2004, p. 217), aquilo que 
Emily Dickinson afirma desta forma: “Forever – is com-
posed of Nows –“ (DICKINSON, 2014, p. 96). A exaltação 
do instante serve esse mesmo estranhamento e singulari-
zação da realidade imediata, a presença de uma experiên-
cia corpórea. Olhar para o mínimo objeto, intensifica-lo e 
revitaliza-lo, esse é o lugar de um milagre. Através deste 
olhar estas duas poéticas partilham de uma mesma visão, 
uma mesma maneira de estar poeticamente no mundo, 
uma mesma forma de se relacionar com ele, de se posicio-
nar nele, de o sublinhar e captar.
Se por um lado estamos a evidenciar um contacto, estamos 
também a sublinhar as diferenças: os tempos, as línguas, 
o diferente grau de contacto literário, um enquadramento 
histórico, geográfico e social tão díspar quanto os cenários 
que os rodearam; mas neste caso as diferenças enfatizam 
ainda mais um contacto plural, um estar no mundo que 
partilha visões comuns, que compartem perspetivas, atitu-
des, recursos e formas de estilo, que afirmam plenamente 
a poesia como um espaço gerador de possibilidades, mul-
tiplicador de perspetivas, intensificador da nossa relação 
com o real: uma zona de transbordamento, o aperfeiçoa-
mento contínuo de uma casa mais bela.
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O OUVIDO ABSOLUTO: 
DA MÚSICA EM EDUARDO LOURENÇO

Pedro Marques Pinto
Universidade Lusófona

Só quando amei através das lágrimas amei como amo a música.

E. Lourenço, «As minhas incoerências»

(Tempo da Música, Música do Tempo)
 

Como Fernando Pessoa, seu duplo de sombra e luz, dir-
-se-ia mesmo seu mestre supremo, Eduardo Lourenço (n. 
1923) guarda um espólio heterogéneo que se revela uma 
arca infinita. Do vasto arquipélago do seu pensamento 
filosófico, político, estético, literário e especificamente 
poético, surge agora Tempo da Música, Música do Tempo, 
conjunto fulgurante de notas e apontamentos sobre a arte 
musical registado durante um longo período de tempo 
(entre 1948 e 2006) e que, segundo Barbara Aniello, orga-
nizadora deste volume, resulta da incansável catalogação 
e inventariação do acervo de Eduardo Lourenço por par-
te do professor João Nuno Alçada na Fundação Calouste 
Gulbenkian. Da reunião dos manuscritos que constituem 
o seu espólio nascerá, em breve, o Diário perdido do en-
saísta no qual teve origem esta teia múltipla de textos bre-
ves iluminadora da natureza melómana do seu autor. Não 
possuindo formação técnica nem pretendendo compreen-
der o fenómeno musical através de uma perspectiva me-
ramente logística, a contribuição estruturante de Eduardo 
Lourenço reside antes nas faculdades polivalentes do seu 
ouvido absoluto, dotado de uma sensibilidade íntima e si.
Tempo da Música, Música do Tempo é um brilhante mi-
crocosmos que se desdobra em cinco grandes categorias 
temporais (Sine Data, Período Coimbrão, Período Alemão, 
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Período Francês e Recentes) que devolvem ao leitor uma 
faceta secreta mas nunca ausente da prosa poética de 
Eduardo Lourenço: a de ouvinte absoluto e irrenunciavel-
mente apaixonado. Entre este vasto mar de anotações, ob-
servações e ensaios curtos, elegantemente melancólicos, 
ergue-se um sonante elogio à Música que ultrapassa as 
contingências do tempo puro para a restituir à sua original 
eternidade, de onde caiu e à qual sempre regressa. 
Exemplo maior do génio musical encontra-o Eduardo Lou-
renço em Bach cuja audição da Paixão segundo S. Mateus 
desencadeia um efeito extático descrito neste registo con-
fessional prodigioso:

«As lágrimas correm sem vergonha na minha face 
de homem rendido e humilde e o cântico imortal 
rasga a minha carne até lá onde eu gosto de imagi-
nar que está o mais profundo que me sustenta, com 
o grito inexpiável do chamamento à única presença 
que desde a infância eu sei que importa à minha vida.»    

J. S. Bach, o émulo de Deus ou o construtor do Paraíso, 
surge a Eduardo Lourenço como a imagem plena do gé-
nio acabado e infinito, como descreve nesta nota datada 
de 1952:

«O génio é uma simplicidade que se ignora, uma 
cara privilegiada a quem o vento de Deus capricho-
samente tocou. Só uma concepção cristã do génio é 
de aceitar: o génio como dom algumas vezes silen-
cioso para que o mundo nunca mais deixe de ouvi-
-lo.»

Sobre uma sinfonia de Brahms o ensaísta compõe uma me-
táfora resplandecente passível de atingir os mais intensos 
cumes do discurso poético:
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«Toalhas de mar batido de luz e noite sobrepõem-se 
na sua escrita e compõem esta espécie de cristaliza-
ção crepuscular que é a sua música.»

Também o requiem alemão de Brahms, escutado em 1953, 
disfere no ouvido de Eduardo Lourenço uma sensação 
transcendental (a imagem da esponja de Deus é inesque-
cível) que lhe permite apontar estas palavras quase mur-
murantes:

«O que sou de melhor é o ouvinte deste apelo que 
Brahms está fazendo deste canto à parte eterna da 
minha alma. A minha pátria é aí. Aí os meus mortos, 
a minha infância, o meu ilimitado, o infinito céu. Aí 
a imagem sensível do meu Deus.»

A dimensão visual emerge da experiência auditiva como 
quando E. Lourenço se refere à «miraculosa» música de 
Bach através da escada do «sonâmbulo» Jacob que liga a 
esfera profana à harmonia sagrada, quando compara a Mú-
sica para cordas, percussão e celesta de Béla Bartók, solitária 
e descendente, às amplas telas de Giorgio de Chirico ou 
quando ainda, numa visão geométrica, recorre à imagem 
do círculo para idealizar a obra de Wagner e à forma da 
espiral para pensar o trabalho sinfónico de Mahler. 
A música torna-se fascinação, espelho, abismo e ascendên-
cia. É tão impenetrável e opaca quanto luminosa e inteli-
gível, como Eduardo Lourenço afirma num apontamento 
escrito em 1955 (intitulado precisamente A música). Tal-
vez seja uma impossibilidade ontológica traduzir o reino 
celeste dos sons em matéria verbal ou crítica. Talvez as 
lágrimas do ouvinte ou a própria alma possam interpretar 
o tecido essencial da grande tapeçaria da música que «cru-
za e descruza os fios do tempo que a tecem e destecem» 
(Une musiciene du Silence?), conforme escreveu o ensaísta 
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a propósito da pianista Maria João Pires. Eduardo Louren-
ço sabe, porém, que a arte musical é a poética do silêncio. 
Ouvindo-a, atravessa-se o lugar navegável do absoluto.

Setembro de 2017  
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RELÂMPAGO DE SER: 
A POÉTICA DE AMADEU BATISTA

Rosa Alice Branco
Universidade Fernando Pessoa

Caudal de Relâmpagos1 é um testemunho de 35 anos de 
Poesia de Amadeu Baptista. Vale a pena parar um pouco e 
deixar que as questões e os sentires nos tomem.
No seu livro L’Art, l’éclair de l’être, Henry Maldiney (2003, 
p.43) afirma que, diferentemente de outras linguagens, o 
poema, mesmo lido, e ouvido, é sempre articulado pela pa-
lavra silenciosa.
Muitas vezes isso é claro para nós (como no Haiku), assim 
como nos casos em que a nossa atenção se dirige sobretu-
do para o vazio, que origina o que é dado ver e ouvir, i.e., 
o pleno.
Quando a estrutura do poema é um soneto, por exemplo, 
podemos entrever e sentir este silêncio entre uma estro-
fe e outra, como no poema de Amadeu Baptista: “Soneto 
exposto” (2015). Talvez Mallarmé tenha sido o expoente 
máximo de um espaçamento, em que na dimensão espa-
cial se introduz necessariamente uma temporalidade.
Então, no poema, o espaçamento faz parte da articulação 
da palavra silenciosa. Mas este silêncio espacial pode fa-
zer-nos passar ao lado da essência da afirmação de Maldi-
ney. Veremos como os poemas de Amadeu Baptista articu-
lam o silêncio na palavra, embora à primeira vista tudo o 
distancie disso.
Para começar, em o Caudal de relâmpagos o próprio títu-
lo nos dá que pensar, pois um caudal é uma continuidade 
densa e o relâmpago é um intermitência abundante de luz. 
É verdade que a intermitência tende aqui para a anulação 
através do caudal que impele à continuidade.
Porém, os relâmpagos, ainda que caudalosos, não deixarão 

R
O
S
A
 
A
L
I
C
E
 
B
R
A
N
C
O



REVISTA DE POESIA E ENSAIO
 
|
 
1
4
2

nunca de ser fulgurações instantâneas e não há nada que 
possa absorver o seu carácter de cintilação. Depois desta 
breve analítica, convém perguntarmo-nos de que relâmpa-
gos estamos a falar.
O título, diga-se, está muito bem escolhido. Caudal de Re-
lâmpagos apresenta a obra de Amadeu Baptista, esta Anto-
logia e, de certa forma, o próprio autor que faz jus ao seu 
aprendizado:
Do livro o final do poema “1961” diz-nos:

Aprendo a ler e a escrever,
quer dizer,
aprendo a sentir com mais força
a desobediência. (2012, Açougue, p. 379). 

Há clarões que ao iluminarem mais do que o espaço em 
que ocorrem nos fazem entrever coerências, mais do que 
meras ocorrências.
Os poemas não são só um caudal no sentido quantitativo 
de 500 páginas. Os poemas, em si, são caudalosos, cor-
rem muito densamente para um mar que demora a che-
gar, porque a tortuosidade dos versos adiam o desaguar 
do poema.
Estamos perante um belo objecto, que se constitui enquan-
to Antologia Pessoal, incluindo poemas de 35 anos de vida 
literária, vida esta muito prolixa. De notar que a fotografia 
da capa é também pessoal, na medida em que é da autoria 
e escolha de Amadeu Baptista.
Uma antologia pessoal levanta sempre questões, sobretu-
do respeitantes aos poemas presentes, ou ausentes na An-
tologia.
Não seria pensável incluir todos os poemas do autor, nem 
todos os livros, num volume, e talvez nem fosse desejável. 
Sendo assim, houve escolhas a fazer, tanto mais que Ama-
deu Baptista escolheu desigualmente poemas dos seus li-
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vros. De uns, apenas um poema, de outros, mesmo mais de 
10, ou os livros completos.
Há aqui um critério de pertinência que operou esta esco-
lha e esse critério prevê, usualmente, que a escolha ba-
lance entre os poemas que correspondem às “afinidades 
electivas” do autor e os poemas (coincidentes ou não com 
o primeiro aspecto) que considera representarem melhor 
aquilo que pensa ser a sua Poética.
Gostaria agora de evidenciar alguns dos operadores mais 
produtivos na sua Poética, quer do ponto de vista formal, 
quer no plano dos conteúdos:
Em relação à forma, podemos destacar que:

1. os poemas são maioritariamente longos e de verso lon-
go;

2. não há normalmente, nem rima, nem métrica (apenas 
em casos muito esporádicos, como em “soneto expos-
to”, p.457);

3. os poemas parecem quase sempre dirigir-se a um in-
terlocutor, podendo revestir a forma de monólogo e de 
diálogo;

4. as personagens, quaisquer que sejam, são sempre enun-
ciadas em primeira pessoa, ou seja, estamos sempre pe-
rante o sujeito de enunciação;

5. sendo estes poemas narrativos, a dimensão narrativa 
prolonga-se mais do que é habitual em Poesia.

Na verdade, embora estejamos diante de Poesia, é como 
se estivéssemos diante de biografias, de romances, como 
se Amadeu Baptista estivesse a fazer um esquema/guião 
poético das subsequentes narrativas, embora com a mes-
ma eloquência discursiva dos livros a escrever.
Deste modo, a narrativa poética é densa, esbanja-se pela 
página, esgrimindo universos completos, embora a com-
pletude de um universo não dependa da sua dimensão.
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Em Amadeu Baptista, há um diálogo constante entre o au-
tor, outros escritores, pintores, músicos: outras pessoas. 
Um dos livros intitula-se Poemas de Caravaggio (2008) 
e em vários poemas do livro o autor entra no registo da 
Ekphrasis, de que falaremos adiante.
Este diálogo toma formas muito diversas: de homenagem 
a artistas que admira, de participação e apropriação (no 
sentido fenomenológico) da vida e da obra de um autor, de 
recriação, de enfatizar e perpetuar factos e momentos. De 
eternizar. De criar personagens e vivências para uma obra 
tão vasta, o que é correlato de precisar desesperadamente 
de escrever para colmatar as muitas formas de estar vivo. 
Baptista é um desses escritores que precisa de escrever 
para sentir que está vivo.
Estes diálogos que enceta, poeticamente, conduzem-nos 
à capacidade inédita do poeta para se colocar na pele do 
outro. Mas também o outro possui vidas que intersectam a 
vida de Amadeu Baptista.
Ou seja, o poeta tem uma capacidade empática, mas dife-
rentemente da definição de empatia, em que o sujeito, ao 
entrar na pele do outro, deve manter a sua identidade bem 
distinta, em poemas como O ano da morte de José Sarama-
go (2010), assim, como em outros, não há vidas alheias, 
mas um concurso de vidas que desagua no poema.
Porém, não esqueçamos de que falamos aqui de uma em-
patia escrita. E, embora se trate da escrita de um sujeito de 
enunciação, este expande-se para todo e qualquer enun-
ciado.
Por outro lado, há um factor que podendo ser prejudicial, 
age aqui em favor do que acabei de dizer.
Estas incursões sobre criadores como Pavese, Cohen (em 
Desenho de Luzes, 1997), sobre Salgari, Trotsky, Celan 
(Um pouco acima da Miséria, 2014), Mozart, Verdi (Bos-
que cintilante, 2007), Van Gogh, Francis Bacon (Doze can-
tos do mundo, 2009), sobre seja quem for, são resultado, 
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primeiramente, de uma investigação apurada, pelo que são 
incursões no domínio da História.
E também das histórias, pois o poeta descreve, pormenori-
zadamente, hábitos, vestes, manias, dores, paisagens. Mas 
quem narra e quem é narrado? O sujeito de enunciação 
confunde-se com o seu interlocutor, toma-lhe as dores e 
os bálsamos que são sempre exíguos. O poeta não se des-
liga da vida das personagens, que derramam sobre si os 
segredos que o poema cria a partir de referências cuidado-
samente estudadas.
De poemas e versos tão caudalosos e descritivos, que des-
cerram o mais das vezes uma trama articulada, poderia 
surgir a pergunta: porque os vemos como poemas e não 
como prosa? Uma das respostas possíveis seria que a nar-
ração se torna poema graças ao ritmo e à condensação de 
todo um universo, mesmo que ocupe várias páginas. Mas 
não seria uma boa resposta. Em Amadeu Baptista, é o poe-
ma que descerra uma história e não o contrário. O poema 
nunca deixa de ser poema por mais que desafie os cami-
nhos da prosa romanesca. Sempre que o lemos sentimos 
o punctum barthesiano; o punhal da palavra silenciosa é 
articulada para que algo do que se não diz possa ser dito e 
o não dito seja espanto e comunhão: seja poema.
No plano dos conteúdos podemos encontrar como alguns 
dos aspectos proeminentes:
1. a estupefação, que tem como correlato a impotência de 
um recomeço verdadeiramente novo, embora o poeta se 
torture a procurá-lo na escrita, como se lê, recorrentemen-
te no livro Arte do Regresso (1997), de que retiro peque-
níssimos excertos:

Procuro um texto impossível,
Um outro caminho para a salvação.
Procuro a palavra que nos una definitivamente... 
(p. 52).
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Creio bem ser tarde para recomeçar, mas quero ain-
da uma palavra (...) Se soubesses a palavra com que 
te procuro

Talvez o silêncio tivesse outro significado nesta 
perda absoluta de mim mesmo.... (p. 56). 

2. o poeta usa o tom de uma ironia amarga ao escrever                      
a condição precária, em parte causada pela figura aluci-
nante (no sentido psicanalítico) do pai, origem do medo 
que há-de entretecer a sua escrita. O poema “Balada de 
Neve”, publicado na Revista Hífen, (1988, pp.57-69) 
apresenta-se como uma Ode, escrito pela negativa, à fi-
gura do pai:

Quando o pai acorda procuro refúgio nos mais ines-
perados lugares,
Certa vez procurei refúgio no frigorífico e as mi-
nhas lágrimas congelaram,(p.58).

Este medo, sem refúgio seguro, fica codificado no ADN 
dos poemas. Como o poeta escreve no poema“1968” 
(2012. Açougue, p. 383):

À noite,
o adolescente
tem, ainda, um medo subliminar,

3. Um outro aspecto recorrente na poética de Amadeu 
Baptista, é o recurso a textos bíblicos e a alguns mitos pri-
mordiais, estes aqui pouco representados. Este aspecto 
prende-se com o da paixão, (no sentido filosófico e teoló-
gico de padecere) uma paixão que é fruto de impotência, 
quer esta seja obrigada ou assentida.
Este processo é ainda mais penoso, devido a uma insupor-
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tável impossibilidade de se desligarem os reinos do huma-
no e do divino, desde a origem.
Este aspecto pode ser ilustrado com dois excertos Do livro 
Paixão (2003).
No poema “Crucificação”:

(...)
O Pai abandonou-me desde o instante
em que à criação chegou o homem. (p. 141).

No poema “Noli me tangere” é muito clara esta contamina-
ção sem tréguas, entre o humano e o divino:

Tudo o que é humano me atinge,
porque tudo o que é humano é divino. (p.149).

4. Este padecer relaciona-se com o recorrente efeito de 
mágoa que, frequentemente, se desenvolve em revolta:
5. a mágoa e a ligação à mãe são dois operadores fundamen-
tais. A mãe aparece, inclusivamente, em poemas que po-
dem ter como objecto um tema completamente diferente;
6. deste trauma originário emerge a incapacidade de fazer 
da infância um lugar de início e de iniciação, e não apenas 
de perda irremediável. A infância e a mãe estão ligadas e 
ligam-se entre si no tecido da poética de Amadeu Baptista. 
Às vezes, um rasto de luz repõe a pureza inicial da infância 
no mundo, mas de uma forma condicional.
Num excerto de O Ano da morte de José Saramago (2010), 
lê-se:

Eu era menino
e do que melhor me lembro é da viela do Anjo,
onde o mundo é intacto,
se mundo é o que por lá se vê (p. 370).

7. Os aspectos apontados permitem compreender que o 
autor acabe por se sentir estrangeiro de si próprio, até 
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nos lugares de infância, que pareciam imaculados e into-
cáveis.
Vários livros despenham poeticamente a vida do poeta, 
desde a sua infância, ou sempre passando sobre a infância 
e percorrendo a sua vida do ponto de vista da infância e 
de quem sobre ela escreve, como no poema “A balada de 
neve” e nos livros: Negrume, Sobre as Imagens, Os Selos 
da Lituânia, Açougue. Alguns livros parecem escapar ao 
registo biográfico, mas lá desembocam. No entanto, não 
esqueçamos que as nossas biografias são sempre imagi-
nárias. Uma autobiografia poética é duplamente poetiza-
da, porque somos incapazes de não interpretar, de não 
ter uma outra perspectiva. Entre o que se vive e o que se 
escreve há uma travessia mais impossível do que a tra-
vessia entre o visível e o dizível, tematizada por Michel 
Foucault, em As palavras e as coisas.
E estas travessias fazem-nos entrar no registo da Ekphra-
sis, pois que também Amadeu Baptista tenta, de uma cer-
ta forma, dizer a pintura. O poeta lembra muito Diderot 
tentando dar a ver o que está num quadro, por exemplo, 
nos quadros do seu pintor de eleição, Caspar David Frie-
drich. Mas Diderot descreve-se inconsolável, por não ser 
capaz de tal proeza, julgando-se inábil.
De facto, o registo da vida não é comensurável com o da 
escrita, embora as referências sejam objectivas, assim 
como alguns sentimentos e as suas causas.
Por isso há um momento de lucidez, ou suficientemen-
te afastado no tempo em que o poeta nota com extrema 
amargura em O Ano da morte de José Saramago:

Ontem vi a nossa cidade como se não fosse minha,
(...)
e eu vi-me como sempre me vi,
mais um estrangeiro no cenário familiar,
nem a minha casa fui, (p.362)
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Mesmo nos poemas que poetizam a vida de artistas, de es-
critores, a mãe e a infância ocupam um papel crucial. São 
o lugar da mágoa por tudo o que não foi. Uma mágoa tão 
cheia de ternura, como de incompreensão estupefacta e 
sem perdão. Como pôde ter sido assim? Onde está o que 
foi? Se hoje já

a Fonte da Colher passou a ser menos do que uma 
referência desses dias
em que a hortaliça tolhia os meus passos pequenos
nas íngremes escadas que iam dar à rua do Monte 
dos Judeus
(...) (O ano da morte de José Saramago, p.353).

Quem sabe, dentro em pouco, o poeta poderá pensar que 
sonhou esta infância, pensar que sonhou a mãe e tudo a 
que não era estrangeiro. E que eternidade lhe restará, en-
tão, para sofrer na escrita? O poeta tenta encontrar uma 
luz em que crê e descrê, tenta desesperadamente uma res-
posta.
Talvez por isso, a obra de Amadeu Baptista seja, na sua 
globalidade, uma invocação, que pode tomar múltiplas for-
mas, como no poema “Última Geração”:

Dai-nos o nojo, Senhor, essa flor infecta, 
sanguinolenta e suja
que há-de desabrochar das nossas dores
em tua Glória
e em nome do asco a que fomos submetidos. (1987, 
p.24).

Qualquer invocação é aqui a profecia do silêncio. Caudal 
de Relâmpagos, ou a procura incessante de uma hierofania 
que abra uma nesga por onde respirar a escrita. 
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NOTA

1. Baptista, Amadeu. Caudal de Relâmpagos Antologia Pessoal 1982 – 
2017. Viseu, Edições Esgotadas. 2017.
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PALIMPSESTO DE RICARDO GIL SOEIRO

Victor Oliveira Mateus

Palimpsesto, o novo livro de Ricardo Gil Soeiro, apresen-
ta-se como uma tetralogia composta por quatro textos: Da 
Vida das Marionetas (2012), Bartlebys Reunidos (2013), 
Comércio com Fantasmas (2014), Anjos Necessários (2015: 
estas datações correspondem à escrita dos livros, já que os 
dois últimos textos são inéditos, logo, aparecem agora pela 
primeira vez). Estamos, pois, perante uma sequência de 
obras, onde apesar de cada uma delas se apresentar como 
um texto autónomo, não deixam, contudo, ao nível de cer-
tos temas e imagens, de remeter umas para as outras. O 
ponto de partida deste projeto radica na tese de que não só 
todo o texto, enquanto objeto, se encrusta em outros que 
o antecederam, mas também o sujeito da leitura é ele pró-
prio um ser formado por camadas textuais que a memória 
cultural nele foi depositando. Constatamos, assim, a inter-
conexão de três territórios fundamentais, núcleos a partir 
dos quais todos os temas destes livros vão emanando: a re-
lação dialógica memória/esquecimento, a temporalidade e 
o texto, entendido este numa asserção dual, ou seja, o texto 
enquanto conjunto de signos que ordenados segundo dado 
código esperam na página o olhar do leitor ou o texto do 
mundo, de acordo com a tradição que vai dos Pitagóricos a 
Einstein passando por Galileu, Durkheim e tantos outros. 
O texto, seja qual for a forma pela qual se apresente, acaba 
consentindo a decifração do anteriormente rasurado (Cf. Te-
ses sobre uma Poética Palimpséstica, I, p. 7) e é nessa dialé-
tica entre o oculto que, por lampejos, consente em se ir 
abrindo e o que se assume como novo a inscrever, que se 
instaura uma tríade que transpassa todo este livro de Ri-
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cardo Gil Soeiro: o amar a partir dos textos que nos enfor-
mam, a aprendizagem do desejo e o iniludível recomeço 
na eterna invenção do mundo (Idem). O texto, ou os textos, 
essa tessitura que fazemos – e da qual somos feitos – des-
membra, nesta perspetiva do poeta, a encumeada visão 
maioritária no Ocidente de uma criação a partir de uma 
palavra originária, aqui Toda a palavra é já um início tardio. 
Escrever é desmantelar a quimera da origem, desmascarar a 
fábula do inaugural. (Cf. Teses sobre uma Poética Palimpsés-
tica, IV, p. 8). Estamos, por conseguinte, ante um solo de 
latências, de uma infindável arte polifónica, de ecos, ante 
um solo de onde foram varridos de vez os caracteres defi-
nitivos, as certezas positivas, os absolutos caracterizáveis 
a preceito. O eu-poético, nesta tetralogia, está só, só mas 
de olhar interrogante e lúcido, só numa melancolia e num 
desalento estruturais – atitudes por vezes, poucas, entre-
cortadas pela ironia ou pela frontal assunção da máscara 
–  que ele jamais cede, pois é deles, e da incerteza que eles 
veiculam, que não só a recusa das massas, mas sobretudo 
uma sabedoria outra serenamente se instauram (Cf.  Ricar-
do Gil Soeiro, A Sabedoria da Incerteza, 2015, pp. 18 – 19).
São as epígrafes luzeiros que acicatam o desejo do leitor e, 
ao mesmo tempo, fogachos que nos entreabrem o senti-
do do texto. Assim, se no início da obra, Ricardo Gil Soei-
ro cita um excerto de Maria Gabriela Llansol (in O Livro 
das Comunidades. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1999, 
p. 57) para que nos surja clara a visão do Palimpsesto en-
quanto sobreposição de camadas textuais e a relação des-
tas com o olhar de quem sobre elas se debruça, já no final 
deste livro o poeta não esquece os dois outros territórios 
fundamentais por mim referidos acima: a relação memó-
ria/esquecimento e a temporalidade. O texto aqui citado 
por Ricardo Gil Soeiro, integrou-o Baudelaire nas suas Vi-
sões de Oxford, que, por sua vez, formam um capítulo de 
Paraísos Artificiais. Baudelaire começa por defender que 
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o cérebro humano não passa de um palimpsesto onde as 
camadas de ideias, de imagens, de sentimentos se depositam 
umas sobre as outras e que as mais recentes jamais con-
seguem sepultar completamente as que as antecederam. 
Conclui o poeta francês: “Sim, leitor, inúmeros são os poe-
mas de alegria ou de desgosto que se gravaram sucessiva-
mente no palimpsesto do vosso cérebro (...). Mas à hora da 
morte, ou na febre, ou nas indagações do ópio, todos esses 
poemas podem reganhar vida e força.” (Cf. Charles Baude-
laire. Paraísos Artificiais. Lisboa: Editorial Estampa, 1971, 
pp. 154 – 156, Tradução de José Saramago).
Em Da Vida das Marionetas, primeiro volume desta tetra-
logia com título retirado do filme homónimo de Ingmar 
Bergman, colocam-se enfaticamente as inquietações do 
eu-poético, que, todavia, não serão esquecidas nos livros 
seguintes. O poema 12., que dá título ao volume, desvela 
exatamente a questão da incomunicabilidade (Cf. também 
poemas 19 e 20) e do desalento dela derivada (Cf. poemas 
7 e 23), dito de outra forma: há no eu-poético uma inca-
pacidade estrutural de conjugar o conteúdo da ação com o 
instituído ou por um desejo seu ou por uma solicitação de 
outrem. A consciencialização destas frustrações será um 
dos fundamentos da melancolia (Cf. poemas 13, 15, 24), 
que não é sinónimo de infelicidade: “Por vezes é assim: 
esqueço-me / que permaneço fantoche cativo, / eterna-
mente condenado a cruéis / caprichos de frágil demiurgo. 
(...) / Vejo a minha solidão e sou feliz.” (Cf. 1/28, a par-
tir daqui indicarei sempre esta nomenclatura, pertencen-
do o primeiro número ao respetivo volume da tetralogia 
e o segundo ao poema nela aludido). O eu-poético neste 
livro, por conseguinte, não é mais do que uma marione-
ta cismando no seu destino, nas suas falhas e incapacida-
des: “Melhor seria render-me às evidências: / serei para 
sempre vago boneco de madeira, / oscilando no volátil 
trapézio do destino. / Com lábios emprestados / e pele 
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improvisada, / vê como me elevo no ar, / representando 
cenas decerto / usurpadas da mente de um poeta. / E, no 
entanto, confesso que, / por vezes, queria ser humano: / 
(...) / Mas as coisas são como são e, / assim, aceito, de bom 
grado, / o papel que me destinou o universo:” ( Cf. 1/24); 
vê-se neste exemplo que, sendo a melancolia e o desalento 
sentimentos predominantes na marioneta enunciadora de 
desejos e ações, isso não obsta a que em dados momentos 
– poucos – ela não descambe numa certa aceitação da sua 
natureza de bonifrate pedindo meças ao destino que lhe 
coube em sorte. Também urge considerar a relação des-
ta marioneta com o titereiro e com o palco onde todas as 
ações se desenrolam: “O palco agora está deserto. / Ain-
da frescos os despojos, as cicatrizes abertas pelo medo. / 
Parece mais verdadeiro assim: / de esqueleto nu, à vista 
de ninguém. / Ainda há poucos instantes insólitas / fa-
las faziam vibrar a tua boca movediça” (Cf. 1/23). O hiato 
existente entre a marioneta e a plateia acabará cimentan-
do a incompreensão desta e a prudência daquela: “Querias 
saber em que pensa uma/ marioneta quando está sozi-
nha,/ afastada das luzes da ribalta./ Acautelo ciosamente 
os meus/ segredos bem guardados... – (Cf. 1/8), contudo, 
ao mesmo tempo, esse hiato atirará a marioneta para uma 
atitude ambígua relativamente ao titereiro, quer desejando 
as suas mãos porque vivificantes e cénicas, quer temen-
do-as ou desprezando-as devido a todos os processos de 
nadificação a que tão habituadas estão e pelo cheiro a tú-
mulo que sempre acabam trazendo: “Por vezes, reconhe-
ço, é difícil viver assim/ à mercê dos caprichos da plateia./ 
À deriva num teatro às escuras,/ esquecida a um canto,/ 
aguardo pacientemente pelo túmulo/ que em breve serão 
as tuas mãos./ Parecem troçar de mim:/ mas que sabem 
eles do meu mundo?” (Cf. 1/11).
Todo este primeiro volume está eivado de epígrafes ou tí-
tulos de autores, que, em dado momento da sua obra, abor-
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daram o mundo das marionetas:  Bergman, Klee, Kleist, 
Borges, Kateshi Kitano... Mundo esse onde o eu-poético 
decide vestir a pele de um protagonista, que mais não é 
do que um mero invólucro de som, luz e gestos (Cf. 1/10) , 
aliás, não é por acaso que o subtítulo do livro é: Para uma 
Dramaturgia do Corpo Inanimado, no entanto, desiluda-se 
quem pensa que Ricardo Gil Soeiro decidiu encerrar a sua 
escrita poética num cultismo hermético e autossuficiente, 
estamos antes perante uma tessitura de metáforas e, até 
mesmo, de parábolas, geralmente com funções ilustrativas, 
mas, por vezes também, com uma função normativa im-
plícita, procedimentos esses que subtilmente interrogam 
o mundo concreto dos homens nas suas vertentes existen-
ciais e históricas, interrelacionais e, até mesmo, Éticas e 
Ontológicas: “Quem obedece a quem?/ Esta é a pergunta 
que deixamos/ a reverberar em surdina, / como um sonho 
lento/ sobre o qual nada diremos.”  (Cf. 1/18) e é esse 
mundo concreto, marcado pelo absurdo, pelo inautêntico 
e pelo desumano, que estabelece, logo no início do livro,  o 
que irá ser o itinerário do eu-poético: “Não./ Não me ten-
tam sereias,/ deuses ou centauros./ E até já me fartei do 
falso brilho/ de vampiros e fantasmas./ O que eu queria 
mesmo era/ transformar-me em extravagante marioneta” 
(Cf. 1/1). Chegados ao fim deste primeiro texto percebe-
mos que aquele querer foi concretizado e que a sua missão 
chegou a bom porto.
Em Bartleby Reunidos, volume dois desta tetralogia, par-
te-se do texto Bartleby o Escrivão de Herman Melville que 
narra a história de um advogado que decide acrescentar 
um funcionário aos dois outros que já detém. Este advoga-
do, que, desde a juventude, adquiriu a profunda convicção de 
que o modo de vida mais fácil é o melhor (Cf. Herman Mel-
ville, Bartleby o Escrivão, 2009, p. 18) vê-se, subitamente, 
envolvido numa série de incidentes com o seu funcionário 
recém admitido, este, de início, ainda produziu uma enor-
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me quantidade de escrita (idem, p. 31), mas logo se entrega 
a uma estranha indiferença perante tudo o que o cerca e a 
todas as perguntas ou escolhas respondia invariavelmente: 
“preferia não o fazer”. A partir daqui as vidas do advogado 
e do seu escrivão multiplicam-se numa série infindável de 
acontecimentos que irão desembocar no encerramento de 
Bartleby na Penitenciária (Cf. idem, ibidem, pp. 76-83). A 
própria morte de Bartleby ocorre de modo silencioso, dis-
tante e à margem do turbilhão. Não deixa de ser interes-
sante assinalar  aqui a afinidade desta morte com o modo 
como, num romance de Michel Tournier ,Os Meteoros ,os 
gémeos dormiam: unidos e em posição fetal, há em ambos 
os casos não só uma estratégia de recusa da conformida-
de, mas também um certo desejo fusional, uma vontade de 
apaziguamento através da negação e da morte. A presença 
analítica e crítica do Não, assim como a consciencializa-
ção da Morte como dadora de sentido à efemeridade da 
vida ou como insofismável presença adstrita à melancolia 
atravessam também esta tetralogia de Ricardo Gil Soeiro 
(Cf. 1/10, 1/25, 2/10, 2/14, 3/5...), e na acalmação do eu-
-poético, que nos outros dois autores aparece expressa por 
uma simbólica uterina: a terra e o sono, joga agora nesta 
tetralogia um papel semelhante, mas através das imagens 
protetoras: do casulo (Cf. 2/9, 2/11, 2/24), do ninho alu-
gado (Cf. 3/19), da placenta livre como esconderijo predileto 
(Cf. 3/24) e  do retiro de sombras (Cf. 4/6).
A figura do Bartleby de Melville seria depois retomada – e 
retocada – por vários outros autores, dos quais destaca-
mos Enrique Vila-Matas com a sua obra Bartleby & Compa-
nhia, onde um narrador decide inventariar escritores e/ou 
personagens padecentes da síndrome de Bartleby, ou seja, 
todos aqueles que por um motivo ou outro renunciaram à 
escrita como forma de a poderem afirmar. A obra de Vi-
la-Matas consta então de um infindável conjunto de notas 
de rodapé onde as razões justificativas do Não desses es-
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critores são explicitadas. Nesse escaparate da Literatura do 
Não podemos encontrar uma diversidade de casos desde 
Rimbaud (Cf. Enrique Vila-Matas, Bartleby & Companhia, 
2001, p. 24), e Hart Crane (idem, p. 47) até Juan Ramón Ji-
ménez (idem, ibidem, pp. 135-137). Estes livros, quer o de 
Vila-Matas quer o de Ricardo Gil Soeiro, e já que estamos 
falando de palimpsestos, podem ser entendidos como um 
alerta e, até mesmo, como uma tomada de posição relati-
vamente ao estatuto e futuro da literatura. Todavia, pers-
crutando de modo a relacionar o Bartlebys Reunidos com 
os outros livros desta tetralogia, poder-se-ão encontrar 
neste apreensões e reflexões bem mais abrangentes tan-
genciando os domínios Ético, Antropológico e Ontológico, 
atente-se, por exemplo, à seguinte clarificação do huma-
no: “E é então que chegas a concluir/ que nada há a fazer, 
pois signos/ precários é tudo quanto somos,/ murmúrio 
de aguardar somente” (Cf. 2/10)... A Resistência passiva le-
vada a cabo pelo Prefiro não o fazer terá, então, uma aplica-
bilidade que extravasa a questão do destino da literatura, 
tornando-se extensiva a muitas outras áreas disciplinares. 
Eis, e para concluir este subtema, mais três versos sobre 
a natureza humana que abonam a favor do anteriormen-
te dito: “E, na impaciência de nos sabermos/ desistentes, 
digo para comigo:/ afinal, somos todos Bartleby”.
Em Comércio com Fantasmas, terceiro volume desta tetra-
logia, consolidam-se alguns aspetos formais, adquirindo 
mesmo vários uma especificidade e uma força não deteta-
das nos outros livros: o modo como este e aquele leitmotiv 
é trabalhado aproximam Palimpsesto (ao nível formal) de 
algumas das grandes tetralogias da cultura ocidental: as de 
Shakespeare, O Anel dos Nibelungos de Richard Wagner, O 
Quarteto de Alexandria de Lawrence Durrell...; os momen-
tos de intertextualidade são também recorrentes nesta 
obra, todavia, é neste terceiro volume que eles assumem, 
por vezes, um acinte inusitado, como, por exemplo, no 
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modo como se distorce e se põe ao serviço próprio os dois 
primeiros versos do poema Quasi de Mário de Sá-Carnei-
ro: “Um pouco mais de sombra e seria chama.” (Cf. 3/14), 
bem como uma das máximas de Pessoa irrompendo agora, 
mas de outro modo: “O leitor é um fingidor” (Cf. 3/27); 
a filigranada estrutura poemática chega ao ponto de – de 
modo deliberado e no que parece ser uma advertência 
(ou provocação) ao leitor, para que não se esqueça de que 
estamos no território do palimpsesto... – chega ao ponto, 
dizia eu, de assumir um título de Barthes como título de 
um poema (Cf. 3/13, Fragmentos de um discurso amoroso), 
para logo no segundo verso desse mesmo poema escon-
der um outro título, este agora de António Lobo Antunes 
(A explicação dos pássaros), mas a intertextualidade não 
se fica só pela alusão, pela conotação e pelo parodiar, ela 
entra Lógica Formal adentro: repare-se como os poemas 
14 e 15 deste terceiro volume se iniciam por versos que 
ocultam no seu seio duas proposições universais que se 
contraditam entre si, são os ditos versos: “Uma carta chega 
sempre ao seu destino” (Cf. 3/14), “Uma carta perde-se 
sempre pelo caminho.” (Cf. 3/15), por fim, atente-se ao 
estado de espírito que Ricardo Gil Soeiro refere aquando 
da receção de uma carta e compare-se com aquela espécie 
de  êxtase de que Bachelard fala, quando, na sua A Psica-
nálise do Fogo, descreve o Complexo de Empédocles: “(...) 
o normal curso do tempo parece suspender-se: rendemo-
-nos a um auto-recolhimento solipsista, à agudização do 
eu-enquanto-abismo. O olhar torna-se parado, o mundo 
cessa. E depois há o cheiro...” (Cf. 3/30).
Este terceiro texto continua a bordejar a negatividade dos 
lugares (topoi) e temas visitados pelo poeta: veja-se a na-
tureza humana e sua errância pelo aqui – “Somos poemas 
clandestinos, embarcando em imaginárias travessias” (Cf. 
3/ 27); – procuro esquecer-me que o tempo existe/ e que 
ele é solitária travessia a percorrer,/ sabes, é inútil o que 
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nos separa da morte. “ (Cf. 3/19). A partir daqui o livro 
abre-se em dois trilhos paralelos:  por um lado, uma mi-
ríade de poemas onde há toda uma nomenclatura intrin-
secamente relacionada com a Epistolografia  trocada – ou 
a trocar – entre estes Espectros que vamos sendo  ( Cartas 
extraviadas, selos roubados, Devolvido ao remetente, Postal 
de viagem, etc., etc.); por outro lado, elocuções de cariz 
metapoético que vão surgindo concomitantemente com 
um cismar crónico, ora sobre o mundo exterior ora sobre 
o interior, quanto a este último ponto é paradigmático o 
poema Testamento vital (Cf. 3/17): “Por vezes chega de 
repente,/ revisitando-me em horas vazias./ (...)/ Mágica 
e desolada./ Assim é a poesia.” Este poema, propositada-
mente assinalado aqui, recoloca, sobre outros fundamen-
tos, a relação da inspiração – entendida agora como mo-
mento oportuno para, predisposição interior para – com o 
fazer poético, aliás, a figura da Musa surge várias vezes ao 
longo desta tetralogia, no entanto, ela não é já a divinda-
de inspiradora dos Românticos, mas aquilo que tangencia 
as Ideias da Vocação, do Ditado e da Musa explanas por 
Agamben (Cf. Giogio Agamben, Ideia da Prosa, 1999. pp. 
37 – 50).
Finalmente, o quarto volume desta tetralogia: Anjos Ne-
cessários, Para uma Escrita do Desejo, que parte de uma 
epígrafe de Wallace Stevens encerra duas ideias funda-
mentais: a) a voz que traz em si a marca (ou o estigma) 
da poesia é como um anjo necessário; b) o acolhimento 
dessa presença tem uma dimensão salvífica. Aqui é impos-
sível não nos lembrarmos de Lévinas, quando ele nos diz 
que a Exterioridade e a Separação relativas à Totalidade do 
Mesmo são obviamente positivas, já que Abrem no sen-
tido do Infinito, e que esse Mesmo só é tal ante o Rosto 
do Outro, pois é exatamente nesse Rosto do Outro que se 
encontra estampada a divindade. No entanto, Ricardo Gil 
Soeiro afasta-se de Lévinas, não só relativamente à ques-
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tão da transcendência, mas sobretudo quanto ao estatuto 
de efémero, veja-se (e já que estamos falando de palimp-
sesto e de camadas textuais que se sobrepõem) o que seu 
texto diz, após ser colocado sobre um outro de Wallace 
Stevens:: “Assim é a perfeição do pensamento:/ aceitar as 
coisas como elas são./ Por esta altura, já me deves reco-
nhecer:/ eu sou o anjo necessário e com a minha/ guitarra 
azul executo improváveis melodias/(...) um poema no co-
ração do vento/ e juntos seremos capazes de/ ressuscitar a 
beleza do mundo./ Na latência do devir seríamos/ apenas 
quilo que somos:/ afinal meros figurantes, perenes prota-
gonistas do efémero.” (Cf. 4/1). Os anjos do poeta não se 
agrupam em exércitos celestes, são antes esses seus compa-
nheiros do efémero e do acidental (Cf.4/5), que paulati-
namente e sem grandes ilusões veem executando a única 
vingança de que são capazes e a que se sentem com direi-
to: “– a arte, esse segredo nunca revelado que,/ como um 
enterro prematuro, pode matar.” ( Cf. 4/5); é, por conse-
guinte, na latência de todos os possíveis, nesse aberto que 
o devir sempre acena, nesse efémero – talvez antecipada-
mente condenado -  que marionetas, fantasmas e negações 
se entrecruzam, mas é também aí que Ricardo Gil Soeiro, 
ininterruptamente, faz e refaz a beleza terrível de que ele 
nos fala no poema 7 deste volume, daí, portanto e à guisa 
de conclusão, o verso final de A invenção do mundo: “Quem 
me acompanha em tal tumulto?” (Cf. 5/16).
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RITA TABORDA DUARTE, ROTURAS E LIGAMENTOS, 
ABYSMO, LISBOA, 2016.

Maria João Cantinho
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa

Rita Taborda Duarte publicou a sua primeira obra de poe-
sia, Poética Breve (black sun) em 1998. Posteriormente pu-
blicou mais três livros de poesia, com longos intervalos, 
reaparecendo em 2016 com Roturas e Ligamentos. Pelo ca-
minho escreveu literatura para crianças, integrou júris de 
prémios para originais de poesia e ficção, escreveu regu-
larmente (e ainda escreve) para publicações prestigiadas 
como a Colóquio-Letras, da Fundação Calouste Gulbenkian 
e para o site Rol de Livros da FCG. A actividade de crítica 
literária tem andado sempre a par com a sua actividade li-
terária e com a docência. Em 2003 venceu o prémio Bran-
quinho da Fonseca Expresso-Gulbenkian, com o livro A 
Verdadeira História da Alice. Foi precisamente a partir daí 
que se dedicou à literatura infantil e muitas das suas obras 
encontram-se incluídas no Plano Nacional de Leitura.
Não é por acaso que um dos poemas deste livro tem por 
epígrafe uma passagem do mítico texto de Herder, Ensaio 
sobre a Origem da Linguagem. Nesse poema, intitulado 
“Fala é sopro que não voz”, que não é o primeiro do livro, 
poderemos talvez encontrar uma das ideias-mestras desta 
obra. A ideia de que a fala é um «chicote.//Um chicote, 
sim, de puro nervo reteso golpeando/a palavra dita: e o 
timbre se ressoa é o do castigo o sulco vivo//nem sei se 
cesura, se censura.» (p. 13). Constituída por três partes, 
a saber “Roturas”, “Ligamentos” e “Fractura Exposta”, Ro-
turas e Ligamentos é uma obra que respira a par das ilus-
trações de André da Loba, num livro que se autonomiza e 
que fala por si.
Dialogando com a poética de Manoel de Barros, de Her-
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berto Helder, de Ruy Belo, a poesia de Rita Taborda Duar-
te explora virtuosamente o veio de uma metapoética que 
é tradição na poesia portuguesa contemporânea, mas de 
uma forma renovada, que entabula um diálogo com a poe-
sia contemporânea brasileira, que evoca vozes como a de 
Eucanãa Ferraz, de Desassombro, por exemplo. No jogo 
metafórico utilizado aparece, por vezes, o rigor do con-
cretismo, mas que é amenizado por um certo lirismo con-
temporâneo. Leitora atenta do que actualmente se faz e 
provavelmente uma das maiores conhecedoras da poesia 
contemporânea portuguesa, RTD estabelece passagens en-
tre diferentes tradições com a agilidade de quem já muito 
pensou sobre os autores e a linguagem.
Um crivo acerado que se opõe a uma certa postura sen-
timental da poesia aparece logo no segundo poema deste 
livro: «O mundo não é feito de pessoas nem de casas nem 
de coisas/ menos ainda de afectos e sentidos./O mundo é 
feito com palavras perfiladas/como pedras/sobre pedra/
em cima de outra pedra, ainda.//São de palavras de pedra 
as paredes do mundo:/ direitas e exactas como um fio de 
prumo.» (p. 9).
Esta ideia de cortar a pedra como gesto de talhar/esculpir 
rigorosamente, aplicada à palavra, uma ideia de pobreza 
essencial que convém ao rigor poético enquanto condição 
necessária ao acto da escrita, repete-se com frequência ao 
longo do livro. A escrita aparece então como escultura da 
linguagem e da língua, um «mundo rente, sem paredes, 
raso ao chão», no recurso às imagens a que o/a poeta joga 
a mão para construir o espaço do poema. Digo imagens 
em vez de dizer metáforas, algo que é também aqui re-
jeitado: «Espeto a palavra no poema como se fosse uma 
borboleta/morta/e eu nem sequer gosto de metáforas nos 
poemas:/exibidas em espirais,/fingindo dizer aquilo que 
não dizem…mas a verdade/é que as palavras da poesia não 
passam de borboletas/ esmagadas (…)» (“A Palavra no 
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Poema”, p. 17). Em bom rigor, quer-se tão lisa a atitude de 
estar rente que o próprio gesto amoroso é quase suprimido 
enquanto tal: «o amor se é amor é amor não dito amor-pa-
lavra-tacto/sem voz e sem vogais:/sussurro só de brisa/
sopro leve/secando rente aos lábios.» (p. 13).
As imagens poéticas associadas ao amor, nesta parte do 
livro, aparecem associadas a uma angústia, «está já mor-
rente esse amor esvaído no dizer/uma palavra-amor-qua-
se-cadáver respirando a custo sob/a carne golpeada.» 
(Idem). Como se, no dizer estivesse já decidido e dito esse 
esvaimento do amor. A sua força está antes, como no poe-
ma, presente na própria suspensão do dizer.
Em «Lá fiz o poema» define-se a recusa de uma certa atitu-
de poética que persiste na ideia romântica da poesia como 
voz que é escutada, ditada, que tem uma origem divina ou 
metafísica: «Lá fiz o poema hoje:/sequer o escutei, primei-
ro, pois que nem estava dito ainda;/os meus poemas não 
andam sumidos em silenciozinhos cúmplices, /à espera 
que eu venha resgatá-los./Nada me sussurra voz nenhuma 
de deus nenhum./E o meu silêncio sequer é um silêncio-
-metafórico a murmurar flores escondidas/É um silêncio 
silencioso silêncio oco: sem nada a declarar/por dentro./E 
esse silêncio, é curioso, nunca me dita poemas./Mantém-
-se calado, tal lhe convém.» (p. 14).
Um jogo de musicalidade que não vai buscar efeitos retó-
ricos e musicais, mas que se ancora na própria força das 
palavras, que a toma por «chão» rente e limpo, que rasga 
o silêncio sem que acredite que exista um para-lá desse 
silêncio, eis o que dá lastro a uma poética do essencial, 
sem arrebiques de construção nem uso de figuras de estilo 
pomposas, só reclamando a simplicidade do rigor, de um 
uso pobre da língua, dessa língua que está por dentro da 
língua, nesse sentido aproximando-se (na minha opinião) 
da oficina poética de Eugénio de Andrade. Uma pobreza 
reclamada também nas imagens da decadência e da sujida-
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de, como no poema “Os frutos frios por fora” (p. 18), em 
que o amor é associado aos «fiapos da carne do jantar.» 
ou ao «hálito mau», algo que desfaz a ideia romântica do 
amor e desperta para a dimensão da experiência humana 
e carnal, contaminada pelo corpo verdadeiro e não de uma 
suposta linguagem pura e expurgada do corpo, como sen-
timos na poesia amorosa tradicional. Esta contaminação 
do amor ao corpo «sujo» é paralela à contaminação da pa-
lavra poética à «palavra suja», aquela de que é composta a 
poesia, retomando a premissa de Manoel de Barros: «Cada 
palavra, vamos dizê-lo, é uma porcaria imensa:/uma mis-
tura líquida de cuspo e restos de comida./Não é possível 
fazer poesia com restos de palavras mastigadas/que aze-
dam num instante, ainda para mais se está calor.» (p. 18). 
Poesia que é, ainda que não o pareça, um libelo à vida, a 
vida «pequena» e contaminada, a experiência quotidiana e 
decaída, de que a maior parte da poesia, em boa verdade, 
não dá ou não quer dar conta.
Por outro lado, na poesia de RTD há um registo irónico 
e que, por vezes, revela até uma violência inesperada, so-
bretudo em alguns poemas de «Roturas», em que o amor 
aparece como lugar do desencontro, “Palavras de ferro” 
ou “Fechado para balanço”: «o nosso jogo-de-xadrez é um 
exército desleal de armas de arremesso.// Ao final da noi-
te somos dois reis sozinhos/preto e branco/a remoer o 
xeque das contas repetidas/conferimos, então, que nunca 
batem certo/e fechamo-nos com um aviso à porta, gasto e 
rasurado://fechado para balanço de amor.» (p. 23). Se na 
primeira parte do livro, o tom desencantado se faz acusa-
tório, já em “Ligamentos”, segunda parte, esse tom é o da 
reaprendizagem, como no poema “Reaprender o outono, 
como quem soletra o verão” (p. 29). Nos versos «Há que 
reaprender o outono e ir/voando como quem cai» con-
centra-se a renovação que pertence ao renascimento: «Na 
verdade/só se pode ser poema no outono,/seguindo-se o 
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desvoo grave da última folha.» (p. 31). Renascimento que 
se quer «sem metáforas flores artifícios verdes», recla-
mando «as sílabas de uma palavra verde algures/profunda 
e tenra». O léxico extenso, a maleabilidade sintáctica, essa 
arquitectura irrepreensível de poemas discursivos desta 
poesia de formas e metro livres, mas não menos rigoro-
sos por isso, eis as qualidades da poética de Rita Taborda 
Duarte, iluminadas ainda por uma franqueza da lingua-
gem, sem requebros ou fragilidades.
Nestes textos prova-se com clareza a erudição de uma 
poeta que é, antes de tudo, uma leitora atenta da poesia 
portuguesa e da tradição da poesia contemporânea, sobre-
tudo a partir da herança da poesia de 61, com particular 
destaque para Luiza Neto Jorge, nos vários poemas em 
que «responde» ao seu poema “A Poesia ensina a cair” ou 
Ruy Belo, Herberto Helder. Não que se faça lastro ou que 
se aproprie dessas vozes para delas ser epígono, mas para 
com elas falar em aberto diálogo. O excesso dos gestos, 
como da língua e das palavras ou, ainda, das mãos, como 
no poema “Sobram-me as mãos do corpo” (pp. 32, 33), 
nesse desconcerto de um corpo que avança todo em sin-
tonia musical à excepção das mãos, repete-se em vários 
poemas, como “Novamente as mãos” (p. 34). Assim como 
as manchas que ninguém vê, mas que se destacam como 
expressão desse excesso ou mancha (às vezes a mancha é 
a da culpa), que sobressaem no poema como a «fractura», 
o lugar da fala do poema.
Em “Fractura Exposta”, a última parte do livro, essa ideia 
de «ferida» acentua-se. A forma destes últimos poemas, 
mais assumidamente discursivos, deixa subentender uma 
relação da imagem/fotografia com o poema. O diálogo in-
cide aqui num novo campo, em que se confrontam olho/
câmara/poema.
Parece-me que é justamente nesta parte que o livro ganha 
relevância e mostra um lado mais experiente da escrita 
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poética de RTD que interroga essa ligação entre imagem e 
poema, um duelo, como no “Instantâneo Dois”: «Cobarde, 
nunca vinha sozinha, a câmara. Trazia sempre consigo uma 
fonte/de luz que apontava, com violência, ao sorriso frágil 
da palavra.//A palavra defendia-se, tal como podia, com 
esgares de metáforas mortas,/trocadilhos, ironias tristes, 
subserviências de parente pobre. Mas continuava/a sorrir, 
resistência servil, sorrindo, sempre; sorrindo muito, en-
quanto a câmara/a golpeava com estalos de luz.» (p. 49).
Sem querer desvendar em demasia, talvez possamos re-
flectir sobre o modo como a melancolia se vê a nu neste 
combate de esgrima. Contra o negro, a palavra sorri, diz 
o sujeito poético, ao falar dessa resistência que cabe à pa-
lavra: «A palavra sorria, arrepanhando os lábios,/como 
quem diz: não é uma pedra de luz que me parte os dentes». 
(p. 49). No “Instantâneo Quatro”, a ideia da luta entre a 
câmara e o poema aparece justamente como duelo: “Entre 
a câmara e o poema: um duelo.//Dispararam em simul-
tâneo. A câmara um esgar de luz, o poema um sorriso.» 
(p. 53). Essa dimensão alegórica do poema, como ironia 
cortante, reaparece no poema “Instantâneo 5”: «O poema 
olha a imagem, já seca e enrugada. Diz-lhe, sorrindo, sor-
rindo sempre muito: “Que bonito!”, uma fotografia e toda 
em verso branco.//E perguntou-lhe, enfim, enquanto sor-
ria em decassílabo: - E sempre esteve morta, esta tua natu-
reza?» (p. 55).
Não exagero se disser que RTD, com este livro, em que nos 
dá uma voz singular, experiente e sólida, se distingue bem 
das vozes da sua própria geração. Não que isso seja melhor 
ou pior, mas falo de uma espessura que conquistou aqui e 
que confere à sua poesia uma dimensão mais expressiva, 
resultante de um trabalho de oficina poética decantado, 
sem preocupações de querer seguir nenhuma linha ou fi-
lão, nenhum modismo da poesia contemporânea. A isso 
chama-se voz, sem rodeios.
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DESOBEDIÊNCIA PLENÁRIA

Hugo Pinto Santos

Beleza Tocada Obra Poética (1979-2015)
José Emílio-Nelson

Abysmo

2016

Ao pensar na produção poética de José Emílio-Nelson, 
tal como aparece reunida em Beleza Tocada – Obra Poéti-
ca (1979-2015), ocorre que «Uma das tarefas da crítica», 
como dizia Blanchot, a propósito de Michaux, «devia ser a 
de tornar impossível toda a comparação». Não que se pre-
tenda aqui obliterar o contexto histórico-literário em que 
surgiu e se tem desenvolvido a poesia do autor – nem os 
poetas com os quais, eventualmente, ela tenha pontos de 
contacto mais prementes –; mas trata-se de ressalvar que, 
dada a sua singularidade – a sua insularidade, apeteceria 
dizer –, no panorama da produção poética entre nós vinda 
a lume, toda a comparação seria, no mínimo, desavisada. 
A obra de José Emílio-Nelson pondera, desafia e suplanta 
várias instituições que enquadram, mas também limitam o 
sistema literário. Certa normalização discursiva – muitas 
vezes abeirada de procedimentos do tipo narratológico, 
quando não de feição documental –, valores muitas vezes 
extraliterários, ou periféricos à esfera mais estritamente 
estética, ou da poiesis, como decoro, propriedade, adequa-
ção – numa palavra, o poético. Esta escrita é, com frequên-
cia – embora em comprimentos de onda radicalmente dis-
tintos de outras obras que encetam gestos análogos –, an-
tipoética, no sentido em que muitas das suas vertentes se 
inclinam como refracções diante de princípios cristaliza-
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dos como beleza, mimese, idealização, ou representação. 
Sê-lo-á, decerto – poética, isto é –, mas apenas no sentido 
em que é um fazer, uma criação em perpétuo exercício. 
Esta poesia opõe a uma busca de equilíbrio, por via do har-
mónico ou do belo, uma demanda de forças dissonantes, 
numa estesia da fealdade, do arrepiante contrário, do im-
previsível e cáustico. O que leva esta obra – e um dos seus 
poemas se chama «Obrar, Alto» (p.390) – por vias onde 
se encontram o escatológico – e um dos seus livros tem 
por título Bibliotheca Scatologica (pp.427-488) – e o exces-
sivo – uma das secções de Amor Repugnante, último livro 
reunido em Beleza Tocada, é «Cio Furioso», nome de um 
poema nela incluso, onde lateja, com seu brilho conturba-
do, a descarga energética de uma «agitação irada» (p.638).
Talvez não por acaso, o título da mais recente recolha in-
tegral da poesia de José Emílio-Nelson (após A Alegria do 
Mal e Ameaçado Vivendo) subverte o que poderia ser uma 
formulação mais idiomática (ou mais recatada, ou mais 
previsível?): «beleza intocada». Esse falso, inexistente títu-
lo, possível fantasma do verdadeiro título desta integral, 
decerto estaria conforme a outro tipo de práticas que não 
esta – as que advogassem a salvaguarda, o amparo, a ele-
vação de alguma ideia de beleza que, declaradamente (e 
reiteradamente), não é aquela que aqui se persegue. Se al-
guma ela for, será uma beleza convulsa e perturbad(or)
a, que gere dissídio e disrupção, que agite e desconver-
ta. Toda a beleza será, em suma, maligna e perversa – e 
nunca descreverá as suas órbitas em torno de qualquer 
possibilidade de redenção. Uma escolha como «Salvé rata-
zana-Laforgue-Buñuel-Müller, ratazana-Thomas de Quin-
cey!» (p.299) possui uma ressonância que não se limita 
ser «biológica», ou mesmo, simplesmente, eivada de um 
simbolismo de base. A «ratazana» não configura apenas 
uma descida a pique na escadaria da cadeia alimentar, nem 
tão-pouco um recurso a uma imagética canónica – peste, 
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marginalidade, imoralismo. Revela, sobretudo, um movi-
mento global, que aglutina todos esses desvios éticos com 
a selectividade do seu «panteão». A radicalidade que estes 
nomes convocam começa pelo abalo nas escalas da estéti-
ca – e nos alicerces, até então mais sólidos, dos convénios 
da historiografia literária –, com Jules Laforgue, avançan-
do pelo extremismo vanguardista, com suas poderosas ir-
radiações, de Luis Buñuel, culminando no mais avançado 
radicalismo de Heiner Müller. O ápice desta frente destru-
tiva é, de modo possivelmente emblemático, uma figura 
que sintetiza, a partir de um romantismo de (genial) mar-
ginalidade, toda a sedição que aqui se tenta esboçar. Tho-
mas De Quincey é esse excessivo, admirável, polígrafo que 
palmilhou os alterosos plainos estupefacientes, as zonas 
intermédias entre os géneros literários, então fixos como 
muralhas que a sua audácia ia derribando – cabecilha, en-
fim, de motins vários, no cânone como nos processos, nos 
espíritos como nas práticas do seu mister. Ademais, o qua-
drunvirato daquela linha impele outra reflexão. A poesia 
de José Emílio-Nelson é um lugar de reposição, de relei-
tura e de rejeição. Nela se repõem os heróis e, sobretudo, 
os anti-heróis da gesta escrita; e se relêem, como numa es-
pécie de exoftalmia, as letras universais, as artes do vasto 
mundo, as forjas dos tantos artistas – mas imbuída do que 
Catiglione chamava sprezzatura. Essa capacidade de exer-
cer uma lúcida desafectação desprendida não faz dos poe-
mas do autor um local museológico, mas uma hipótese de 
reorganizar toda a curadoria, qualquer orientação estática, 
obediência ou mansidão. Sirvam de exemplos (facilmen-
te substituíveis por alternativas inúmeras) as sequências 
«Tam Immensa» e «Última Virtude», ambas do livro Pesa 
Um Boi na Minha Língua. No primeiro caso, três composi-
tores modernos espoletam o tiro de partida. O poema que 
parte de uma peça de Anton Webern dirigida por Pierre 
Boulez exemplifica de uma forma especialmente eloquen-
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te essa procura desafectada de um embate isento de me-
suras – «Abrupta rudeza, rude,/ As pancadas rudes que 
descarnem os ossos, rasgam a pauta./ Reinstala o mais 
exausto, o que raspa o eco fechado, insidioso, sustenido, 
e [a Música] arrebata descamba.» (p.499) Numa poesia, 
como a portuguesa, que teve uma Arte de Música, de Jorge 
de Sena, torna-se forçoso não percorrer o caminho dema-
siado trilhado. Uma invenção, uma real criação, eis o que 
se impõe – e o que estes poemas logram fazer. No segundo 
dos momentos citados, o poema «Delfos», incluído (como 
«Última Virtude» no seu todo) na repartição mais ampla 
«Cadáver de Byron» reinventa o percurso convulsionado, 
leonino e egolátrico, do poeta romântico, convertendo-o 
numa descida vertiginosa aos abismos pulsionais de uma 
psicologia profunda – a do sujeito do poema, a do «sujeito 
histórico»? –, onde se agitam desejos, fantasmas e os mais 
bárbaros impulsos:

«Nas poucas horas que passei em Delfos,
Miniatura do folclore grego, uma mulher rendada
Oferecia os seus olhos cegos poisados na mão com 
que me tocava.
(A excursão inteira continua atenta ao guia que mal 
fala.)
Iludindo a mais amada, urinei para os olhos da cega,
Que por isso implorava.» (p.511)

A poesia de José Emílio-Nelson é iconoclasta; cose-se no 
avesso do respeito por qualquer tipo de sagrado, ou – o 
que é uma precisão porventura útil –, melhor, criando as 
suas próprias zonas sacras. «Ícone, Excremento» (in Sodo-
ma Sacrílega e Poesia Vária) é um dos vários casos em que 
uma veia adversa e blasfema opõe o desregramento à lei, a 
desobediência ao mandamento, o ímpio ao sacrossanto, ao 
mesmo tempo fabricando a sua própria escala de valores, 
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que passa, necessariamente, pela delapidação das alheias: 
«A Luz do ícone pestilento aparenta a reverberação. O ex-
cremento sobrepõe-se à cabeça maciça do oiro. [O excre-
mento é aurum.]» (p.123) Nova alquimia que subverte as 
hierarquias e os valores, esta poesia valoriza sobremaneira 
o princípio operatório da rebeldia, aqui encarado como 
instrumento duradoiro da sua acção. Um dos livros mais 
recentes do autor é Bachanalia seguido de Como Falsa Por-
ta (2014). Neste registo, que ostenta uma flutuação entre 
géneros literários que se recusam a obedecer, correndo do 
dramático ao lírico – faltando mais justo termo –, a poesia 
afirma-se inequivocamente na senda da desobediência e 
da impiedade. No caminho do excesso e da permanente 
estranheza do sujeito diante do(s) seu(s) objecto(s) – «O 
tufo raro, argênteo, do velo púbico, o odre do colo da cor 
das lesmas, ocre, as lacerações. [116] Cansado da minha 
misericórdia que a atordoa, eu blasfemo, eu praguejo. 
[117] Ao dependuro nas imagens que desbastam o corpo 
noutras, jorram as suas larvas empoleiradas, a caírem cris-
padas da dama infame. [118]» (p.563)
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ERA UMA ESTRADA QUE ESTALAVA SOB OS PÉS

António Ladeira
Texas Tech University

Era uma estrada que estalava sob os pés. Polvilhada de pe-
drinhas que, a espaços, cada um de nós ia chutando para 
longe.
Fim da manhã. Talvez Agosto. Teria eu dez anos? Por um 
daqueles mistérios da memória, vejo-me a caminhar, ao 
compasso das pedrinhas, num grupo de rapazes de que 
não recordo um único nome, o timbre de uma voz, uma 
única cara. Só a dele. A do líder. Pois, o líder. Um sujei-
to que alguns anos depois seria muito falado na vila, pelo 
cancro que o acometeu. De ossos, dizia-se. Maleita que o 
levou em poucos meses. Comentava-se – com cuidado, se 
ninguém de fora estivesse a ouvir – que em casa ninguém 
dormia. Que eram gritos constantes nas semanas finais. 
“Dores horríveis”, informou-me a voz destruída do pai, 
um homem gordo, uma noite, num café, olhos nos olhos, 
esbugalhados do bagaço, numa espécie de ameaça surda 
que nunca compreendi.
Naquela manhã, o futuro supliciado do destino era apenas, 
e distintamente, o líder do grupo. Estatuto que se nota-
va pelo pisar mais forte, pela passada ampla, e, sobretudo, 
pelo olhar severo, autoritário e (infinitamente) mais sábio 
do que o nosso, que fixava quando queria num qualquer 
ponto no horizonte a que mais ninguém tinha acesso.
Caminhávamos como se marchássemos, dizia eu, como 
um único corpo, com um certo ardor masculino, militar, 
enérgico. Ao ritmo das pedras que estalavam.
De repente, o líder concentrou-se num som que crescia e 
se converteu numa breve imagem ao cimo da rampa. Um 
rapaz, mais jovem do que nós, inciava a descida da mesma 
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estrada que subíamos. E fazia-se anunciar de forma parti-
cularmente insolente – julgaria o líder... – fazendo girar 
um pesado aro de ferro que riscava a gravilha mais ruido-
samente do que o pisar das nossas botas. Havia que fazer 
alguma coisa, portanto. O líder deteve-se firmemente no 
ponto da rampa onde se encontrava e, intuitivamente, to-
dos o imitaram. O rapaz ainda não se dera conta do exér-
cito que o aguardava, com má cara colectiva, cá em baixo. 
Continuava a fazer girar o aro, apontando o ferro com que 
o guiava, a cada curva, com a ternura dos que se julgam 
sós, alheado de tudo o que não fosse o aro fazendo fugir 
e estalar as pedrinhas, como se a manhã lhe pertencesse. 
Mal nos viu, assustado, procurou abrandar a marcha, mas 
a inclinação da rampa e a velocidade pesada do aro impe-
diam-no de se imobilizar completamente e de fazer mais 
do que procurar desesperadamente abrandar, quase a cair, 
a meio da ladeira. Claro que continuou a correr para nós, 
sem querer, claro que o fazia atabalhoadamente, como 
quem pede desculpa, mas sem pedir realmente desculpa.
Sem falar, o líder fez-nos permanecer onde estávamos e 
subiu a rampa, sozinho, até onde se encontrava o intruso, 
em três ou quatro passadas das dele, rápidas. Tirou-lhe o 
aro, o ferro da ponta curva, lançou-os para a vala, coberta 
de azedas, e atirou o rapaz ao chão com uma rasteira rá-
pida. Este cometera o erro de – pensara o líder – não ter 
respeitado o grupo, de ter continuado o seu percurso ba-
rulhento ignorando a obrigação de pedir passagem em ter-
ritório alheio. (Não me perguntem o que teria constituído 
o tal pedido adequado de passagem, não sei bem, nem sei 
mesmo se o líder o saberia identificar devidamente, se este 
acontecesse). Ainda me lembro de ver o rapaz no chão, 
vencido, de costas, com o medo na cara, sem se atrever a 
erguer-se até que todo o contigente passasse por ele. Na 
comitiva, alguns entreolhavam-se de leve, com surpresa, 
talvez inquietação, mas o olhar do líder, que a todos ig-
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norava, fixo de novo no horizonte, acalmava, respondia a 
todas as perguntas, levava a virar a cara na mesma direção 
e a ignorar o rapaz caído, que, quase invisível, sangrava.
Continuamos a subida com uma só determinação cega, um 
único corpo. Estamos quase no fim da rampa, no ponto 
onde o líder vira o rapaz do aro pela primeira vez. O lí-
der segue à frente, sem sorrir mas interiormente satisfeito, 
sem a mínima alteração na passada larga. Regressa o esta-
lar mecânico da gravilha, o ritmo quebrado pelas pedri-
nhas que os pés desferem ao acaso. Início da tarde. Talvez 
Agosto. Teria eu dez anos?
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A ESCRIBA DE NINIVE

Luísa Venturini

«Não posso de mim nem contar-vos a idade, por imprová-
vel que vos soará e porque não quero que, antes mesmo do 
início, em vós se gere escrúpulo, desconfiança ou precon-
ceito. Dir-vos-ei apenas que agora me chamam Emmita1, 
mas que nasci como Achadina2, ali onde a terra trepida de 
fértil e soluça de árida nas piores estações, há muitos, mui-
tos anos.
E contar-vos-ei, assim, num relato breve, o que as minhas 
memórias preservam dos tempos em que Ninive foi a Rai-
nha das Rainhas, a Soberana das Soberanas, sem que ne-
nhuma outra ousasse sequer rivalizar com o seu esplendor.
Na jovialidade dos meus mais tenros anos, percebendo-me 
o meu pai destra de mãos e hábil de espírito, cismou que o 
seu mister me ensinaria, mesmo antes de eu ser de idade 
próxima, sequer, da que tinham meus irmãos de aleitação 
quando lhes ensinou o ofício.
Pretextando as razões mais extravagantes, que ninguém 
questionava pelo muito respeito que lhe tinham, sempre 
arranjava trejeito para que eu o rondasse e fosse brincando 
com o barro, primeiro moldando figurinhas no desconcer-
to das minhas mãos, depois abrindo sulcos, fascinantes aos 
meus olhos pueris. E foi quando, tendo feito eu o meu ter-
ceiro traço e descoberto a magia triangular dos estiletes, 
empreendeu ele a jornada de me ensinar a cifra da escrita 
e da leitura.
Não teria ainda dezassete anos e já poucas tábuas haveria 
no Reino que não tivesse lido ou copiado, pois que sempre 
me levava nas suas viagens a mando de Esarhaddon, pri-
meiro, e, depois, do seu filho e sucessor. Até as do Egipto 
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eu cheguei a conhecer e a copiar, passadas décadas, nos 
beatíficos silêncios de Ninive, onde o meu labor se ocul-
tava dos olhos vãos e onde o brilho assomava ao olhar do 
meu Senhor ao vê-las e ao ver-me ou ao ver-me e ao vê-las, 
porque sabendo eu por que amava Ashur, nunca para ele 
foi claro o seu amor por mim.
Aí, em Ninive, tive casa, numa dependência da biblioteca, 
submetida à reclusão por mim escolhida, que nunca Ashur 
ma exigiu, na companhia de uma serva fiel, Hano3, com 
quem construí tranças de amor tão maternal que por ela 
pranteei, na sua morte, o que só me exasperei por meu 
pai, anteriormente. E era com ela que eu partia em viagem, 
sempre com o selo do nosso Senhor e bem guardada, para 
que jamais sofresse afronta ou vilanagem.
E Ashur recomendava que estivesse atenta a qualquer fila-
mento da memória, a qualquer registo, nem que este não 
tivesse outra casa que o linguajar do povo, que os cantares 
dos contadores de histórias, que as cantorias de trabalho e 
louvação. E eu assim fazia, ciosa até dos ventos e dos mur-
murejares das lengalengas das crianças e dos velhos.
Recordo o quanto celebrou quando lhe entreguei dois tra-
tados da Suméria – das matemáticas um, da astronomia 
outro - e me brindou com tanto ouro e pedrarias que, de 
embaraço, se me sumiu a voz e nem soube agradecer-lhe. 
Agradeci-lhe, sim, noutros desvelos, tão belos e sentidos 
como os seus por mim, sempre no segredo de Ninive, sem-
pre no silêncio majestoso e único da Rainha das Rainhas, 
da Soberana das Soberanas – a sua Biblioteca.
Foram anos e anos de culta devoção e sofrimento, que 
Ashur tinha refinada estirpe de guerreiro e, como gene-
ral, como estratega, nem nas tábuas da história conheci 
outro assim. E eu temia mais por ele do que por mim, que 
sem ele a minha vida deixava de ter sentido e, nesse sem 
sentido, tanto conforto Ashur me havia dado que até no 
Egipto poderia encontrar lar, ou, se tanto assim mudasse 
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a catadura dos poderes, enquanto escriba não me faltaria 
Senhora que me acudisse no meu desvalimento para seu 
próprio brio.
Depois, num dia desastroso, Ashur partiu.
Saí de Ninive discretamente e tornei à casa que fora dos 
meus pais, numa aldeia próxima. Assisti à débil ascensão e 
fragorosa queda do seu filho, à fervorosa ascensão e san-
grenta queda do seu Reino, à gloriosa ascensão e lastimosa 
perda do seu legado.
Hoje falei com Mardeen4, o Sacerdote, que a tudo me acede 
por deferência e nada me nega por carinho. Pedi-lhe que 
me conservasse o coração, com o saber dos seus óleos e 
dos seus sortilégios. Quase em sussurro entreguei-lhe uma 
tábua, para que a conserve junto dele quando, não tarda, 
chegar a minha hora. Nela cunhei: “Aqui jaz o coração do 
coração de Ashur”.
Creio que passarão mais de três mil anos até que eu regres-
se e saiba, ou até que outro escriba decifre que eu, Emmita 
de Ninive, nascida Achadina, sou o coração guardado do 
coração do meu Senhor Ashurbanipal, o Grande Rei da 
Assíria.»
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NOTAS

1. Assírio, Emmita – doce mãe    
2. Assírio, Achadina – cidade antiga
3. Assírio, Hano – mulher misericordiosa
4. Assírio, Mardeen – o recto, o justo.                  
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REENCONTRO

Paulo Pego
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

“Vou acabar com este leilão da virgindade”, decidiu Rui 
num café de Bagdade enevoado por conversas virtuais, 
diálogos entre muitos homens e, sinal dos tempos, algu-
mas mulheres. Percebia que a vizinhança palradora era 
constituída por iraquianos já que, conquanto tivesse difi-
culdade em identificar a proveniência pelo rosto, lograva 
fazê-lo pelos sons e entoações que saíam daquelas bocas 
de lábios finos de tamanho e de timidez.
Esperava-a. Para pedir o sumo com gelo de que tanto 
gostava, de pouco lhe valeu o dicionário pictográfico da 
Langenscheidt que trazia consigo. Em vinte e um dias de 
Iraque, cafés e restaurantes incluídos, lograra aprender as 
miudezas da língua que lhe eram mais convenientes e de-
las fez uso.
Ela tardou e, quando chegou, desfez-se em desculpas pelo 
atraso. Insinuante, como sempre. Beijaram-se na face, ao 
rés da boca. Almudena tinha sede de coquetel sem álcool, 
com natas e sabores diversos; uma vez mais, os pictogra-
mas não ajudaram e foram os avos de árabe de Rui que 
permitiram satisfazer o pedido da recém-chegada.
Como no passado, o verbo logo fluiu. Era notória a alegria 
que sentiam com o reencontro, que já se lia nas mensagens 
de correio eletrónico das semanas anteriores e na muito 
prometedora conversa telefónica mantida há alguns dias. 
Rui deu notícia das suas primeiras três semanas no Iraque 
ao serviço da empresa alemã para que trabalhava, insistin-
do no entusiasmo e no afã com que os colegas iraquianos 
aprendiam palavras alemãs, designadamente termos técni-
cos, passaportes eventuais para futuro longe de balas e de 
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bombas que explodem em mercados. Almudena, historia-
dora de arte, mostrou imensa curiosidade a respeito desta 
primeira visita ao Iraque. No seu blogue, amiúde publicita-
ra a riqueza histórica e cultural do país e sabia de gente que 
se aventurou a visitá-lo precisamente por mor das palavras 
e imagens mediante as quais exaltava tal património. Mais. 
À medida que aprofundava conhecimentos de história do 
Iraque e doutros países asiáticos, interessava-se pelo curso 
presente dos países em causa, em vertentes como a cultu-
ra, a educação, a vida nas pequenas comunidades rurais, o 
estatuto das mulheres. No seu blogue, não poupava pala-
vras, por vezes panfletárias, a propósito dessas matérias. A 
cavaqueira era apimentada por um primeiro contacto tími-
do das mãos e, pouco depois, por mãos dadas e apertadas 
de modo firme.
Embora Almudena lhe tivesse negado o sexo durante os 
anos em que mantiveram a relação à distância — ora es-
grimindo argumentos que ele respeitava, ora utilizando 
outros que soavam egoísticos e balofos —, Rui, além de lhe 
desejar o corpo, tinha estima por ela e, ao ouvi-la discor-
rer com arrebatamento sobre os temas versados no blo-
gue, sentia-se cativado. Falaram das respetivas famílias, ela 
contou que a mãe passava a viuvez a jogar às cartas com as 
amigas, ele disse que o pai entretinha a reforma lendo poe-
mas em rodízio — um daqui, outro dali — até adormecer. 
A conversa foi pontuada por sorrisos e carícias. Rui teve 
de se conter para não perguntar a Almudena se continuava 
virgem. Na despedida, além de beijos e abraços, sugeriu 
que passassem a noite juntos, oferta que Almudena recu-
sou, logo vincando o seu agrado por jantarem só os dois no 
dia seguinte. Para ele, o aperitivo de tal jantar teve início 
imediato, com toda a espécie de conjeturas acerca de ela 
ceder ou não às suas vontades.
Antes, durante e depois do ansiado jantar, os beijos na 
boca já foram mais do que os beijos na cara. Dialogaram a 
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respeito de vários temas, do aquecimento global ao aque-
cimento que ela provocava no pénis de Rui, do estado do 
mundo — ambos revelaram preocupação perante a possi-
bilidade de Donald Trump, homem de fala fácil, ser eleito 
presidente dos Estados Unidos da América — ao estado do 
hímen de Almudena, que confirmou ser virgem. Como já 
dissera a Rui, tivera muitos interessados e alguns namora-
dos, em Espanha e noutros países, estivera mesmo às por-
tas do casamento. Porém, permanecia virgem. O cérebro 
excitado de Rui reincidiu na ideia de uma mulher que pas-
sara os últimos anos a leiloar a sua virgindade pelo mundo 
e ficou ainda mais excitado. Antes da sobremesa, já Rui 
enviara a proposta, em invólucro de afirmação, de noite 
inesquecível entre lençóis. Com palavras inequívocas, ela 
deu a entender que seria na noite seguinte, após jantar en-
tre os dois em refinado ambiente árabe.
Mas Almudena não apareceu. Rui aguardou e debalde ten-
tou contactá-la por telefone, tinha o aparelho desligado. 
“Cabra! Uma vez mais, esquivou-se”, vociferou. “Pregou-
-me uma partida, como tantas vezes no passado. É mesmo 
uma cabra!”
Nessa noite, no início do dia seguinte, embora frustrado e 
irritado, Rui esforçou-se por não dar demasiada importân-
cia ao assunto. Pensando bem, este comportamento, vindo 
de Almudena, não surpreendia.
Já no seu local de trabalho, face ao computador, leu nos 
jornais em linha: por aquilo que escrevia no seu blogue, 
Almudena Cuervo, cidadã espanhola, historiadora de arte, 
fora assassinada no dia anterior, em Bagdade, por um gru-
po de extremistas fanáticos. Empregados do hotel em que a 
vítima se alojava faziam alusão a uma pessoa encantadora, 
que havia pedido para, nessa noite, não ser incomodada.

Agosto de 2015
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O SENTIMENTO DE UM ORIENTAL

Pedro Martins

Neste último Verão, em ocasional visita ao Cabo da Roca, 
descendo à flor da água pelo declive da arriba, deparei-me 
com uma garrafa jazendo insólita, varada sobre o areal. Era 
verde, de vidro fosco, e estava rolhada, mas deixava entre-
ver algo no seu interior. Destapando-a, logo me deparei com 
uma folha de papel enrolada sobre si mesma, que, após al-
guns minutos de porfia, consegui enfim extrair da garrafa. 
Do que nela então pude ler não soube entender coisa alguma, 
excepto que se tratava de um diálogo entre dois presumíveis 
adeptos de clubes desportivos rivais. Mas o que nas suas falas 
eles diziam nada tinha que ver com futebol ou qualquer outro 
desporto. Mostrei o papel a alguns amigos. Quase todos me 
disseram não compreender nada do que ali estava escrito; só 
um, bem mais versado do que eu em coisas de cultura, alvitrou 
poder o diálogo constituir um epigrama em torno de Agosti-
nho da Silva e da sua posteridade, mas urdido com tal delírio 
que da natureza do recipiente em que até mim ele chegara se 
poderia inferir a persistência de um eflúvio envolvendo a sua 
composição. Como de tudo isto pouco entendo, transcreverei 
em seguida o estranhíssimo texto aos leitores desta revista, 
ao que me dizem pessoas ilustres e ilustradas, muito versadas 
em artes e letras, na esperança, que bem gostaria de não ver 
desmentida, de que me possam esclarecer de que bizarria afi-
nal aqui se trata.

Oriental de Lisboa – Diga-se o que se disser, os aviões fo-
ram uma grande invenção.

Atlético de Portugal – …???
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O. L. – De outro modo, a viagem teria sido longa, difícil, 
perigosa…

A. P. – Cheia de escolhos…?

O. L. – Receio bem que sim. Ou cheia de escolhas. Escolhas 
como escolhos, escolhos como escolhas, tanto faz, escolha 
você, vem tudo a dar no mesmo.

A. P. – Mas que viagem, afinal?

O. L. – A única possível. Instantânea como um pudim Alsa. 
Prêt-à-porter. Ready made. Um flash, um clarão, um photo-
maton. O deslumbramento de uma iluminação! Já deveria 
saber que não vou em fitas… Comigo, só retratos, e à la 
minute.

A. P. – Mas que viagem, afinal?

O. L. – A única possível. Dos píncaros de Itatiaia para as 
antenas da televisão. Nas asas de um avião.

A. P. – Julgo compreender. Cavalgar o tigre com o pulo do 
lobo…

O. L. – E o que é que queria? Que fosse o pulo da pulga?! E 
a solução de ácidos, ali à ilharga, no laboratório? Já imagi-
nou o pobre bicho a contorcer-se, dissolvendo-se num so-
frimento atroz?… Eu vi! Vi pelo microscópio… Um horror!

A. P. – Mas, afinal, aquilo de que me está a falar é do nau-
frágio de uma pulga…

O. L. – Evidentemente. A pulga não sabe nadar. A pulga foi 
feita para pular.
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A. P. – Como o lobo.

O. L. – Como o irmão lobo, se faz favor.

A. P. – Seja. Como o irmão lobo.

O. L. – Nada de nadar. Devemos antes aprender a flutuar.

A. P. – Mas, no caso da pulga, flutuar não foi solução. Foi 
dissolução.

O. L. – Deixe-se de brincadeiras! Sabe bem que, em se tra-
tando de ácidos, a solução é sempre a dissolução. Devia 
cultivar a séria gravidade hierática do novo paradigma. As 
palavras podem ser cruéis…

A. P. – Como a rasoira da foice que sega a seara nova?

O. L. – Está a confundir tudo. Isso é outra coisa. As espigas 
não são sencientes. E sabe que mais? Começo a ficar cansa-
do do seu verbalismo infrene. Glossas, considerações, con-
versações. Flatus vocis! Falar é nadar com a voz. Flutuemos 
no silêncio.

A. P. – Permito-me recordar-lhe que a solução é a disso-
lução…

O. L. – Não seja parvo! Deixe de se armar em Aristóteles! 
A dissolução é que é a solução!

A. P. – Cesário, que Pessoa tanto admirou, não ia por aí. 
Pôs Camões a lutar no Sul, salvando um livro a nado, so-
berbas naus a singrar, que ele não veria jamais…

O. L. – Pois claro, no Sul! Já era de esperar... Cesário era 
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um nambam, um bárbaro do Sul. Um troglodita ou, pelo 
menos, um trangalhadanças… Um desengonçado. A mais 
sublime aspiração do ser humano é a de alcançar a verti-
calidade inerte de um cabide de espaldar. Espaldar, ouviu? 
Espaldar!!! Nada de nadar!

A. P. - Mas… e as naus da iniciação de Pessoa, esse Pessoa 
que Agostinho tanto admirava?! As naus que esplendiam 
sob o sul sidéreo?

O. L. - Bah! Patranhas!... Isso ainda é o sentimento de um 
ocidental! Coisa de Kshatriya! Toda essa tralha cavaleires-
ca tem feito muito mal ao mundo. De resto, o próprio Kert-
chy Navarro se afogou num pântano. Por alguma razão foi. 
Receio bem que os seus queridos poetas tenham ambos 
ficado a ver navios. Cesário, o realista, por jamais os ver 
onde irrealmente os poderia ver; Pessoa, o gnóstico, pela 
razão contrária, ao pretender ver em um outro plano o 
que realmente era irreal. Duas pobres vítimas da ilusão. A 
aeronáutica fez entretanto grandes progressos, sabe? Ade-
mais, há o pára-quedas. É outra segurança. E o paraquedis-
mo, com o seu apelo de sublime vertigem, é, em mim, uma 
vocação inata e irresistível…
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