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What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? 

T. S. Eliot, The Waste Land



{ 7 }

A GAVETA DO FUNDO

A gaveta do fundo: onde guardava 
brasas e jóias de família —
ou seja, reservas de calor
para os dias do frio que aí vêm.

A gaveta do fundo: 
forçada a fechadura, saqueada,
desmantelada em tábuas e ferragens.

Dada a beber às altas labaredas
que, bebendo, multiplicam a sede,
em vez de a extinguir. 
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TERRA QUENTE

I

Quantas vezes invoquei em vão
a minha Terra Quente — desde o início
fiel depositária do meu pó.

Quantas vezes embebi 
afectuosas adagas 
nos seus flancos mais expostos.

Quantas vezes cometi
inconfidências, dolos, falsidades, 
jurando sobre ela.

Dito doutro modo: elegias,
que em momentos de extremo desvario
cheguei a disfarçar de madrigais. 

E ela, sempre generosa, continuou 
a florir para mim, serenamente, 
estevas e arçãs no tempo delas.

Aceitou-me sem repulsa o amor 
babujado de lágrimas
— o meu método de dar o amor.

E foi (por esta ordem) bicicleta,
rampa por onde pedalei até às nuvens
e enfim as próprias nuvens.

AOS MEUS ÓCULOS

Se um dia vos partirdes, ficarei
mais à mercê do escuro.

Provavelmente não poderei então
nem ler nem escrever nem cortejar 
as flores silvestres, as nuvens em castelo,
os pardais disputando uma migalha
— esses frustes amores de fim de tempo.

Deixarei de poder distinguir
um abismo dum simples degrau.

Por isso, vós que sois de vidro quebradiço 
como o meu próprio barro, 
cuidai-vos em nome de mim.
Paguei-vos, sois meus, deveis-me utilidade.

Faça-se em vós segundo
a minha vontade.
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ARTE DE GRITAR

Quisera dizer coisas 
que ninguém tivesse dito antes de mim.

Deixar uma pegada sobre a areia intacta,
não sobre outras pegadas que já houvesse lá.

Mas cheguei tarde; os que me precederam
no exercício desta dura arte de gritar

amavam a minúcia, a completude,
nunca deixavam uma tarefa a meio.

Disseram tudo. Deixaram só migalhas susceptíveis
de glosas rasteiras, para eu me entreter

como uma criança pobre brinca com destroços 
de brinquedos recuperados do lixo.

E eu digo essas migalhas como quem 
escreve a terra em laudas rasuradas.

E escrevê-las-ei mesmo quando 
não tenha língua já para as dizer.

(Os poetas entendem-me estes mansos
trocadilhos. Os outros, não importa.)

II

Quem te soubera, minha Terra Quente 
— meu invólucro final, irrecusável
mistura de sangue e lume e borboletas —,

imune ao explosivo 
sopro com que o tempo nos derruba 
um por um os baluartes de argila! 
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