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SEMPREMAR
danianho e presente
No sangue e na balada.
Desesperadamente
Adeus e namorada.
Mar cantado e cantante
Por bocas de jamais.
Náufrago e navegante
Do antigo nunca mais.
Mar da maruja Louca
Que no adeus joi-se embora
E cuja voz de outrora
Agora
Canta na minha boca.

!ÍLit(!ca da laorsls

Sou neto de navegadores

ANTÓNIO NOBRE

CANÇÃO DO DESEMBARCADO
t u L cantando pelas ruas
Minha saudade do mar.
Encontrei mulheres nuas,
Chamaram-me doze luas.
Adeus! Não posso parar.
Vou lá para onde um marujo
Espreita o horizonte, em cujo
Fim, monstruoso caramujo,
O mar aguarda a passagem
Da saudosa marinhagem
Que se JOL a naufragar.
Vou embarcar na galera
Encharcada de quimera.
Vou ver as ondas que rugem,
Vou mergulhar na amaragem.
Adeus, que vou navegar!
Não me tentem, brancas nuas,
Deixem-me em paz, brancas luas.
O que eu quero é me afogar.
Adeus! Não tenho raízes.
Vou para onde os mais jelizes
Alma e corpo dão ao mar.

^Mulheres, j lares da terra,
Eu sou o que se desterra,
O que tem horror à serra,
O que, ainda além de Camberra,
Tem sua amada, uma estrela
Que por ele se desvela.
Mas uma estrela do mar.
Assim jui cantando, louco,
Chegando-me pouco a pouco
Onde o marujo tristonho,
Triste mais do que meu sonho,
De pranto regava o mar.
Até que numa janela
Descobri o olhar d Aquela
Que tanto custa a chegar.
(Mas que chega sempre um dia).
Acabou-se a nostalgia
De nas ondas me ajogar.
Parei minha caminhada
Com os pés plantados na rua,
Fronte abençoada de lua.
Amigos, eslava nua!
O nome dela era Amada.
JE nunca mais vi o mar.

ATAVISMO

AVATAR

av, que mar
Queres tu singrar?

dos naufrágios
Que nunca naufraguei.
Saudade das galeras
De El~Rei.

Longe jilho d'algo
De perfil esgalgo,
Outra é a nossa vida,
Outra é a nossa lida,
Outro é o nosso mar.
Épico abantesma,
Só a saudade é a mesma.
Que nos j az singrar
Pelo mesmo mar.
Esse mar que vieste
Rasgando até Oeste,
Por nos ensinar
Não a navegar
Mas a ver que há-de
Sempre haver Saudade..
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Este corpo sonâmbulo
Onde repousarei,
Se há muito sob as andas
Fiquei ?
Minha alma de conquista
Está morta ? Nem sei.
Pois que da morte ignoro
A lei.
O ser que julgo ser
Por certo não serei,
Que eu morri pelos sonhos
De El-Rel.
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O ESPELHO

O BARCO

\/uer?i me jita do espelho
Não sou eu.
Esse rosto tão velho
Não é meu.

-t\oda a roda. Roda
E o meu barco avança.
Lá atrás, a esperança,
Cantigas de roda,
Cantigas de dança.
Nas noites amenas,
Nas noites de outrora,
De que resta apenas
Não ter vindo a aurora.

Que o rosto não denote
Uma anttga criança.
Mas sei que sou Quixote
E aquele é Sancho Pança.
Nesses olhos se esconde
A perdida paisagem?
Não sei onde
Deixei a minha imagem.
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(Quem avança — é o barco?
Quem avança - - é a noite?)
Eu, que já jui rei,
Pobre timoneiro,
Perco meu roteiro.
Alise ré ré me i f

TOADA DE NAVEGAR

CERTO PAÍS

C/ volta que nunca voltas
Ao país de onde não vim!
Ai, se eu não volto, maninha,
Não sei que vai ser de mim.

JL\em sonhado talvez. Nem definido.
Nem sequer pressentido.
Apenas a consciência de que existe
E é triste.

Lá nunca estive e no entanto
Minha princesa me espera.
E tu, que esperas, maninha ?
Iça as velas da galera!

E é triste e é longe e é não sei onde
E esconde
Todo um mundo projundo
Que jala de águas claras
E cantigas amaras.

Não há mar que nos espante
Nem tufão que nos ajronte.
Vamos embora, maninha,
Sumir além do horizonte.

Lá um dia chegarei.
Por onde caminhar Isto eu não sei. Mas sei
Que Jica para lá do mar.

Õ volta sempre sonhada
Ao país de Além-do-Fim!
Se lá não chego, maninha,
Não sei que será de mim.
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NAUTA E SONHO

ENREDO

-L-jscunas que nunca v L
E em que no entanto morri.

o jigueiral Jigueiredo,
Ay ! no jigueiral entrei.
Não sei se vim tarde ou cedo,
Que nina alguma encontrei.

Terras que jamais sonhei
E em que contudo f u i rei.
Mulheres que tanto quis
Em nem sonhado país.
Gente que nanja nasceu
E todavia f u i eu.
Mares que não naveguei
E em cujo jundo projundo
- Nem neste nem noutro mundo
Estive, estou, estarei.
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No Jigueiral Jigueiredo
Virou-me a angústia de bruços,,
Tornou-se o mundo em soluços
E o medo nasceu do medo.
Três ninas sei que encontrara,
Nenhuma nina encontrei.
Noite escura, manhã clara,
Daqui como sairei?
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CANÇÃO DE EMBALAR MARUJO
/ V áujrago sou de um tempo morto
De que ninguém ouviu jalar.
Não encontrei jamais meu porto,
Que nem busquei por tanto mar.
É que partir se me afigura
Ser o destino singular
Da policrônica criatura
Que pensa em ir, não em voltar.
Pois que poema é a caravela
Cujo destino é naufragar.
Mas regressar, colher a vela,
Há nada mais de tão vulgar?
Eis
De
De
Na

me alimento da poesia
no meu cais não aportar.
ter eterna moradia
saudade e no mar.

BUSCA
l y o fundo do mais profundo
-Mar que existe neste mundo
É que te Jui procurar,
.E, para minha surpresa,
Por minha mágoa e tristeza,
Tu não estavas no mar.
Longes tão longes andei,
>Que nem sei como voltei,
Sem nem tão Longe te achar.
Babilónia percorri
De moto, de avião, de esqui:
Nem no tempo nem no mar!
Como saber que não eras
De Nínive ou de Campinas,
Mas que simplesmente esperas
Por mim, entre outras meninas
(Onde estão?}, na rua triste,
Que nem mais sequer existe,
Cantando o doce cantar
Dos cantos de naufragar?
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ACALANTO PARA MARIA CLAUDIA

LAMENTAÇÃO NA MORTE DE A. F.

(Bisneta de navegadores}

Dorme. Enquanto brincares
Com teu anjo menino
Implacáveis teares
Tecerão teu destino.

-/Vavio que achaste o pôrio
E que atracaste no cais,
Guia-te um marujo morto
Que pensou não voltar mais.
Teu capitão suicida
Tjfwu-te de sul a norte.
Andou contigo na vida
E contigo anda na morte.
A noiva que te esperava,
Medrosa dos vendavais,
Espera-te ainda, que estava
(Pobre noiva) noutro cais.
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PAVANA PARA UMA INFANTA MORTA
ESTUDO DE MARINHEIRO
\Jiue pássaro não sei.
Que jlor não sei também.
Morreu j ilha de ré L ?
Descanse em paz. Amém.

Para Jan Zach

de esperança
De oitocentos anos.
Náajrago bonança,
Mar de desenganos.
Caria de marear
Para além do mar.
Carta de marear
Para naufragar.
Longes tanto perto.
Nau de rumo incerto.
Triste namorada
Triste debruçada
Sobre o cais deserto.
Algida amurada.
Vem do jim doutrora.
Peregrinadora
Dum além não mais.
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Nave naufragada
Triste namorada —,
Âncoras e cais.
Voltas? Não. Jamais.
Tal melancolia
Só de maresia.
Nunca de. chorar.
Coração salgado,
Coração molhado:
Agua e sal do mar.
Boreal-austral:
Água, dor e sal.
Olhas como aurora.
Lua e mar crescente.
Navegantemente,
Triste, tristemente.
Teu olhar não chora.
Navegante louco
De almas ilunares.
Colhe o vento rouco.
Foge a juga eterna.
Singra os jundos mares
Grávidos dos portos
Donde os nautas mortos
Vêm à nau que aderna.
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Bússola cadáver
Que não mostra o norte.
Bússola da morte.
Máter dos naufrágios.
Quantos anos morto?
Quantos anos vivo?
Vivo-sempre-vivo.
Morto-sempre-morlo.
Singra iluminada
Sina de galera.
O anjo morto espera
Vela naufragada.
Riso tão junéno,
Vaga tão profunda.
Céu-azul-rotunda,
Sexo do mistério.
Para que destino
De mistério ruma ?
Coração de espuma.
Sino, Sino. Sino.
Oitocentos anos.
Algas. Naus. Oceanos.
Olhos de meninos.
Olhos de destinos.
Olhos de anjo morto.
Lágrimas e porto.
Plagas abissais.
Voltas? Não. Jamais.
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MARALMA
•L ertenço ao mar, companheiros?
Mudo mais do que a mim mesmo-,.
Meu sinal: vagar a esmo,
Feito doido e marinheiro.
Navego no mar passado
Feito de sonho e de bruma.
Minha alma é jeda de espuma,.
Meus olhos são de afogado.
São olhos de ver luares
Mortos há séculos mortos.
São Jugas de velhos portos
Perdidos em velhos mares.
Minhas mãos são marilunas,
São naufrágios de avatares.
São doidas marilunares,
Almas penadas de escunas.
Meu destino é o desatino,
Dia e noite e mar buscando
(Desde nunca ou não sei quando)
Quem morreu com meu destino.
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Nonata ancestral das rotas
Que me levas para além
De onde nunca joi ninguém,,
Nem a alma das gaivotas:
Percorro o nunca^jamais
No barco sem timoneiro.
Ai, gente, eu sou marinheiro.
Ai, até não poder mais!

O ANCESTRAL

Que vaga entre a morte e a vida,
Sou de J ato ou sonho apenas?

dos Navegantes,
Meu. peito treme de medo
Lembrando o triste Macedo
Que Joi em séculos antes.

Sou náujrago de mim mesmo,
Sou Macedo de outras eras.
Sou desde quando não eras,
Õ senhora das Galeras!
Depois de vogar a esmo
Durante tantos oceanos,
Tenho nem sei quantos anos.
Ala is de mil e desenganos.

Sou quem sou ou sou quem era ?
Quem tal mistério desvenda ?
Só os nautas mortos dirão
Se sou Nuno ou sou Fernão.
Que o Carlos que sou é Lenda.
José não sou. Sou quimera.
Sou sonho que está sonhando
O olhar do marujo mouro?
Sou de nunca ou desde quando?
Sou derrota e ancoradouro.

Nunca fui? Sempre serei.
Pois cada vez que um penedo
Naufraga um barco macedo,
Interrompendo-lhe a rota,
Logo outro Macedo brota.
Que em mlm mesmo naujraguel.

Sou navio desgarrado,
Sou bruma, sou abantesma.
Esta mão é a minha e a mesma
Ou a do há muito afogado?
Senhora das Sete Penas,
Porto da gente perdida
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CANÇÃO IMPOSSÍVEL
esses teus olhos de morfina
Está o país do nunca mais,
Com os seus reis imemoriais
E a solução de minha sina.
Nesse país, que só se atinge
Pelo caminho da loucura,
Encontrarei a jlor mais pura,
Brotada aos pis da amarga esjinge.
É lá que vive quem sonhei,
Com o seu olhar de jim de outono,
Cantando triste junto ao trono
De um pobre e triste e amargo rei.
Desse país não voltarei.

O MUITOS
-Si h, sal que trago em meus cabelo,.
Dessas viagens irreais
Ao nunca visto e ao nunca mais
Por esses mares Jantasmais. . .
Õ, milenares argonautas
Do mais remoto adeus e cais
Que. navegais e navegais
Entre o não ser e o ser jamais. . .
Ah, marinheiro
Vós que partis
Que aventurais
Numa simbiose

de outros nuncas,
e não voltais,
e naufragais
de ondas e ais. . .

O, alma plurícrona, jraterna
Das longidões intemporais
Onde os meus loucos ancestrais
Deram-se ao mar em esponsais. . .
Ah, que este ser Jeito de tantos
Realize os sonhos abismais
De unificar-se e nunca mais
Deixar o cais!
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A ANTIGA

CANÇÃO DE FIM

-f! Ima que já encontrei casada
Com alguma das que são em mim,
De que mar, que porto, amurada
Tendo-te sem saber eu vim ?

- só um canto de humildade,
Canto de anónimo naufrágio
Em que um tem o torvo presságio
De que nem cuida a humanidade.

Em que tempo, noite ou oceano
Foi nosso encontro antes que eu jôsse ?
E por que engano ou desengano
Em tt o eu de antes ajogou-se ?

Cantar - - só em voz lançada a medo,
Meio sussurro e meio beijo,
Grilo abajado de desejo,
Canção sem rimas nem enredo .
1

Era marujo o avô perdido Ah, disto eu sei como se o vira
Partir para porto insabido,
Sem leme ou sina ou rota ou mira -

Cantar só de boca Jechada,
Um canto vago, natunorto,
Barco que nunca deixa o porto,
Longa tristeza da amurada.

E era de um cais jamais tocado,
Posto entre o nunca, o não e a morte
- Ah, como o sei —, e o enjeitiçado
Por bússola te havia e norte.

Cantar — não sei como cantar,
A não ser reunindo o lamento
Do velório do pobre vento
Ao da orfandade azul do mar.

Alma sem tempo nem espaço,
Por que vieste em mim e não
Na alma sem tédio e sem cansaço
— E sem sonho — de meu irmão?
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Mas o melhor c não cantar.
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