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vasco graça moura

sete poemas de  
o caderno da casa das nuvens

sim, o rio ao fim da tarde

no loivo. o rio ao fim da tarde.
lá no terraço da casa das nuvens, uma mulher
sente leves perfumes da galiza perpassando 
e olha as réstias
plácidas da luz,
as gradações de cinza e cor de rosa 
irregularmente recortadas,
os tons de pérola fosca
e a névoa luminosa.
sim, é o rio ao fim da tarde, o rio
onde ela quis prender tudo isso,
intenso e represado ao fim da tarde.

olha como se desatasse o nó
do que sentiu na sua vida,
esplendores e amarguras, razão e sem razão,
tempo e destino.
como se, planando numa leve brisa, 
o voo disso tudo fosse pousar,
sim, aninhar-se do outro lado, 
no côncavo entre os montes até ao rio, entre
leves perfumes na brisa e tufos de flores humildes, enquanto
badaladas de um sino
se apagam na distância de cristal. sim,
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nesse incêndio da tarde a diluir-se em transparências,
ela olha o arvoredo até à água e essa é 
a partitura das sombras mais lentas e mais densas,
o encantamento 
em que traz o olhar a despenhar-se 
até ao lugar em que se espelha a sua alma,
a sua alma, sim, no rio ao fim da tarde,
com alguma melancolia comovida, 
alguma insistente melodia a soar sempre,
a sobrar sempre,
entre a lembrança, o coração e agora. 

agora, como se
lá no terraço da casa das nuvens, as
nuvens fossem de georges braque
e o azul do céu de porcelana a delir-se ainda fosse o eco
de pomares e de venturas matinais.

sim, como se outras gaivotas voassem na paisagem, 
e a mulher e as palavras fossem minhas.

wild is the wind

uma sebe de hidrângeas em que o azul explode
faz a moldura deste verão para o teu retrato 
e contra o verde largo das folhas, sob o vento, ondula o véu, 
ondula o véu de leves dobras a envolver-te a cintura, 

e a tua pele recolhe a luminosa serenidade da manhã
como um tratamento de beleza, um bálsamo benfazejo que não seja 
para mais ninguém. e penso: como eu andava ao deus-dará
e tu estavas aqui, nesta casa das nuvens, a respirar no seu recato

modulado. fosse o destino, o fado, o acaso, a sina,
tu estavas aqui, desde ontem, ao lusco-fusco, entre as surdinas
de sombra que cresciam pelo vale e a música severa 
de que se engendram as palavras. ah, se eu morresse
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agora, só diria, em-mim-mesmado, como adriano, 
ó alminha, brandinha, vagabunda,
suspende a clepsidra e deixa-te ficar um pouco mais comigo, 
só para eu poder contemplá-la e depois acabar serenamente,

entre a resignação do estóico, um estremecimento de ternura,
um fulgor grave do seu olhar
e um cheiro de alecrim, ao findar agosto de dois mil e nove,
quando o vento se torna mais bravio.

na raiz dos sonhos

sei que aquela oliveira está ali 
desde o princípio do mundo, habitando o tempo 
e enredada no tempo à tua espera.

sei que as nuvens são de lilás escurecendo e resolvem 
passar em ronda lenta nas fronteiras já imperceptíveis
do pôr do sol. sei que pressentes que assim terá de ser.

sei que ouvimos o sopro irregular do que diz o noroeste
de sílabas salinas, prolongando os búzios e as ressonâncias
onde ecoa o mar, enquanto a cor das nuvens 

for passando morosa do lilás às madrepérolas da noite 
e nós dermos as mãos nesse silêncio atlântico. e ainda sei que o vento
se arrepia ao de leve convocando os deuses comovidos 

para essa árvore sagrada em que estremece
uma folhagem verde-cinza de estrídulas cigarras 
que a acompanham desde o quente começo do mundo,

deste mundo, teu e meu, agora descoberto, ou a reinventar
numa sageza ainda assim sobressaltada, 
numa ternura à beira da incandescência,

num princípio de pura alegria a que iremos dando vários nomes,
coisas da alma empenhada na sua liberdade
e em fantásticas lunações e trepadeiras.
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sei como sobem jasmins e madressilvas
e as essências do verão em seus caules delicados
emaranhando-se nos sonhos, na raiz crepuscular

e musical dos sonhos. sei que te encontro aí.

ouvir nina simone

rosa, pura contradição,
volúpia de ser o sonho de ninguém
sob tantas pálpebras
 rainer maria rilke

entre o sol e a lua, as gardénias e as sombras,
entre as voltas que o mundo dá e as voltas que há-de dar, 
o correr alvoroçado das monções, 
e uma moldura radiante do arco-íris,

entre tudo e nada, uma emoção de penumbras, uma arte
do conhecimento do mundo e o perecível
bater do coração, do impaciente coração alerta, entre
medida e desmedida, lembrança e deslembrança, 

entre o que se insinua estremecendo, entrecortando,
entrelaçando vista, gosto, tacto, ouvido,
cheiro, saliva e sexo e as lágrimas e as cigarras obstinadas
de uma noite de verão, às altas horas marteladas

em dobras de veludo, tépidas, morosas, 
horas furtivas do fantástico esfuziar das plantas,
ao som rouco de um blues, entre o modelar
das palavras comovidas em lilás e azul e de todas as 

rosas emaranhadas, rodopiando na húmida volúpia
da sua pura contradição, dos seus
sonhos de ninguém sob tantas
pálpebras, entre tanta incandescência
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e tanto doce encantamento e tanta intensa expectativa,  para
se caminhar nas nuvens, meu amor, entre
viver e morrer, entre lamentos e destino, percorrer
um caminho de ardósia por entre os limoeiros e ficar lá, 

onde as arcadas se multiplicam ao sabor dos citrinos e do vento,
a ouvir nina simone até ao âmago das sílabas de agosto,
sabendo que começa aí a liberdade
na sua terna e frágil segurança, 

ó anja, ó mensageira

ó anja, ó mensageira de uma outra dimensão
que estás aí de sentinela, aos quatro ventos,
premeditas que vão interpelar-te a lo divino? 

não. ah, não. perguntem ao zé rodrigues que te fez. 
na tua equanimidade, cintilas porque ambos esses modos
te deixam indiferente
e o teu corpo de bronze irá polindo as horas
e nesse espelho delas se perfaz
o calendário da alma.
 
deixa-me olhar mais uma vez o rio
que vai lá muito em baixo
e para que rasga bucólico o terraço, 
ó anja, que estás aí, nesse ângulo de relva 
entre as hortênsias, dentro e fora do tempo, 
talvez de guarda ao caminho de pasárgada.

esta casa das nuvens é assim, 
engendrada para os doces enlevos e as fundas
respirações da alma, 
com sombras, árvores, pássaros, arbustos,
desníveis e ruazinhas 
e sebes e jardim  
e o sol e o vento do costume 
e o rumor de água que corre.
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é onde uma arte poética enlaça uma arte de viver
num remanso com cestas de rosas, cachos de uvas, folhas
de vide entrelaçadas
e o pronto acolhimento da ternura e a pax idyllica
a enovelar as nuvens que lhe pairam no nome
para embalar, ó anja, o teu convívio ameno.

ó anja, nunca esqueças 
o nome de quem está, 
o nome de quem chega e o de quem 
se espera ainda venha,
nem a alegria grata a irradiar 

desta casa nas nuvens,
pousada dos poemas e da vida, 
onde ela e eu chegámos
por sinal no mesmo dia à tarde.

ó anja, terás de proteger-nos
na nossa frágil condição a estremecer
sobre o rio que vai.

o instinto da felicidade

e há mais música nos rios,
em seus músculos de água e limos e memória.
setembro está a entrar e com ele a meditação
sobre a vida, a experiência, o que se amou,
 
o que se ama ainda mais, a solidão, a comoção 
da garganta embargada, a sedução das rosas
cor de sangue, aqui onde estou
sem encontrar muito bem o peso das palavras
que te quero dizer. e eu quero dizê-las devagar, 
talvez timidamente encadeadas,
agora que as sombras são mais longas, 

os pâmpanos da vinha avermelhados, 
e os frutos guardam ainda a doçura do sol 
e os perfumes intensos de uma elegia de outono. 
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as aves migram já na transparência serena 
dos fins de tarde e há mais nortada
crispando de leve as frondes dos plátanos. 

setembro, digo, vai acumulando 
uma luminosa poalha de ouro nesses rodopios 
e eu pergunto que sentido terão as suas dunas, 
as suas amarguras, os seus charcos 
espelhando intervaladamente as nuvens, 
agora que te avisto e vou ao teu encontro, 
na margem sem defesas do coração pesado.

como se hão-de exprimir os sentimentos, 
esta espessura, esta força com que se avolumam? 
que andamento grave e também imponderável, 
que melancolia acaso pensativa, 
que intensidades, inflexões e pausas hão-de ter, 
no areal das palavras, contrastando
lá onde o mar depõe a breve espuma 
e os seixos esbranquiçados das metáforas, 

lá onde há aluviões e arrastamentos 
dos rios, das colheitas,
e tudo irrompe desassossegadamente, 
a quebrar as paredes de cristal do outono?, 
a não ser que esta seja também uma doce disciplina 
imposta às forças da natura, 
uma coisa mental e sensível, a formar-se em mim
desde a medula, um instinto da felicidade, 
um estado de alma irreversível, pleno. 
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nas asas dum rouxinol

o fim da tarde é o mais difícil. é quando ainda
as aves vão em bando e os cedros baloiçam sob o vento,
recortando-se contra o poente alaranjado. 
alguém disse de si «eu, comovido, a oeste» e eu sei 

que nesse arrepiar da alma também me comovo a poente, 
talvez por ser então que as horas se atropelam de figuras sem sentido 
e parece que nada vai durar com o passar das aves e das águas
gorgolejando até ao coração, enquanto

nas ardósias do lusco-fusco, nessas placas onde
eu queria a tua imagem cintilante entre as margens
ansiosas de alma e corpo, se inscrevem imagens
de um baço desalento a confundir-se com o cair da noite. aí 

ameaça um desnorte inesperado, um avolumar
da névoa que aos poucos se eleva no horizonte
e o vai escurecendo, entra no peito dentro 
como se habitasse um casarão vazio,

sem ninguém a quem falar, a quem chamar, a quem
pedir que nos responda, um antro de agonia e ressonâncias
das sombras, com as suas madeiras desoladas, lá onde
o fim da tarde tem garras implacáveis.

há uma cor de terra no silêncio, uma textura friável de caliça 
na sonoridade das palavras, um empastar de reverberações
e de ecos fatigados. mas eu não desisto de pensar a alegria do teu rosto 
banhado nesta luz dourada, no instante ambíguo do raio verde, 

como só tu sabes compor-te na paisagem em suave declive,
entre os arbustos tranquilos da memória marulhando e um doce donaire
vindo de longes terras. e eu havia de dizer «foi aqui que ela esteve,
e trouxe a harmonia, uma recôndita harmonia,

e aqui estou para cantá-la humildemente». ah, canção!
menina e moça sentavas-te no solo e eu marcava a giz esse lugar,
para depois leres aí bai carta feliz boando
nas asas dum rouxinol, como dizem os lenços de namorados.


