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Para a minha mãe Betina, ilha maior onde vou buscar 
a cadência brava das coisas do mundo 



7

Poesia, fala do mundo

«A escrita, em árabe, ensina apenas que a pátria não é um 
lugar, que não se situa em parte nenhuma. Ensina que é ela pró-
pria a pátria. Ensinou-me como poderia dizer: o meu corpo é 
o meu país»

(Adonis, O Arco-Íris do Instante)
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Versos a pedido, no início de um diário 

sem fim à vista

… Até que lhe surgem outras preocupações bem menos de-
sagradáveis. 

Uma, tentar agarrar e, sobretudo, perceber o que pode ser 
uma «noute encardida». Outra, imaginar e, se possível, dese-
nhar, um «fino cone de anca». Pelo caminho, há um poeta a 
quem pedem versos fluentes e generosos. Oferecem-lhe cinco 
ingredientes: 1. Uma paixão que é um submarino; 2. O exílio de 
uma garça atacada por absinto, escondido numa jarra bela e frá-
gil; 3. Le sabre et l’esprit chez Napoléon («A la longue le sabre est 
toujours vaincu par l’esprit»); 4. Puíra-o o caruncho dos afec-
tos; 5. Sempre traiçoeiros os nomes que não sejam de perdição. 
Nem Messi, nem Ronaldo, mas o chato do Cruyff.

Pobre poeta! 
Lá se foi, então, o trecho do jornal e a maldição da escrita a 

ameaçar insónia prolongada.
(Excerto de um início de diário, num 2 de junho de 2017, dia 

de começo e de retoma, porque o anterior pertencia às crianci-
nhas, aos baloiços e às praias absolutamente irrespiráveis e iri-
descentes. 

[Pergunte-se a Nabokov, conselho dado a rapazolas e pupilos 
crentes de que lêem muito]). 
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Quiçá discretamente enfático

… Caberá tudo no «Diário»? Certamente que não; é neces-
sário um filtro. Paro em «quiçá canónico» – meu –, diz-me a 
amiga SBB, em mensagem saborosa e refinada. Assinala-me 
que o meu «quiçá» não é dubitativo, mas, sim, enfático, «dis-
cretamente enfático». Releio a mensagem e volto ao momento, 
lembram-se?, ao império do momento. O da obra, o do amor, 
o da sofreguidão, um qualquer momento dado, sem passado e 
sem futuro. Sim, amamos. Mas podemos marcar com exacti-
dão, dizê-lo com convicção, quando surgiu, quando e como se 
nos impôs, por vezes tiranicamente, de um modo totalitário? 
Há, sim, um momento em que o sentimos, o vemos firme e sem 
contemplações, presente, bem presente, vigoroso, pleno de for-
ça e tensão, e afirmamos: amo, existe o amor, aqui e agora. Uma 
espécie de eternidade do momento.

Peço a conta à empregada gentil, Suzy de seu nome. Não me 
atrevo, no entanto, a perguntar-lhe que destino nos pode revelar 
a mão sem linha da vida, pois ela não saberá de Al Berto e Uma 
existência de papel. E repiso o que, não me lembro bem quando, 
abracei num outro escrito destes últimos dias: «Não sei se tenho 
medo da morte, não sei quase nada desde que cheguei ao mar» 
(Marguerite Duras, C’est tout). 

– 3 –
Batom vermelho e rasca ingratidão. 

Solitude na Santu Antoni na Belém

I. À distância, a aurora parece encabeçar o oceano, sereno 
e espesso. Esponjoso. Estou no aparelho silencioso, penumbra 
rochosa, naquelas alturas. Desejo adormecer, mas olha para 
mim uma cara abolachada de uma modelo, boca encharcada 
de batom vermelho. Espreita-nos, espreita a noute, estampada 
numa revista Vogue. Como se um manto de virgindade cobrisse 
a face doirada da noite já moribunda.

Indecente e gananciosa ingratidão!

II. i. Acordo bem cedo, a detestar a prenda. Despacho-a logo 
pela manhã. Ao fim e ao cabo, nada de onzes. Um veneno em-
brulhado em papel acetinado. Uma besta. Vem-me à cabeça que 
será um gorila, um imenso e asqueroso gorila, a desejar-lhe o 
bom dia, lendo-lhe sujos poemas de um inferno vagabundo.  

ii. O tempo anda passando a mão em mim. Li isto algures, 
num comentário ou citação de música divulgada em rede so-
cial. O puro mel dos favos do pároco António em Santo An-
tónio de Belém a pairar na minha cabeça e nos meus lábios, 
repentinamente deliciados com a memória que passa a mão, 
terna, ternurenta, por uma sensação que parece não ter tempo, 
que, afinal, não passa a mão por ela. Deixei-me da aritmética. 
185, 186, 190, sei lá! A ingratidão também é mensurável? Não 
vale a pena quantificar a solitude. Solitude, sim, é a língua fran-
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cesa a que melhor dá som ao vazio de nos sentirmos sós. Não 
cremos, Aloysius, que «Nox et solitudo plenae sunt diabolo».

Intermitentemente, chega, em contraponto, Bulimundo, 
precisamente com Santo António na Belém. Chega em funaná 
lento. 

– 4 –
Pótes e roncois ali na Boca de Pedrante

A Olívia, desembaraçada proprietária do restaurante na Baía 
das Gatas, mostra-me fotografia tirada numa festa do «Canta-
reira», realizada no Pont d´Água. Expedita na conversa, senho-
ra de si na passada firme e no serviço diligente.

Na mente, a música «Fernanda Caracunda», ouvida no jeep 
a atravessar a Ribeira da Torre, e a disputa entre «pótes e ron-
cois», ali junto a Boca de Pedrante. 

Esboços de casa à venda, a letras gordas. Arbustos venezuela-
nos a tombar, talvez sedentos. No chão vermelho adejam versos 
de poetas despreocupados, sombras envergonhadas. Fotografo-
-me com o vento, sob o olhar curioso e ciumento de raparigas 
esbeltas e de linguajar estranho. Não se vê uma ave, sequer um 
pássaro a cabecear, omisso o vinho das aldeias evasivas, talvez 
adormecidas e desencantadas. A cidade aproxima-se, sem pres-
sas, noctívaga que sempre foi, mas agora só sai para festivais 
e fins de semana imperdíveis. O cemitério engalanado e espe-
vitado. Azul e branco espevitados, sim, e ainda há cooperati-
vas 1.º de Maio e sufrágio pelas almas dos extintos. O condutor 
desajeitado prossegue a marcha, quase sonolenta. Vá lá que o 
atrevido mercado de peixe é capaz de enveredar pelo mundo 
pessoano e até cita «Tudo vale a pena se a alma não é pequena». 



A GRUA E A MUSA DE MÃOS DADASJORGE CARLOS FONSECA

1514

– 5 –
Literatura e os conselhos do profeta Isaías

Por cá, de certeza, ainda não se deu a derrota literária de ne-
nhum pensamento ou construção totalitários. E só com ela po-
derá acontecer a edificação de Pátria da Liberdade. ´

É deste modo que penso responder a levianas mentes que, 
por aí, pululam. 

Eu nunca terei, como Ezequias, a divina oferta de mais quin-
ze anos para me confortar de morte por depressão profunda; 
não correrei, pois, o risco de os desperdiçar com a exibição de 
meus tesouros aos da Babilónia. 

Bem sei que o profeta Isaías aconselha a que, nas intricadas 
relações políticas e geoestratégicas, sejamos mais pudicos a ce-
lebrar os milagres.

– 6 –
A grua, la pesetera e a lagartixa 

de cabelo à escovinha

1. A grua, tesa, a janotar-se, como nunca se vira. O portão 
da casa sedutora leva pintura esmerada e paciente. Liso, branco 
auspicioso. Uma espia elegante, naco de saia, cruza as pernas 
em pose triunfal, no meio de rumba desgrenhada.   

2. Afinal, sempre poderá haver um mar morto. Num qual-
quer sonho abaulado em que rimem joelhos meus e umbigo 
teu, alta madrugada de um hálito profundo e redentor. 

A lagartixa, cabelo à escovinha, solitária, trepa pelo muro 
curto e alvo, perdida no meio do concerto: estará presente, sen-
tada algures, compenetrada, la pesetera? 
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Férias

Catorze dias a bordo de um rico e belo dicionário.

– 8 –
Cachopa toda oblíqua

A cana do nariz mede a obliquidade de minha saudade. 
Adormecem a testa abaulada e estreita, as mãos descarnadas, as 
falanges pouco medidas, quase esqueléticas.

Desconfia da presteza de um romance inaudito, a findar com 
um curto e nada exigente parágrafo: o que fará a cachopa nos 
tempos de folga? 


	_GoBack
	_GoBack

