
 



Breves notícias do silêncio 

Manuel Neto dos Santos 

 
 

Poesia    

    

    
 

Publicado com permissão do autor, a quem pertence os Direitos 

Autorais. 

Livro Digital nº 731 - 2ª Edição - São Paulo, 2018. 

Poesia - Literatura Portuguesa. 

 

Manuel Neto dos Santos 

(1959) 

 

 

 

 

 

Iba Mendes Editor Digital 
www.poeteiro.com 



PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, TXT, RTF, EPUB, entre muitos outros. Contudo, 
trata-se de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera 
da realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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ANUNCIAÇÃO 

O lugar da Mãe é sempre no trono da alma e da memória. Mesmo 
quando o corpo se ausenta de nós, o azul esverdeado dos seus olhos 
rumoreja no lago mais plácido que possamos imaginar. 

O lugar da Mãe é sempre na muralha centenária que nos vislumbra 
o futuro, na alfombra dos vales e das encostas até onde se diluem na 
placidez da aguarela de um céu, no letárgico momento do 
adormecer da tarde. 

O lugar da Mãe… é, sempre, nos meus versos, na esperança — 
quem sabe de um dia — poder com ela, do trono da muralha, a 
eternidade contemplar. 

 
 

E SE 

Nós vivêssemos sem alma nem palavras, como um bloco de 
mármore do qual ainda nenhuma estátua ainda despertou. Sem 
alma, nesse equilíbrio inseguro e fantástico de um olhar à espera 
que um outro olhar nos responda… No coração do som, o sangue 
que o serpenteia e a melodia das bátegas de chuva sobre os telhados, 
e a ventania junta-se a ela, à melodia, e ao silêncio; e desperta o 
poema, de um sono letárgico e suspenso, e a memória de ti diz-me, 
hesitante; estamos cansados. 

 

MESMO ASSIM 

Rebusco o antiquíssimo mistério da origem e do sentido da vida e 
da morte, para encontrar o dom visionário e subversivo, tal como 
falo do tempo que me oferece a consciência da frágil mortalidade. 
Busco o antiquíssimo mistério, pois tudo o que há de inferior, em 
nós, regressa para que se revele no impulso, que me lança para o 
alto, porque a ironia fingida de amargura fala por etéreos poemas, 
como fugazes são os sonhos apesar do dia, da hora e dos minutos 
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em que se revelaram sobre a folha. Rebusco, entre os cardos e os 
espargos, entre a folharasca de um país zonzo de hipocrisia, o 
antiquíssimo mistério da origem e descubro o silêncio como olhos 
rasos de paisagens, e uma ânsia de escrever irrompe, ao som dos 
meus passos, lembrando o silêncio, na sua mais fecunda melodia. 

 

POR SABER QUE 

O interior da existência de um homem é o planeta mais 
desconhecido que possamos imaginar, um poder tão firme e 
silencioso, como se os pensamentos se irmanassem das pedras e as 
pedras, por sua vez, fossem o diálogo mais puro entre o céu e a 
terra. 

O interior da existência de um homem é o oceano mais profundo 
que possamos navegar; navegar, por dentro de um rumor constante, 
sob a mestria da lua, para que a melancolia nos surja como quem 
vive pelos livros, pelos poemas, pelas profecias que lê… 

Tudo de tal modo, desconhecido, que só um instante em cada 
Primavera floresce sem que ninguém dê por isso… e uma secreta 
eternidade arde, devagar, como ardem os reflexos do sol sobre o 
eriçado das searas. 

O interior da existência de um homem indica-nos janelas por abrir, 
para que as paisagens habitem os olhos, por inteiro, como se uma 
voz procurasse abrigo e a alma se delineasse a si própria com a 
forma de uma taça de pedra, para servir a essência rubra; como são 
rubros o sangue e o vinho. 

O interior da existência de um homem é uma semente inventada, de 
que germina o peso íntimo da alegria e uma história infinita, par 
convulsão do desejo… 

E tudo de tal modo sabido pela essência…que os ritmos, 
sobressaltados e antigos, adormecem no vagido inicial do poema, 
para que as harpas de sombra se dedilhem nos meus olhos. 



4 

 

 

PARA VOS PEDIR EMPRESTADO 

Deixem-me regressar à nascente da frase, de onde o sentido deságua 
em direção ao mundo. Sobre as nossas almas, uma treva celeste cola-
se ao letárgico torpor da monotonia e uma nascente passa enquanto 
nada se passa por aqui. E leio. Leio poetas “endeusados” pela 
verborreia compulsiva e desconexa, como rostos de crianças 
lançando as mãos às tintas e lambuzando-se de incoerência de cores.  

Não me decores que eu mais não sou que esterilidade fossilizada no 
desespero de poeta “enjaulado”. 

A minha alma tem o carreiro como uma vereda ritualmente 
percorrida; Vereda de passos repetidos pelo mapa único e tracejado 
do desespero… 

Deixem-me regressar à nascente selvagem que desperta, por dentro 
dos olhos, a forma repleta de seguir as pegadas da visão perante as 
flores flamejantes das encostas, e a noite transbordará a claridade 
das estrelas para que os únicos poetas celebrados sejam os 
candelabros de esperança… bruxuleando nos sentidos. 

 

RECONHECIDAMENTE, GRATO 

Venho devolver a coroa da agonia com que a mesquinhez e a inveja 
das amigas, que o não eram, me colocaram sobre a testa. 

Atesto o repúdio dos vossos guinchos de hienas mortíferas, pela 
calada do vosso silêncio sobre mim. Venho devolver a coroa da 
agonia, a vós, escassas umas três, que me desconheceis… que a 
vossa podridão de alma vos empanturre a essência de cloaca 
máxima, de que as vossas vidas são arrotos. 

Quem diria… 
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DIREI, A QUEM NÃO ME CONHECE 

Tenho feito a travessia pelo coração, pesado de todos os lugares; 
conheço, de cor, a cor e o decoro da timidez das margens, como se a 
ciência dos sonhos deslizasse pelo sangue fértil das palavras… 
tenho feito a travessia por entre a folhagem dourada do Outono, 
quando as folhas exibem a madurez da longa estação fervilhando de 
sol, embriagando as cigarras, na fricção estridente das asas; tal como 
o meu coração fricciona os sonhos, na algazarra tresloucada dos 
poemas. Tenho feito a travessia das linhas sísmicas do sono; laçadas 
que me unem ao uso elementar das imagens no fluxo e refluxo das 
paisagens, nesse estado de delírio que vem segredar ao coração o 
que devo escrever… tenho feito a travessia pelo olhar volátil de 
seivas etéreas…por isso a minha alma vos recorda uma estátua, ou 
uma estrela cadente, lancetando a negrura do céu até ao horizonte. 

Tenho feito a travessia pelo coração, por saber que são as palavras 
que pensam as coisas, e não o contrário. As palavras irrompem do 
papel e é todo um universo que se ergue da esterilidade anterior. No 
início era o verbo; a ação, o querer fazer-se, o feito, o factum, o 
fado… uma a uma, as palavras cerram fileiras e transmutam-se 
umas nas outras até que a boca esteja pejada de sons e os sons vos 
perturbem o estado de vazio interior. São as palavras que pensam as 
coisas, e não o contrário, e se os ásperos espaços do que escrevo vos 
oscilam a inércia e a placidez de quem nada espera, as palavras 
minam a segurança do mundo; por galerias, catacumbas, túneis sem 
fim, pois que o poeta é uma toupeira visionária… São as palavras 
que pensam as coisas e não o contrário… e todo eu sou feito de 
palavras trazendo, à luz do dia, do outro lado do vosso baldio, 
notícias das raízes, breves notícias do silêncio, de como o ventre 
amornecido da terra é, de fato, maternal e frio, descrevendo a matriz 
da intenção…sou poeta, por fazer a travessia… pelo coração. 
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E TUDO ISTO PORQUE 

Agito as mãos para que o bafo estagnado da tarde se rasgue, de uma 
vez, e todo o universo sinta a existência dos meus dedos; por 
árvores, pastos ressequidos, várzeas até ao rebordo do mar, 
plissando as bainhas de espuma; tudo reafirma que eu existo. Agito 
as mãos e a rotação dos planetas faz, ela mesma, parte de mim. Por 
isso vos digo que por mais simples que sejam os gestos, a entoar 
canções de desespero dos mendigos perante o andar apressado 
(certificando como são longas as largas avenidas)… 

Agito as mãos e um tumulto de nuvens vai-se acocorar na linha 
mais fina que parece dividir-e-unir azuis de céu-e-mar… e tudo flui 
e se desprega; como flor singela de dente de leão. 

Por quê tentar ir mais além se tenho todo o universo mesmo à mão? 

 

E PERGUNTO 

Para que serviriam os dedos se não para te falar do corpo que me 
ofereces, numa entrega sem receios e sem reservas; os mesmos 
dedos que te dizem adeus e te descrevem enquanto escrevo. 

Todo o esplendor do céu, nesta hora aziaga e triste me entra pelos 
olhos como réstia de má súplica que nos ficasse por dizer… 

Para que serviriam os dedos se não para me indicar pastorícia pelas 
memórias dispersas, como os rios ou a luz do sol recortando a altura 
do rasgo de uma porta? Esfacelo o que já fui, em mil pedaços de 
tempo inglório, e as metáforas da morte vivificam uma teia entre o 
então e o agora e tudo o vento desfaz; o esplendor do céu, a 
mordidela do sol que me queima os ombros, no peso de uma cruz 
de que fui carpinteiro. Tivesse eu a liberdade dos pássaros que 
podem cruzar o céu noturno, ou o vaivém dos sargaços…mas, eis 
aqui, inertes, os meus dedos sem as veias de lascívia do teu corpo, a 
mornura da tépida serpente dos teus braços. 
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NÃO DESISTO, NAVEGAR É PRECISO… POR ISSO, VOU 

Navegando na correnteza dos dias, encontrando, pelos olhos da 
busca, fortifico-me como porta de cedro na muralha centenária das 
palavras. Em pleno Agosto, os borrifos de chuva no céu de Óbidos 
lembram-me véu de um noivado outro lado do oceano. Todo o 
redor de uma paisagem do início dos tempos, que o recorte do 
castelo imponente vem coroar… 

Celebro ao crepúsculo grisalho, como se uma águia me trouxesse as 
alianças do sonho e da esperança; tudo mágico e sereno, como são 
mágicas e serenas as lágrimas de um noivo perante a mulher amada. 
Nos pórticos do horizonte o coração, humilde, reza a prece de uma 
voz de lusa matriz e entoação de vera cruz. Regresso ao Sul; cansado 
e dolente, como é dolente, lânguido e amoroso, por Óbidos, o 
despertar da madrugada. 

 

TUDO ME FALA 

Do corpo que se desfaz como um vestido de cinzas, o ocaso sacode 
as pálpebras severas do entardecer trazendo, de volta, os passos de 
antepassados. Entre os dedos, o dedal da escrita cerzindo os sons e 
as imagens, costurando a ilusão, como se entrançavam as folhas de 
esparto para os balaios e para as golpelhas; trança após trança, no 
entrançado da pobreza… 

Do corpo que se desfaz como o vermelho fulgor dos cravos, diluem-
se as cores do arco-íris enquanto a lua se afoga num mar negrido de 
nuvens, prometendo uma chuva estival … Escuto os passos do meu 
coração e do que em tempos se desfez, ergo o cálice da memória e a 
lua permanece nos extratos dos escafelos, demão após demão, no 
registro da eternidade nos montes abandonados pela serra… nos 
solilóquios da cal. 
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É POR ISSO QUE 
PARA NUNO CAMPOS INÁCIO, 

QUE A TERRA-ALGARVE É MÃE TAMBÉM… 

 
Rascunho um cântico para a iniciação do término dos dias. Sinto-me 
amadurecido perante as horas, como se o meu olhar vos falasse dos 
derradeiros vestígios das palavras e o meu coração fosse vogando, à 
bolina, sobre o céu das aldeias despertando pelo repicar dos sinos 
das matinas. Tudo quanto sei, aprendi com as vozes distintas da 
terra e a memória dos meus entes mortos que renascem no sangue 
poético do que escrevo. Tudo quanto sei tem a intermitência de vaga 
lumes, imitando as estrelas… Escrevo para tentar saber que a minha 
alma é um cavalo fogoso com estirpes de centauro e o meu perfil, 
decalcado sobre o azul, vos fala de um arauto do sonho, como se 
esse mesmo sonho fosse um Pégaso de cristal… Rascunho um 
cântico como uma roseta de água entre rochedos, por Monchique, e 
visto-me de transparência, como se em meu peito a cercadura lunar 
nos prometesse a chuva por Agosto; tudo o que julgo saber é uma 
presença maternal que fala comigo, durante o sono, que me pede 
que vos escreva, que me descreva… para que, em vossas mãos, 
como poema, me edifique. 

 

POSTO QUE 

Cavalgo o alazão do desvario, costurado pela noite veloz, pelas 
mãos esguias do pranto e da agonia e são todos os tons escuros das 
trevas que me levam de volta pela duração noturna desfraldado a 
magia fantasmagórica das ruínas. Cavalgo o zumbido das estações 
celebradas no coaxar dos charcos, como seu eu mesmo fosse um 
estranho à escuta da minha própria voz que rasgasse a túnica negra 
do silêncio, tal como rangem os ferrolhos das portas em casa 
abandonadas. Cavalgo a miséria dos homens, sobre a liberdade, e 
sobre o relato das árvores apodrecidas, amamentando as árvores do 
futuro. E quando o alazão do desvario se detém à beira do precipício 
o meu poema, flagelado, mostras as vergastadas do silêncio e o 
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pássaro, que dormitava por instantes, levanta voo e apascenta o 
bater de asas pela noite imensa para que me reencontre, desde o 
início. 

 
 

DOU-ME ENTÃO CONTA QUE 

Ando por aqui sempre a dizer a mesma coisa, nesta monotonia 
expressiva, na insistência deste ofício de angústia, ofício de paixão. 
Vou pela aventurada linguagem, na autonomia verbal de um poema 
e todas as palavras regressam, cuidadosas como se andassem por 
terra estranha em pleno escuro. Ando por aqui sempre a dizer a 
mesma coisa, trêmulo, inseguro, tateando esse mesmo escuro e são 
as palavras que surgem como faúlhas que me acendam a lúcida 
visão de um dia prenhe de luz derramada de uma ponta a outro de 
tudo quanto vejo. Gaguejo o poder crepuscular de cada sílaba para 
que regresse a musicalidade imanente do verso, pois que sem a 
música o sangue é apenas seiva vermelha, não distinguida da seiva 
dos animais nem do rubor dos cravos e das rosas. Ando por aqui 
sempre a dizer a mesma coisa na ânsia visceral de encontrar a 
palavra exata que descreva a minha alma, na clareza e claridade, de 
que vos falo tantas vezes… e tudo isto pela qualidade sensual das 
palavras que acariciam os lábios enquanto escrevo o poema à flor da 
boca, em voz alta, para que o sinta rastejando na epiderme, onde 
deixaste, demoradamente, os beijos teus… ando por aqui sempre a 
dizer a mesma coisa, nesta consciência artesanal da escrita pelo 
obstinado e paciente labor par descreva afetos e paisagens afetos à 
minha essência predisposta a descrever-se como lupa de aros 
enferrujados… Falo-vos com um rosto composto de mil rostos, num 
desnudamento que a poesia me exige, para que me celebre. Ando 
por aqui, sempre a dizer a mesma coisa, soterrado numa avalancha 
de imagens; indistintas e, ainda assim, avassalantes e poderosas. 
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MAS AINDA AGORA, COMO SEMPRE 

Busco nos versos a música onde me embale, pois que a infância 
irrompe por todos os lados, como bando de pássaros medrosos. 
Filho, neto e bisneto de camponeses li, no voo desses mesmos 
pássaros e do vento, todos os livros que não tive; ali estava a poesia 
com a música que buscava. 

Busco a toada da voz de minha mãe para adormecer, agora, como 
fazia, com o oscilar das searas maduras, os balidos dos rebanhos e 
tudo ao redor tão imensamente branco, como a virgínea folha 
aguardando o poema. Busco, nos versos, a música do gorgolejar da 
ribeira entre as pedras da passadeira que nos levavam até à outra 
margem; água correndo com o cheiro dos poejos e da hortelã. Busco, 
nos versos que ainda não escrevi, a surpresa inicial das crises de 
mim, como se fosse náufrago esbracejando, para não me afogar na 
futilidade dos dias. Persigo os poemas até à exaustão da matilha, 
como se o ataque das frases fosse ordem musical em busca de um 
acorde perfeito; tudo escrito à mão para que a vida seja celebrada 
com a tensão dos dedos e o nervosismo caligráfico da escrita. Busco, 
nos versos, uma floresta de enganos e desnuda-se em mim o espelho 
de tudo o que já li, de tudo o que já vi, mas a leitura do mundo, e de 
mim, é sempre outra como um corpo que se descobrisse num outro 
e fosse o tempo, ainda, pleno e sem mácula. Busco nos versos, para 
me encontrar noutros rumores, alguns tão distantes que me canso 
da linguagem e o erotismo exasperado do não tido ainda, mais ao 
longe, me adormece em mim mesmo, no que escrevo, como 
adormece a água de um regato no útero da terra ressequida, num 
tímido e balbuciante suspiro, com a dolência da voz de um monge 

 

DESPERTO, UMA E OUTRA VEZ E 

Insurjo-me, pelo corpo, e blasfemo a sacralidade de tudo o que é 
fútil para que o meu grito se torne numa metáfora do universo. 
Pelas pontes de fumo, atravesso para o outro lado dos dias e nas 
imagens coabitam tantas coisas que eram diferentes e dispersas. 
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Ponho-me a fazer perguntas a mim mesmo, como se interroga 
acriança perante a tragédia sanguínea de um pôr do sol num súbito 
rigor de sílabas, com o gosto vermelho das amoras. Insurjo-me, 
numa branca leitura, sem exageros nem dramatismos que não sejam 
os próprios registros da fala, fugindo à ênfase, como se a casa das 
palavras fosse toda (trans) parente para que o branco da cal e do 
silêncio sejam obsessões maiores, em tudo quanto escrevo. Insurjo-
me, pelo corpo, na subversão renegando o gregário e o arcaico, 
como são arcaicas as arcadas de enormes catedrais cujo único 
fascínio são os raios de sol refletidos sobre os blocos de pedra, e a 
brisa que se rasga nas arestas. Insurjo-me, pelo corpo, pois que me 
amedronta, cada vez mais, o real. Prefiro o outro, o do sonho onde 
posso erguer o rosto na mais perfeita solidão, pois sou poeta 
hedonista e resistente, e são as palavras que me lambem as feridas 
da alma e me agasalham nas noites trágicas de me sentir sozinho, 
por inteiro. Insurjo-me, pelo corpo que, na verdade, minha poesia 
move-se num espaço onde são visíveis os pilares de luz, 
transparência, brancura, ardor… tudo à flor dos dias rasos, onde 
mato a sede e me alimento de ilusão. Insurjo-me, pelo corpo da 
escrita; beijo-te, de alto a baixo da folha, e prostro-me a teus pés, na 
frase final, uma frase também dita; tão bem dita; a oração. 

 
 

DAI-ME A MÃO PORQUE 

Eis o ardor juvenil ardendo em cada sílaba, como se uma urgência 
de existir incendiasse a seiva que me indica o lugar do poema. 
Deslizo sobre o rio da memória em busca do rio primordial que 
tudo justifica; dar ao desejo um nome com próprio perfil para que 
com mais nada se confunda, para que possa dar, finalmente, corpo à 
Alma da Língua. Eis o ardor juvenil, numa mudança de clave onde 
o sol tem dó de uma ré e inunda de luz a cela tenebrosa e escura da 
cadeia. Desejo apossar-me do mundo par que se saiba que ele, de 
fato, existe tal como quando as coisas ainda não me fascinavam e o 
prazer se celebrava num prazer agudo despertando a noite, em 
sobressalto. Eis, ainda, o ardor juvenil na recorrência do fluir do 
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tempo, pela ascensão e declínio de Eros, como se o corpo todo do 
meu Povo fervilhasse de otimismo futuro. Mas não, a nostalgia do 
sol a prumo veste a alma portuguesa de sombras, como se o futuro 
fosse um labirinto sem entrada nem saída… Eis o ardor juvenil e 
solar, como são pujantes os odores da terra sob o manto das neblinas 
matinais; do silêncio à palavra, ainda esse vigor indomável; persigo 
o que me foge por amar, desesperadamente, na luta corpo a corpo 
com tudo o que não sei. Vou, às cegas, para o lugar do poema, como 
os animais sabem onde encontrar um charco como a fonte onde 
saciar a implacável força do calor… Eis o ardor juvenil, neste 
exorcismo e alquímico devaneio quando chamo, à palavra inicial; 
meu sortilégio, meu único e derradeiro amor. 

 

DISSIPO-ME, NO COTOVELO DE UMA VEREDA POIS 

Ninguém pode viver por mim, tal como ninguém pode acariciar 
com o olhar todas as paisagens que eu já vi; como se escrever me 
purificasse a alma, virando costas à ruína do corpo e ao desamparo. 
Recuso o homem mutilado pela guilhotina da moral pois nunca vivi 
por cadernos de encargos, outros que não sejam cadernos de poesia; 
paisagem onde encontro meu próprio rosto por ousar ser quem sou. 
Digo-vos, em verdade, que a minha lama se povoa de pássaros, de 
cardumes e de enxames, e se alguma vez sonhei ter uma pátria ela 
mais não seria que o recanto do sonho onde me sentava, afogueado 
de tanta correria de existir… 

Ninguém pode viver por mim a liberdade mais solar que a 
plenitude do dia possa derramar sobre as paisagens, que os valores 
da claridade me atraem e me chamam; a voz de minha mãe, do alto 
do Moinho de Vento, rasgando o silêncio do final da tarde para que 
eu deixasse o pego da ribeira e regressasse a casa… Ninguém pode 
viver por mim; alarguei a paleta das palavras e tornei-me num outro 
de cada vez que via como estranho. Sou incapaz de guardar segredo 
quando escrevo e se a água da ribeira está estagnada… corre em 
mim, tumultuosamente, a essência como enxurrada dos sentidos… 
que os meus olhos têm essa cor de tudo quanto vejo e não há 
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ninguém mais vigorosamente frágil que um poeta. Ninguém pode 
viver por mim pois sinto o redor quando escrevo, o redor como se 
fosse areia fundida na tosca transparência do vidro; areias roubadas 
ao lodo dos ribeiros… Ninguém pode viver por mim mas tenho, no 
entanto, no sortilégio ou bruxaria dos sentidos, o alcance dos 
espaços marginais ou derradeiros. 

Se quiserdes… indisciplinar-vos-ei a alma; estareis comigo na 
margem de tudo para que possais ver a correnteza no seu todo. 
Viveremos sem alma nem palavras, como um bloco de mármore do 
qual ainda nenhuma estátua despertou, passando leve sobre a terra. 
Num rigor que não sufoca o instinto… Nada me apazigua pois que 
o corpo existe, e esse corpo é puro, quando me traz breves notícias 
do silêncio e faz de mim um primitivo concebendo a palavra na 
música de cada sílaba onde o homem possa renascer. Se quiserdes, 
amarei o corpo jovem do verso inicial como território sem deus nem 
fronteiras, nesta imersão do divino que criei; eis o ardor ancião dos 
dias sem rugas, quando o poema acontece por limite e o poeta traz a 
alma como uma árvore derreada de pássaros, de frutos, de folhas e 
de sombras… E o sol dourado, ao fundo, se derrete, na linha do 
horizonte, pincelando o céu e a terra em lambidelas de ouro “de lei”. 
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