Carta ao
poeta
Fernando
Pessoa
por rubens jardim

Nunca conheci o Esteves,1
aquele que saiu da Tabacaria,2
e acenou para o Álvaro de Campos.3
Mas da janela do meu quarto,
do meu quarto de um dos milhões do

mundo que ninguém sabe quem é
(e se soubessem quem é,
o que saberiam?) 4
eu vejo a mesma rua
inacessível e real, impossivelmente real.

Sinto-me também
como se soubesse
estivesse para mo
Tenho 61 anos e m
não aprendeu nad
Perdi a irmandade
e estou sozinho, ri
enxovalhado, abs
Até os meus exérc
sofreram derrota 6

vencido,
a verdade e
rrer 5 .
meu coração
a.
com as coisas
dículo, grotesco,
urdo.
itos sonhados

E para piorar, meus amigos
nunca foram senão principes:
eles são campeões em tudo.7
E eu que falhei em tudo,
vivo sozinho no deserto
E tudo é deserto.8

Eu que pensei em ser tanta coisa...
eu, que sou mais irmão de uma árvore
que de um operário,
eu que sinto mais a dor suposta
do mar ao bater na praia que a dor
real das crianças em quem batem,9

eu o investigador solene das coisas
fúteis,
eu, o contraditório, o fictício, o calor
do lenço, o olhar do padre, a anca
da moça,
eu, o baú das iniciais gastas,
a fonte em pranto, a infelicidade nata
de todas as expressões,
eu a quem falta sempre uma coisa,
um copo, uma brisa, uma frase 10

Que fazer para mudar
e não ser estrangeiro
Que fazer para caber
no escritório, na rua,
Que fazer para caber
no cotidiano? Que faz
amor, no nome, no so

meu destino
em toda a parte?
na casa,
na praça?
no munícípio,
zer para caber no
obrenome?

Não, não cai dessa janela,
nem fugi da quietude e do olho
vigilante.
Mas fui também ao campo
à procura de uma luz antiga.

E o que encontrei,
além de árvores e ervas,
foi a minha alma e dentro da minha
alma diversos altares erguidos a
deuses diferentes 11

Não nego nenhum deles. pois não quero
fechadura nos cofres,
nem fecho nas portas.12
Mas o que sobrou do caminho do campo? 13
Um livro de Heidegger, os vínculos
entre os homens e os deuses,
e a noite do mundo.14
E dentro da noite a misteriosa marca
de um propósito: a quimera
ordinária de nomear lembranças.

1 - Referência feita
pelo poeta ao Esteves
sem metafísica.
2 - Título do célebre
poema de Fernando
Pessoa escrito em
1928
3 - Álvaro de
Campos, um dos heterônimos de
Fernando Pessoa. Os
outros são Ricardo Reis e Alberto Caeiro. O caso dos
heterônimos em Fernando Pessoa é controvertido e
já mereceu diversos estudos. Mas para reconstruir
sua gênese, nada melhor do que o testemunho do
próprio poeta, na famosa carta de 13 de janeiro de
1935, dirigida a Adolfo Casais Monteiro. Neste documento Fernando Pessoa se inclina para interpretação
psiquiátrica do fenômeno. atribuindo-o a traços de
histeroneurastenia, à tendência mórbida para despersonalização e a simulação. Com a palavra, o poeta:
“desde criança tive a tendência para criar em meu
torno um mundo fictício, de me cercar de amigos e
conhecidos que nunca existiram...Num dia,8 de
março de 1914, acerquei-me de uma comoda alta,e,
tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como
escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos
poemas a fio, numa expécie de extase cuja natureza
não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha
vida. Abri com um título, O Guardador de
Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de
alguém em mim, a quem dei o nome de Aberto
Caeiro. Imediatamente depois peguei outro papel e
escrevi,a fio, também, os seis poemas que constituem a Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa... E,
de repente, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jato, e à máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Alvaro
de Campos.”
4 - Versos do poema Tabacaria.
5 - Idem
6 - Verso do poema Lisbon Revisited de 1926
7 - Verso do Poema em Linha Reta
8 - Poema sem título. que começa assim: Grandes são
os desertos, e tudo é deserto. E mais adiante tem também este verso: Grande é a vida, e não vale a pena
haver vida.
9,10,11 - Versos de Passagem das Horas, 1916.
12 - Versos de Saudação a Walt Whitman,1915
13 - Livro de Martim Heidegger, traduzido por Ernildo
Stein e publicado pela livraria Duas Cidades, 1969.
14 - Referência ao poeta alemão Holderlin. No tempo
da noite do mundo, o poeta diz o Sagrado. Ele procura
ouvir os deuses que se foram, procura ouvir a miséria
da noite e os vestígios que os deuses deixaram. Para
Holderlin, que é poeta, a noite é sagrada.
“Eles são, dizes, sacerdotes consagrados
ao deus do vinho, que de terra em terra passavam
na noite sagrada”.

