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PREFACIO

em dois momentos porque a duas maos

Foi ha quase vinte anos (Outono/lnverno de 1990/91) que 0

Francisco e eu nos cruzamos porque nos coube partilhar 0 mesmo
gabinete na Universidade de Munster (eu estava la na qualidade de
bolseiro da Alexander von Humboldt-Stiftung a trabalhar com 0 Prof.
Wolf Dietrich e 0 Francisco, na de Professor Visitante, a dar aulas de
Espanhol). Desta proximidade, que, sem 0 sabermos, ja 0 era
geogratica e linguisticamente (0 Francisco e galego e eu sou
transmontano), nasceu, pela empatia, uma relaCao de amizade que
perdura ate hoje e, tenho a certeza, vai continuar ainda mais salida.
Esta foi a primeira contingencia.

Em 2001, quando Ihe enviei um exemplar de Pondras de Pedras
So/tas, na resposta de agradecimento segredou-me tambem registar
as palavras das Musas. Eesta foi a segunda contingencia.

E, como nao ha duas sem tres, no verao passado, numa visita
que fiz com a familia a Salamanca, encontramo-nos todos. 0 Francisco
e eu voltamos a falar de Poesia e, desta vez, na possibilidade de par em
letra de forma 0 que as Musas Ihe vinham ditando ha ja alguns anos.

7



Esta e a terceira contingencia e aquela que tornou real 0 volume que
agora podemos pegar, tocar e ler com deleite.

Em segundo lugar, como Miguel de Unamuno, 0 seu amor por
Portugal-que eu sei verdadeiramente enorme -esta bem patente nas
epigrafes as partes segunda (Areal, Miguel Torga), quarta (De Weimar,
as tollas murchas, LUIs de Cam6es) e sexta e ultima (Envfo, Fausto
Bordalo Dias) da obra. E, evidentemente, um sinal escancarado do seu
amor pela Literatura e pela Musica do pais vizinho ou, se calhar melhor,
da sua atraccao pela Cultura Portuguesa.

Por fim, gostaria de chamar a atencao para a dedicataria deste
volume de poesia. Ao contrario do que e habitual (no frontisplcio),
aparece, de forma velada, mas estrategica (a semelhanca da chave de
ouro nos sonetos), no ultimo poema (0 que as olios non ven). A
pessoa a quem 0 dedica e conhecida de nos ambos: trata-se da sua
trave mestra, que Ihe sustem a existencia, e 0 seu nome pode saber-se
juntando a primeira letra do primeiro verso, a segunda do segundo, e
assim sucessivamente ate a oitava letra do oitavo e ultimo verso, a
saber:

Mais que mirarnos, fuximos
n~gando palabras a noite.
Abril fuxe tamen, e todo e anil
(cer.Qade ti todo se xunta e todo se vai).
Dend~ que as horas eran longas como vidas
antes cteverte afnda 0 son, sempre que chega 0 solpor
e sempr~ que 0 tempo se deten, miro 0 teu pelo
e que tri~teza buscan os teus olios.

henrique barroso
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Mr. Keating, em 0 Clube dos Poetas Mortos, pensava a poesia
como "a mais bela e nobre forma de manifestacao do ser humano".
Tudo, porque esta impregnada de paixao, de vida, de emOCaoe, nesse
sentido, estas emoc6es, ao serem transpostas para as diferentes
esferas e areas da vida, em geral, far-se-a poesia com palavras, mas
tambem com cimento, com pedras, com engrenagens ou com
arvores ... Porque tudo quanta se viveu cumpriu-se apaixonada-
mente.

Falar-se de Poesia acaba por ser, em sentido lato, falar-se do
Homem e do que de mais insondavel possa guardar. Mundos plurais
que ora se escondem nos becos da alma, ora rebentam no peito do
ser, num e noutro caso tendo por denominador comum a palavra e 0

dizer. Neste exercfcio, os universos sao filtrados pelos sign os,
mecanismos de harmonia precaria que tantas vezes ficam aquem das
emoc6es e alem do fingimento. E porque, quando escrevemos,
activamos 0 lastro existencial e vivencial que fomos coleccionando ao
longo da nossa caminhada, vamo-nos psico-analisando, construindo
e reconstruindo, acabando, neste processo auto-avaliativo, por nos
conhecer melhor.

Esta confrontaCao do eu consigo mesmo desdobra-se, muitas
vezes, numa confrontaCao do eu com 0 tu ou com 0 vas, isto e, com
todos os outros, num processo gnoseolagico que conduz ao mesmo
fim: 0 conhecimento e a reconstrucao plural.

E isto que genericamente este livro de poemas de Francisco
Marino nos oferece: a demanda por um sentido inteiro do mundo
desfraldado nas crinas das palavras, onde significante e referente,
porque agarrados a um lastro comum - as emoc6es - possam
convergir no seu sentido mais perfeito.
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o livro, ainda que estruturado formal mente em seis partes,
parece sugerir um trilho pedonal onde, apoiado em pernas bam bas e
pes cansados, 0 Poeta revisita quatro lugares de primordialidade
pessoal.

Num primeiro momento, 0 reencontro com um tempo e um
espaCo que querem saltar as areiasda ampulheta para se inscreverem,
eles mesmos, no tempo e no espaco. Somos, assim, convidados a
percorrer as galerias "do tempo esmorecido", um lugar Ilquido,
instavel e refractario, onde as chuvas e as aguas do mar escorrem de
um passado suspenso na distancia da irreverslvel memoria (parte 1:
Chuvias idas, mares que tuxen):

Agora que os olios, cheos de sede, reclaman
para si tristeza,
deixar de ver fose memoria
de dfas fuxidios.

(Memoria de dfas fuxidfos);

um lugar onde as aguas do mar contornam os areais instaveis da alma,
a esquina da razao, perdendo 0 sal na memoria de um "tu" plural (parte
2:Area~:

Dunas perdidas poboan memorias
que fan denso 0 vento que as leva.
Nin xuncos quedan que atesouren
que ti ou eu fomos ali perdidos.

(A densidade do vento);
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um lugar onde a noite, com bracos frios e dedos longos, acolhe 0

coraCao no fogo-fatuo do desamparo (parte 3: Noitebra):

a aire trae restos de frio,
a luz e un roxelo que nos vence,
vencidos agardamos pola noite
que e sempre a man que nos chama.

( Vencidos).

Num segundo momento, a recuperaCao de um tempo de
ausencia e abandono emocionais ("exflio" profissional na Alemanha,
para conclusao da tese de doutoramento) que a memoria persiste em
nao conjurar (parte 4). Em De Weimar, as folhas outrora vicosas
acabam por mirrar, definhar e adormecer, embaladas pelas maos de
Morfeu:

Esa folia que afnda non caeu,
que non cae e esta a caer sempre
e a man que sosten
a nosa vida nun apreixo.
Ese apreixo que nos damos
e a vida que temos,
a flor que fuxe
do frio e do outono.

(Follas penduradas)

Num terceiro instante - Arborado -, a memoria regressa as
origens do tempo e do espaco para acenar demoradamente os rostos
que os anjos brancos ceifam e distendem num jardim onde 0 sol
queima a saudade e a chuva rega as flores. Eo tempo da homenagem
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aqueles que partem, mas, porque permanecem vivos na memoria,
jamais 0 fazem para longe:

Quedamos nos
como sen luz e transgredidos,
cheos de olios e de voces
que xorden como maxias imposibles ...

(Restos)

No derradeiro momento - um unico poema, em acrastico -,0 eu
poetico procura libertar-se do lastro da memoria e, com um brilho
agitado no mar dos olhos, olha 0 presente e 0 futuro. 0 que nao espera
e que, num movimento cfnico de Gronos, a linha do tempo se
(con)funda, unindo, num suspiro, as maos e 0 mapa sem geografia,
onde tudo e apenas recordaCao ... leve e fragil reminiscencia.

E nesta viagem consigo e os outros, ao Poeta permanece a
certeza de que 0 caminho se rasga debaixo da voz; porque 0 verso
alimenta-se com a sua fome; 0 poema sacia-se com a propria sede.
Sempre!

jorge pimenta

Braga, abril de 2010
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