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Obra em formato digital, sem intervenção de terceiros, que 
passa diretamente do escritor para o leitor através de uma 
plataforma eletrónica. 

O seu descarregamento é pago para que o escritor possa, 
assim, receber direitos de autor superiores aos praticados no 
circuito tradicional. 

Ao descarregar a Obra, o leitor compromete-se a utilizá-la 
exclusivamente em contexto privado. A sua partilha pública 
- por qualquer meio - implicará uma indemnização ao 
respetivo autor, de acordo com os termos legais. 
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CANTO PRIMOGÉNITO 

“O Levantar” 

 

Uma lufada de ar quente, mofado e arrojado, 

trespassou-me os sentidos adormecidos e inertes. 

E a maré fria babou de espuma a minha mão. 

Pasmei com as pieguices que me faziam confusão, 

confuso nova vez, ocupado com pensamentos 

de outro alguém. E não saberei mesmo de quem. 

 

Violaram o espaço outrora virgem: ninguém invadia, 

nenhum estranho cabia. As sombras assombraram-me 

vezes sem conta, estaquei perplexo perante a perplexidade, 

fiquei viúvo das cordas vocais e órfão da mocidade. 

E a maresia dançou-me por baixo como um lençol. 

E o Sol aqueceu o solo que me pariu e que me espera. 

 

Os lábios, semicerrados em fenda escura, rogaram 

aos sábios, aos céus. A voz cambaleou e gemeu muda, 

presa ao passado e ao destino: “E que vento trará 

coisas verdejantes para mim? Que fogo se apagará 

assim, sem algo mais querer?”. Ergui os tornozelos 

afundados no areal alagado e caminhei, apeado. 
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CANTO SEGUNDO 

“A Rocha” 

 

Os grãos roçaram-me a pele desnuda dos pés, fatigados 

do peso do sangue, pisado pela negrura alva da alma. 

E as ondas encaracolaram na rampa lisa com pegadas. 

No pedaço de terra com humidades mórbidas cansadas, 

sem palavras que rachassem as ideias, uma rocha eremita 

ermitoa, tal palanque, tal convite ao desvairo sem desgosto. 

 

O descanso merecido, embora erecto, não foi padecido 

no naco de pedra. Cansaço demasiado, fúria assombrada 

com passos tímidos do meio da tarde, sofrida e falhada. 

E os pássaros palravam no ar. E a maresia agora afastada. 

Procurava encontrar-me onde não me conseguia encontrar, 

onde mais ninguém sabia que estava. Silêncio, agora! 

 

Estava onde já mais nada me atingia e feria, onde jamais 

caberia frio ou solidão. Elevado, o palanque levitou-se. 

E a meiga aura fusca agasalhou as minhas bochechas. 

Apeteceu lançar o dilema: “Ó mundo, que vos fechas!, 

ó céu que vos escureceis!, escutai o pranto de um pobre, 

e explicai qual a saída, para quem não sabe sequer entrar?” 
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CANTO TERCEIRO 

“O Convite” 

 

A escura seda caiu do azimute contra as sanefas acesas, 

os pirilampos semeados pelo astro lunático minguante. 

A força da pergunta ‹da pergunta› ecoou ‹ecoou›, nada 

adivinhava uma resposta; mas resposta veio e foi dada: 

“Vem comigo, dá-te uma vida decente, finalmente, 

em vez de te lamentares e gritares-me ao ouvido.” 

 

Senti as pupilas dilatadas saltitarem pelas estrelas, 

o trapézio encolher-se, os dedos enregelarem, mãos 

suadas e peito bombeado. E a voz d’ Ela continuou: 

“O que te dói? O que te fez chorar? O que piorou?” 

Engoli o ar que depois fiz vibrar: “Deixar sair toda 

a energia sofredora é tudo o que posso pedir agora.” 

 

Solucei e procurei mais saliva: “Nem sempre consigo 

pedir aplausos a mim mesmo, nem sempre faço sentir 

coisas das quais nem mesmo eu não consigo escapar.” 

E uma pausa fez pousar uma andorinha no pomar. 

“Que frase sem sentido!, esta de quem nada diz, 

de quem geme sem qualquer oriente nem rumo!” 
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CANTO QUARTO 

“A Lamúria” 

 

Franzi a testa, rangi dentes: “Que fado nos espera? 

E agora que retinem duas vozes na minha cabeça, 

serei mais que um, serei plural? Que destino me irá 

fazer vibrar? Mesmo não sabendo, mesmo quiçá 

quando sopram estes ventos, uma coisa é certa: 

não se sabe o que se quer, só o que se não quer!” 

 

Uma paz sepulcral tomou conta da noite, e outro 

destino não poderia ser senão a descida do trono. 

E ausente de respostas, entrei terra adentro, só. 

O portão chorou nos eixos, mas abri-o sem dó, 

sem perdão nem hesitação, ao contrário do que 

sabia: que não sabia saber ansiar pelo futuro. 

 

Que o desconforto se desconforte, que se deixe 

enganar: pela sorte da vida, pelo sorriso das pessoas 

e das coisas. Sim, porque as “coisas”, também elas, 

podem ser felizes, se apartadas do desdém das celas, 

se rodeadas de pessoas felizes, de pessoas sorridentes, 

de dentes cintilantes como pérolas, de pedras graciosas. 
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CANTO QUINTO 

“A Subida” 

 

Maravilhei-me com o mistério do que era a própria vida: 

o oposto da morte! E deixei que os meus pés me guiassem 

pela montanha. Mas seria mesmo ela o oposto da morte? 

A vida deambula nas vielas da amargura, tal como a sorte 

procura por si mesma; enquanto na morte, o seu corpo 

descansa. E que mais da vida quereis senão o descanso? 

 

A fuga ao momento que me fez sofrer e duvidar? Desejar 

sempre estar bem, mas o bem-estar eterno não é humano, 

é coisa dos deuses, do Olimpo, do Éden. Ou do diabo? 

E pensar que só dura um momento, ao fim e ao cabo? 

E uma raposa atravessou o meu caminho, de rabo entre 

as pernas. O caminho inclinou-se e ela chegou-se. 

 

Quando estou mal, penso que assim será; se desejo 

estar bem, é porque bem não estou; se penso que 

só dura um momento, é sinal de que bem já não estou. 

Que confusão, que arrogância desumana: se bem estou, 

estou bem; se estou mal, estou mal, e como estarei agora? 

Farto! Sim, farto de estar sempre a pensar como estar. 



A ESCALADA DE UM MANCO 

7 
 

CANTO SEXTO 

“O Cume” 

 

Saudoso de quando não pensava como estava, segui. 

Saudoso de quando simplesmente estava, subi. 

Saudoso de quando aproveitava os segundos, andei. 

E farejado por uma raposa na noite fria, cheguei. 

Negociei o caminho por entre as pedras. Revivi 

o passado, outra vez, e outra vez, e outra vez. 

 

Sem esperança de encontrar no desconhecido o rumo 

que se desconhece, mas se pretende, o fio-de-prumo 

desalinhado com a fé, por entre o fumo da neblina: 

e as lágrimas desceram. Desencontrado com a sina, 

aconcheguei-me em duras pedras da minha alma, 

e naquela calma, adormeci os impulsos de impureza. 

 

Sonhei que estar muito mal faz enegrecer agouros: 

se mal-estar não é bom, estar muito mal é ainda pior. 

Faz sobressair o melhor do pior, a fúria que há aqui. 

E o ar gelou no cume da montanha. Sim, isso eu vi! 

Senti com os olhos que nem o mar há-de cobiçar, 

e não fiquei bem nem mal, fiquei deveras pior. 
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CANTO SÉTIMO 

“O Amanhecer” 

 

“Tu és digno de ser feliz, és merecedor de conseguir”, 

era Ela, tal sereia num deserto, tal deusa no inferno. 

E abriu-se o pano: do palco vivo dos meus olhos.  

Feri-me com o clarão, tapei a luz com os meus folhos, 

e vi. Como se abandonasse a cegueira de um surdo, 

ou a mudez de uma raposa já ausente, eu vi, ouvindo. 

 

“Sei o que desejas: anseias realizar os sonhos teus.” 

E ergui-me, tal ateu contra os céus dos crentes. 

“No momento certo, cobiçaste um rumo diferente, 

num tormento inesperado do passado irreverente. 

Mas é neste presente que irás mudar o rumo; da vida, 

da vereda, do fado e da fortuna.” E a aragem assobiou. 

 

E Ela continuou: “Sentiste garra a instigar por ti, 

um ímpeto para a ascensão. Levaste a vida inteira 

para subir uma montanha, desejaste o cume, o topo, 

o alto píncaro, pico pináculo. Foste fiel e filantropo, 

mas ao chegar só viste niente, e nada do esperado.” 

E ali eu percebi: tinha subido a montanha errada. 
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CANTO OITAVO 

“A Descrença” 

 

Não. Não podia ser. Escolhera a montanha errada? 

O mundo caiu, ruiu a meus pés, descalços na orbe 

cruel e iníqua. O pico da outra montanha estava ali, 

tão perto mas longe. E olhei para lá da neblina e vi, 

à minha frente, o próximo destino. Sim, é próximo. 

Mas também é distante. Mas só porque não sei voar. 

 

“Terás de empreender uma descida”, disse a voz. 

“Ser-te-á dolorosa, penosa, pois significará o desligar, 

o desistir dos sonhos de hoje, o deixar obras para trás. 

O teu corpo vai implorar para desistir, dir-te-á: ‘não vás, 

volta atrás’! Vais arfar, querer voltar a subir, regressar, 

mas precisas lá estar.” E o olhei o abismo, tremi e suei. 

 

Mas Ela explicou: “Sim, esse caminho é árduo, eu sei. 

Até as pedras em que tropeçarás te parecerão montanhas, 

maiores do que as que permeias!” E voltei a olhar o alto, 

para donde vinha a voz, o Sol batendo forte no basalto. 

E abri a boca: “Posso juntá-las? Construir o meu castelo?” 

“Para onde vais”, respondeu, “de um castelo não precisas.” 
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CANTO NONO 

“A Descida” 

 

O trilho abriu-se à minha frente, e senti coisas novas: 

o chá das papoilas decotadas, o zumbido das abelhas, 

o resfolgar dos arbustos. Mas sumiram, foram outra vez! 

Tivera sido vislumbre da felicidade, simples nudez, 

uma luz no outro lado do túnel, ou os três? Continuei. 

E o vento trouxe pingos que salgaram as minhas frontes. 

 

O que é o vento?, pensei. É ar, puro ar, natural e visceral. 

Não, não é. Quero dizer, sim: é ar, não deixa de o ser. 

Mas é ar-em-movimento. Não é um ar parado, estacado, 

morto, estacionado. Está vivo, descontrolado, acelerado. 

Eu também sou vento: não estou inerte, estou andando. 

Por isso, sou vento, e o vento sou eu: ando, logo existo! 

 

E falei com os meus botões daquela descida vergonhosa, 

decadente, morosa, dormente. E imaginei-me lá chegar, 

são e salvo, ao vale, ao equilíbrio, ao zen. O céu abriu-se 

e vi o vale. Senti o lábio menor contorcer-se: sorriu-se! 

Mas não consegui que o sorriso me chegasse aos olhos. 

Um pingo fatigado abdicou do leito do meu rosto. 
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CANTO DÉCIMO 

“O Vale” 

 

“Para onde vais, de um castelo não precisas”, recordei. 

“De um castelo não precisas....”, reboou. E o vale era ali, 

estava mesmo ao pé de mim. E enchi o peito com vento, 

com ar-em-movimento. Fechei-me por um momento, 

e deixei qualquer tormento, naquele último compromisso. 

A descida não era mais, o chão alinhou-se a meus pés. 

 

E ali, perto de pó e poeira, percebi. Entendi finalmente 

que quem consegue fazer a morosa descida e chegar, 

faz o seu luto, conquista os medos. Num instante, 

senti ter forças para cerrar os dentes, trovante. 

Senti que podia dizer que mando em mim, confiante. 

E que podia recomeçar. Outra vez. De novo. Agora. 

 

Apreciei o vale, amei o rego interposto e transitório. 

O ar pareceu cetim na minha face, agora destemida. 

O calor trasladou afago na minha pele, agora polida. 

E olhei a subida. Vi passar, de mim diante, toda a vida, 

passada — bem ou mal —, futura e presente: oferecida. 

E sorri para uma flor brotada, fresca, no promontório. 
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CANTO UNDÉCIMO 

“O Adeus” 

 

Abri os braços, cansados, e bradei: “Sim, recomeçarei”. 

E um trovão de luz desceu do azul sobre o meu ser. 

Estremeci, tremeliquei e vacilei. A voz d’ Ela estava lá: 

“Retomarás a tua subida, e a viagem recomeçará!” 

Enxerguei por entre pálpebras, afastei a claridade, 

e a minha idade fez saber que estava bem, agora. 

 

Mas Ela continuou: “Podes até nem saber se será essa 

a montanha certa para trepar, podes nem saber ao certo 

se o que irás lá encontrar é o mesmo que viste dantes, 

igual à montanha que desceste. Quero que te levantes, 

quero mesmo que cantes e que te encantes, pois essa é, 

e será por agora, a montanha que tens pela tua frente!” 

 

E acrescentou: “A vida resume-se a isso: à viagem! 

Aproveita-a bem, pois o fim será só mais um começo.” 

 

Deixei que as palavras retinissem, 

e a paz inundou a minha alma. 

Sim, vou subir esta montanha. 

Mas vou sorrir a cada passo. 

E vou descalço. 
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