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tensão e refracção
CInCO prOpOsIções pArA UMA LeItUrA de três 
textOs de AntÓnIO rAMOs rOsA

Catherine Dumas

Na poesia de António Ramos Rosa, tensão e refracção não são dois con-
ceitos antagónicos. Trabalhados na sua contiguidade, desenham um pensa-
mento que liga o fio do poema ao seu vazio. Escolhi um conjunto de três textos 
pertencentes ao período mais recente da obra (1997-2003) onde a tensão e a 
refracção modelam o texto, quer se trate de uma sequência de fragmentos1 ou 
de um curto poema2. Esta diferença formal induz a um modo de apreensão 
que contrasta com o que o poeta designa como o «mundo», uma confron-
tação violenta e fulgurante. O desenrolar discursivo do pensamento, devido à 
tensão horizontal de uma verdade repelida, actua como um logro. Proponho 
aqui algumas pistas de leitura para abordar a «obra aberta» ramos-rosiana 
em toda a sua complexidade.

 1. Espaço-tempo
«No seio da pura identidade do instante» (AS, p. 14)3 — tal é o começo 

de um dos primeiros fragmentos de O Aprendiz Secreto, que coloca num mesmo 
enunciado um lugar-tempo habitável para o poeta e a utopia que ele representa 
pela insistência sémica e nominal sobre o absoluto. Esta afirmação iterativa, 
quase tautológica («seio», «pura», «identidade» e «instante» implicam-se 
conceptualmente até certo ponto, e isto sem que nenhuma variação na intensi-
dade transgrida a linearidade da enumeração) poderia representar o resultado 
de um percurso, de uma construção (como o modelo seguido em O Aprendiz 
Secreto) indicando a linha de tensão retomada por cada poema ou por cada 
fragmento. Não se trata disso porque o sentido do absoluto aqui afirmado não 
encontra a sua razão de ser num mundo ideal mas situa-se nesse «seio» que é 
o mais profundo, o mais obscuro e o mais misterioso do poema e da linguagem 
que este propõe. E para prová-lo basta a citação de Roland Barthes escolhida 
pelo poeta como epígrafe para abrir a série de «Treze Poemas Inéditos»: 
«O máximo de obscuridade no máximo de nudez»4. A tensão já não tem 
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lugar entre vários pólos mas sim na direcção do pleno ideal de um «máximo» 
unificante, o oxímoro obscuridade/nudez.

Não há ponto de partida nem de chegada. Não há primeira nem última 
pedra no edifício do poema, que permanece fora-do-tempo, porque o tempo, 
fora de qualquer medida, não consente mais que um instante de fulguração. 
Este tempo é inabordável. «Não é altura de afirmar nada», lê-se logo no início 
de O Aprendiz Secreto. A única configuração possível para o corpo não se disso-
cia da ideia de uma «unidade essencial com o espaço» (AS, p. 80). O espaço, 
«nossa permanente habitação» (AS, p. 13), está aberto a todos os ventos, 
«com todas as aberturas necessárias» (ibid.). Podemos dizer que se apresenta 
como um espaço vital, paisagem ou passagem. É ele o «fundamento absoluto 
do nosso ser temporal e da nossa continuidade sempre recomeçada» (ibid.).

Já em À Mesa do Vento a tensão vital do espaço-tempo do poema era repre-
sentada pelo arco: «Como poderia viver sem o silêncio desse arco / não visível 
no tempo mas por onde ele passa?» (MV, p. 14). O arco é a imagem do instante, 
imagem unificadora, dado que é «como se dois tempos se unissem no arco do 
instante» (MV, p. 21). Com o arco, o espaço-tempo ramos-rosiano concretiza-
-se na resolução de conflitos e de tensões conceptuais e sémicas. Tensão uni-
ficada, o arco é uma figura de habitação. Mas não é a única figura da tensão.

 2. Tensão vs. invenção
Em À Mesa do Vento o espaço torna-se também um horizonte; «o hori-

zonte de um instante» (MV, p. 18). É essa tensão, a mais efectiva no poema, 
que pressente o «viver», o «mundo possível», o encontro com o «braço 
de um oásis» (ibid.). Ela provém da atenção dada ao fenómeno epifânico da 
palavra. Os caminhos não conduzem a parte alguma e a ideia de uma errância 
romântica está ausente desta poesia. Também não há nomadismo em António 
Ramos Rosa, porque o deserto não se revela a quem o atravessa: «Estamos 
atentos como se estivéssemos num barco / que atravessa um deserto sem 
sinais» (ibid.). As imagens iterativas do deserto, da navegação, que podem 
substituir as de um caminho, implicam, também elas, essa ausência de fina-
lidade, esse lugar nulo até para o navegador que, «fendendo as ondas», não 
encontra senão a sua «própria nulidade»: «Escrevo como um nadador vai 
fendendo as ondas / e é a minha própria nulidade que atravesso» (MV, p. 23). 
A imagem do caminhante e a do nadador participam de uma poética da nudez 
em que a figura do poeta se encontra numa situação de ascese, de despoja-
mento, pontuando, com os seus passos «perdidos», o longo poema em forma 
de interrogação que é À Mesa do Vento: «Mas estar vivo é perder os próprios 
passos» (MV, p. 18). Se o desnudamento e a perda apontam a vacuidade de 
todas as coisas, a poética ramos-rosiana, como já verificámos através da figura 
do arco, comporta certas imagens que se conjugam.
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Contradizendo toda a ideia de horizonte, o vento, a imagem mais ade-
quada, já que faz parte integrante do título, simboliza o sopro criador que 
dissemina e gera simultaneamente. Essa imagem, que toma por vezes a forma 
de uma alegoria, configura o espaço-tempo vital do poema. Com efeito, ela 
funciona como uma figura de invenção: «É por ela [a perda] que a proa do 
poema avança / inventando a sua confiança audaciosa / ao sabor do vento que 
nos despe e nos impele» (MV, p. 19). Esse «vento» produz um eco sonoro 
juntamente com a palavra «avança» mas sobretudo com «inventando», 
palavra essa que o contém quase inteiramente.

Porém, a «confiança» é uma atitude fragilizada pela instabilidade do 
vento, como o presente que se recusa, aliás, nos três versos seguintes: «Já disse 
tantas vezes o que disse / sem dizer o que agora não sei se vou dizer» (MV, 
p. 20). Esta sequência em forma de tautologia, segundo uma ordem quiásmica, 
coloca a ignorância no centro do dístico (no início do segundo verso). Uma tal 
ascese da ignorância é um tema maior que percorre toda a última parte da obra 
ramos-rosiana. Ela aparece a partir do título O Livro da Ignorância, em 1988. 
Retomada em À Mesa do Vento, marca uma das fases mais pessimistas da obra 
do poeta. Com efeito, no fim do longo poema, já não é o vento que conduz 
o verbo. O horizonte presente já não é visível: o tempo começa a faltar («É 
escasso o tempo de que dispomos para construir um corpo», MV, p. 58) e a 
tensão vital dá lugar à constatação da «catástrofe final». A imagem do vento 
é substituída pela da «corrente asfixiante»: «Que lúcida violência poderá 
deter esta asfixiante corrente peremptória?» (ibid.). Apesar de, quinze anos 
mais tarde, O Aprendiz Secreto reatar, com a tensão órfica, uma possível ful-
guração do canto, é importante relevar a ideia de queda e de nada em Ramos 
Rosa, porque inflecte a vertente apolínea desta poesia, aquela que mais vezes 
tem sido comentada.

 3. A refracção
A porosidade do espaço-tempo opõe-se à trajectória linear, mas a fulgu-

rância do instante inclui as linhas do relâmpago. O poema, na relação do poeta 
com o mundo, é uma rocha clara e nua, superfície do ser reflectindo o impacto 
da linguagem. O construtor, «entre as falésias de mármore e o rio tranquilo 
que o envolve […] construirá a sua branca morada no flanco abrupto do inex-
pugnável» (AS, p. 15). A poesia ramos-rosiana estabelece uma conexão entre 
o fluxo e o fogo, o fogo e o fluido:

Nós sentimos a vocação de água da palavra
mas também a consistência substancial das suas pedras
E o fogo levanta-se com os seus veios como um cavalo verde
ao encontro dessa possibilidade pura
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que é um prodígio do ar uma coluna que estremece
e que não é mais que o frémito da figura
que na brancura se apaga

(MV, p. 22)

Este sentir da materialidade do poema constitui, numa diligência hus-
serliana, uma aproximação aleatória mas bem «real» da poesia. O ser é aqui 
colectivo, solidário na visão de figuras que, nascidas da matéria, lhe escapam 
através do processo quase alquímico da metáfora. O «cavalo verde» e a 
silhueta branca, não fosse a presença marcante dos elementos (água, pedra, 
fogo, ar), poderiam ser lidos como figurações surrealizantes. Mas a matéria 
oferece ao poema a sua resistência e a sua impulsão. É ali que trabalha Ramos 
Rosa, escavando as palavras, configurando o que ele designa como «seio», 
numa constante preocupação de atingir o que ele designa também como 
«medula». A refracção, por vezes violenta, pode ser um movimento auto-
-reflexivo impregnado da memória dos paraísos perdidos. E assim Ramos Rosa 
evoca, em curtas fábulas diluídas no espaço do poema, um estado anterior 
desenvolvido nos círculos concêntricos de ilhas e de conchas: «Dormíamos 
num seio como numa concha a terra era grande / […] / Que somos nós agora 
separados desse concêntrico seio?» (MV, p. 30). Analisei noutro lugar as 
«trajectórias de memórias»5 que «são descontínuas para o poeta português 
justamente porque o poema deve escapar à asfixia do ‘fluxo peremptório’ 
do tempo mecânico. Ele retém o seu fluxo, concentra-se em si mesmo ou na 
memória da inocência que o engendrou»6. Em À Mesa do Vento, esta série de 
longos fragmentos condensa-se, com efeito, pouco antes do fim, para tomar 
por três vezes a forma de soneto. Essas três inscrições lapidares configuram o 
«seio» de um poema que se estende, por outra via, em forma livre, em longos 
versos e longos segmentos. Continuando a citar a minha análise anterior, noto, 
no primeiro soneto, que «o percurso já não desenha uma linha nem mesmo 
uma curva mas é materializado por uma estrela inscrita num círculo (não será 
isso um processo possível para todo o soneto?)»7. A transcrição do poema em 
questão permitir-me-á retomar as minhas proposições seguintes:

Dançavam outrora os homens com os deuses
e o mundo era uma esfera azul
Mas o mundo o que é agora se já não é um todo
em que a vida era o cântico da mais viva unidade?

Mas o poeta prepara a sua mesa branca
para alguns convidados ou inesperados visitantes
e então as cores e as formas ganham vida
como se nelas cintilasse o sangue das estrelas
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A mão do que se entrega à mão do que ainda não veio
transmite o fogo milenário que é de todos
que o hão-de beber também num precioso vinho

Nesse círculo branco navega o solitário barco
em que as palavras se acendem na sua proa vermelha
e de todas as linhas formam uma primitiva estrela

(MV, p. 54)

Relevarei, no segundo soneto, a presença de «a maravilha» de uma 
«ilha» ou de um «jardim longínquo» algures, cuja legibilidade é induzida 
pelo próprio desejo do poeta que afirma a presença do «eu» poético, media-
dor entre o aqui e o além. O último soneto implica a construção de um corpo. 
Na minha análise de 1997, escrevi ainda: «É como se o primeiro verso desse 
poema, ‘Ter um abrigo côncavo na cabeça’, circulasse, se deslocasse nas diferen-
tes partes do corpo, ‘ondulando cintilante e anónimo como um rio do tempo’, 
à procura de um centro onde fixar a concavidade. Mas o centro é fugidio. 
Dilata-se para o exterior, fora do corpo do sujeito: ‘dilatar o róseo tecido do 
peito / e oferecer os mamilos à deusa marinha / que nasce de um abandono 
a um lúcido seio’»8. Esses três sonetos funcionam numa unidade fechada, 
concentrados numa construção essencial, a do «seio da pura identidade do 
instante» (AS, p. 14) do meu propósito inicial. Em O Aprendiz Secreto, o sujeito 
textual erige-se em «construtor», retomando essa ideia do poema como 
«abrigo» e «fortaleza», «casa», «vagina» ou «caverna». Ele leva mais 
longe a sua reflexão através de uma prosa poético-filosófica que lhe permite, 
por uma estrutura fragmentária como em À Mesa do Vento, modelar-se sobre 
o alongamento temporal da meditação. A «casa», «figuração imaginária que 
corresponde às pulsões mais arcaicas do corpo» (AS, p. 39), é uma construção 
absoluta. O construtor, na sua solidão essencial, é também ele um absoluto, 
segundo o conceito do «absolutamente Outro» de Emmanuel Lévinas9. 
O construtor ramos-rosiano de O Aprendiz Secreto é uma concentração con-
ceptual da entidade do «nós» que relevei em À Mesa do Vento. O absoluto 
da sua construção torna-se uma «oferenda ao desconhecido nas suas espirais 
suaves e afectuosas» (AS, p. 25); ela vibra de «uma presença infinita» (AS, 
p. 26). O construtor celebra o encontro em que o desconhecido é figurado 
pelo «Ausente», habitante virtual da casa (AS, p. 60). Trata-se efectivamente 
do Outro (ibid.), mediador da imaginação e do real. O horizonte identitário 
deste Outro é a categoria do ser, «ser reconciliado no seu espaço inicial e na 
sua pura finalidade originária» (AS, p. 61). Como no primeiro da série de três 
sonetos de À Mesa do Vento reproduzido atrás, onde o poeta acolhe «convi-
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dados» e «inesperados visitantes» para se entregar aos rituais da libação, o 
construtor de O Aprendiz Secreto, desta vez no centro do texto, faz uma pausa 
que é ainda uma construção, «a leve e incandescente construção da amizade 
na abertura do encontro e da participação mútua da esfera do ser» (AS, p. 51). 
A última e longa frase deste fragmento enumera os actos da celebração de 
uma «sardinhada», rememoração de uma vivência anterior que, de pessoal, 
se torna mítica nesta comunhão em que a passagem do tempo não é conside-
rada senão entre o momento em que as sardinhas são postas a assar sobre um 
«velho fogareiro» e aquele em que, já douradas, passam de um a outro graças 
ao amigo que reaviva a chama com o seu «pequeno abano de palhas entran-
çadas» (AS, p. 52). O realismo da cena, com a sua poética do objecto humilde 
em dimensão e em função, implica «uma certa sumptuosidade monumental» 
(ibid.). A celebração do encontro requer esse «monumento» que assinala 
como auto-reflexivo o centro, o «seio» do texto. É a evidência que emerge 
com uma brutalidade excessiva destinada a ser atenuada pelas «ténues tonali-
dades da sombra» crepuscular. O pequeno «fogareiro» tem aqui a função da 
«mesa branca» no soneto atrás citado. Esse motivo do encontro e da libação é 
uma iteração, como muitas outras, na obra ramos-rosiana, e volta ritualmente. 
O mito do eterno retorno é um dos principais fios da trama poética de Ramos 
Rosa. É sobre ele que se modela em parte a construção de O Aprendiz Secreto: 
a refracção é feita de rupturas. Os momentos de pausas fragmentárias no seio 
da extensão do texto, em que identifiquei essa necessidade auto-reflexiva e 
regressiva ao mesmo tempo, colocam a ruptura como uma ética da liberdade 
e da resistência. O sujeito textual, ameaçado de fadiga e de desaparecimento, 
em última instância, preserva-se num refúgio côncavo. Embora necessária ao 
combate do construtor, a ruptura é-lhe dolorosa:

sente o seu futuro atraiçoado. Nesses momentos é o desespero que, paradoxal-
mente, sustenta o seu ânimo. A revolta torna-se nutritiva e estimulante porque 
agita o fundo das cinzas e aviva o lume quase apagado. As palavras irrompem-lhe 
da boca com veios vermelhos e cintilações negras. Esta tempestade expulsa as 
escórias e lava as vísceras enrugadas. No côncavo da vaga que se levanta a água 
é lisa, de uma tranquilidade pura. É então que o construtor se recorda de uma 
grande lua branca da sua infância. (AS, p. 40)

Estabelece-se aqui uma contiguidade entre o sujeito textual e o sujeito 
existencial. Nela reside o perigo de um fluxo dispersivo. E, no entanto, é desta 
contiguidade que o texto parece alimentar-se. Assim, surge a reminiscência da 
infância, outra modalidade da auto-reflexividade onde aflora o ser existencial 
mas que, por outro lado, se presta muito bem ao mito do eterno retorno.
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 4. O método
O motivo da vaga é ambivalente: móvel, participa do eterno retorno; na 

sua continuidade é côncavo. A vaga é a própria modelação do poema de À 
Mesa do Vento e, em certa medida, a do discurso do narrador de O Aprendiz 
Secreto. Ela imprime ao poema o movimento aleatório do pêndulo, na oscilação, 
na vacilação que torna irresolúvel qualquer enunciado. O método adoptado 
pelo pensamento ramos-rosiano é o da dúvida inflectida por esse movimento: 
«Somos tão frágeis que oscilamos nos umbrais do dia / e na vertigem do vento 
as nossas veias vacilam» (MV, p. 58). O aleatório é, como a tensão, um modo 
de atenção, de acolhimento de uma exterioridade. Materializado pela vibração 
comum à interioridade e à exterioridade, resulta numa tensão dirigida à ver-
dade: «A verdade nunca poderá ser um termo / mas a modulação das vozes 
entre duas margens» (MV, p. 10). Em O Aprendiz Secreto, o movimento é uma 
emoção-vibração que diz respeito a uma realidade e um absoluto designados 
aqui de «mundo» mas que na citação anterior são os do vocábulo e da fala, 
«palavra»:

Em certos momentos, algo estremece e fulgura tanto no corpo do cons-
trutor como no espaço. E é o mundo que começa mais real do que nunca mas 
também mais fugidio do que nunca na sua instantânea novidade. A emoção do 
construtor é a vibração da inocência do ser que se abre ao espaço do mundo 
onde desejaria consumar-se nupcialmente na leveza do encontro entre a viva 
fragilidade do desejo e a fulgurante densidade de um astro. (AS, p. 53)

Este intervalo ondulatório de expressão poética encontra-se metodica-
mente formalizado na reiteração da forma interrogativa que percorre À Mesa 
do Vento. Ainda em 1997, pude escrever:

À Mesa do Vento é um demorado questionamento sobre o sentido da pala-
vra poética. Pelas interrogações sucessivas, esvazia o raciocínio da sua articulação 
lógica. O aparelho retórico da convicção implica uma estética da mobilidade. 
Este não é o menor paradoxo de um texto que procura as suas raízes na pereni-
dade de um pensamento anterior, pré-socrático ou oriental. A imagem torna-se 
rara, esboço de um verso projectado à distância no espaço mental. Alonga-se esse 
verso, não acaba esse poema, de relançar a interrogação, a incerteza.10

O poeta autodesigna-se como «paciente escriba» (MV, p. 20). A con-
frontação desse poema com o texto em prosa de O Aprendiz Secreto, onde o 
poeta é doravante figurado como um «construtor», põe em evidência a siste-
matização de dois discursos opostos: de um lado, a interrogação, e, do outro, 
a afirmação. Tudo se passa como se o texto em verso actuasse como corpo 
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sensível e modulável, enquanto o texto em prosa admite a distância criada 
pela omnipresença de um narrador que observa e analisa o «construtor». Só 
esse narrador neutro pode enunciar a «unidade indivisível do ser», «unidade 
essencial com o espaço» (AS, p. 80), enunciado sobre o qual se encerra o livro. 
O paradoxo relevado em À Mesa do Vento conduz aqui à afirmação de um 
pensamento que, se não é erigido em sistema, encontra no entanto as suas 
resoluções numa enunciação afirmativa da irresolução essencial do ser, pensa-
mento que engloba os humanismos antigos e recentes que o precederam numa 
poética pessoal do vazio habitado, do côncavo. E a instância enunciadora deste 
pensamento, o narrador, é a tal ponto omnipresente que aparece muitas vezes 
como a sombra do construtor, experimentando como ele sensações e emoções: 
«O desejo flui nas suas mãos cuja delicadeza subtil sentia como nunca» (AS, 
p. 49). Podemos então falar de um desdobramento que, no prolongamento da 
interrogação, permite à afirmação ocupar todo o seu lugar. É o que se passa com 
um poema publicado em 2004 e que, pela brevidade em extensão e número de 
versos e pela economia em imagens, põe a nu o método do poeta:

Pergunto
em torno de mim
como sombra vazia
cheia de sede

pergunto
pelo momento em que a vida surgiu
em que poderá surgir
de novo

sou aquele
que se perdeu
em todos os caminhos11

Um movimento pendular desenha aqui a curva entre pergunta e afirma-
ção. A iteração da forma verbal «pergunto», contida num verso de uma só 
palavra, não esclarece sobre qualquer questão formalizada como tal. O ques-
tionamento vale por si mesmo, enquanto método, acto sistematicamente 
renovado de um sujeito poemático que se apresenta com o seu contexto e o 
seu «vazio» interior. É de facto este sujeito, tal como o seu método, que aqui 
importa. «Pergunto», por um efeito sonoro assintático fortemente semanti-
zado, prolonga-se em «pelo» e «perdeu». «Pelo» indica a tensão no começo 
do único verso longo do poema. «Perdeu» é um complemento do enunciado 
do método, afirmação do ser do poeta cuja presença é peremptoriamente anun-
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ciada pelo deíctico «aquele». No «seio» do poema aninham-se o tempo e a 
dúvida renovados pelo futuro «poderá». O curto verso «de novo» substitui 
«pergunto» anulando a tensão da questão subjacente ao ciclo mítico do eterno 
retorno, certeza única que permite ao ser do poeta emergir sem que seja figu-
rado, mas «em si»: «sou aquele». Como em O Aprendiz Secreto, a unidade 
faz-se entre o corpo («sombra vazia») e o espaço («em torno de mim»). Esta 
construção unitária é enunciada pelo último verso, «em todos os caminhos». 
Não figurável, o ser do poeta oscila entre dispersão e unidade. Tal é a curva do 
poema ramos-rosiano, curva inflectida entre a omnipresença da interrogação, 
em À Mesa do Vento, e os estratos da construção de O Aprendiz Secreto.

 5. A metafísica
Nas proposições anteriores, abordei as categorias de absoluto e de real. 

O narrador de O Aprendiz Secreto afirma que «o construtor sente como nin-
guém a inexistência de indícios divinos tanto na realidade exterior como no 
seu íntimo» (AS, p. 30). Com esta entidade do criador inicial do absoluto da 
sua própria palavra, Ramos Rosa inscreve-se simultaneamente numa corrente 
contemporânea de essencialismo poético12 e num neo-romantismo panteísta 
onde o poeta pode ainda reproduzir a ideia do divino: «Ao fim da manhã o 
sono apossou-se dele e a densidade azul da floresta condensou-se nele como 
se fosse o próprio deus elemental que adormecesse no seio da vegetação para-
disíaca» (AS, p. 49). Porque o poeta, perdido nos caminhos do possível, é um 
visionário. Contaminado até à disseminação pela categoria do Outro, figurado 
pelo Ausente em O Aprendiz Secreto, vimos que ele acede ao Ser. É neste sen-
tido que se pode falar de metafísica em relação a Ramos Rosa, que retorna, em 
certos aspectos, ao pensamento de Emmanuel Lévinas quando este afirma que 
«a relação do Mesmo e do Outro — ou metafísica — inscreve-se originalmente 
como discurso em que o Mesmo, condensado na ipseidade do ‘eu’ — como 
entidade particular, única e autóctone —, sai de si»13. Para Lévinas, este «dis-
curso» é a linguagem do poeta na sua relação com o «Desejo metafísico». 
O filósofo fala da altura como de uma dimensão do «Desejo metafísico» que 
já não corresponde à ideia do «céu» mas à de «Invisível»: «Morrer para o 
Invisível — eis a metafísica»14. Quanto a Ramos Rosa, fundamenta-se na ideia 
da instantaneidade da construção verbal e de imediaticidade da presença:

Se o Ausente é cego e obscuro enquanto virtual, a sua mobilização instantâ-
nea na construção torna-o vidente e a sua visão confere-lhe a imediata presença 
do seu alento genético. A sua tranquila pujança complementa o frenesim da 
espontaneidade criativa e projecta-se num horizonte em que a morada se dese-
nha como a habitação terrestre do ser reconciliado no seu espaço inicial e na sua 
pura finalidade originária. (AS, p. 61)
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Voltando à ideia inicial deste estudo, de um espaço-tempo habitável, 
absoluto do poema, colocarei finalmente a ideia de que a poesia de Ramos 
Rosa funda um «mundo» e um «ser». Se nela se pode ler a recusa de uma 
transcendência, não é menos verdade que constrói uma metafísica onde a 
natureza toma colorações edénicas: «O homem vive longe de si em cinzentas 
ilhas / sem conhecer a aura fulgurante dos talismãs naturais» (MV, p. 58). 
A visão, como meio de conhecimento, configura um espaço onde a noção de 
horizonte significa antes tensão que distância: mas tensão feita de rupturas, 
bifurcações, redes difusas, funduras de um texto vibratório, interrogando e 
afirmando numa perfeita união dos contrários.

[Tradução de Agripina Costa Marques]
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