O poeto dos qngfstios ea-.

em "espelho dos diss" tfzln
,l

Antes de me debrugar sobro
a poesia de Armandg Artur, te=
liamos que chegara um acordo:
onde com ele me possa confrontar. Ele que parec€temer o av€n:
[ura, como (uma ave imaginil=
ria do instante onde tudo recoInegar, incapaz de abandonar a
forge das palavras e caminhar
s6, de fruir os pecados do destino sem <agredir o sil€ncio com
estas palavras aqui incendiadas>, incapaz de avangar s€m
'medo,
de qvoltar aos trilhos apagadou e <is fontes incendiadau.

o poeta se ausenta do presente,
{sempre mm a mesma ideia
obsessiva: Futuro! - essa doce
pdtria por libertan (P. 32). E os
versos rolam na maneira simples
de quem est6 na raiz de qual.
quer pressentimento:
(Ah, se eu pudesse ser
de todos os tempos e todos
os espagos

And.

<J6 n6o me reconhego/ no espelho dos dias> (p.26). Assim

...(p.zz>.

E, como s,ehouvesseuma maneira simultaneamentecruel e
mansa de desfolhar angristiase
retrataros dias.
O poeta cr€ montar uma paisagemque se refracta ao mundo
pelo clario das palavras.Move,
entretanto,o "oen6rio COmo*se
esse<6cranr nada tivessea ver
com a naturalidade das coisiS;
qFoi entio que descobriI na
mudez das pedras mortas/ a
forma mais ignea de olhar as
coisas i minha volta>.

Teriamos que encontrar um lugar sJmum entre tudo o que o
poeta quis inventar, erf,re todos
os sonhos do <ama$^dl, seu
(pragmatismo
existenciall,
nunca realizados.Teriamo$ em
suma, que encontrar aquela angfstia obsessiva que, sem
ser minha, descubro nas entrelinhas de um velho poema
que em tempos,.lhedediquei dizendo: <Os poetas vagueiam e
procura da palavra m6gica/ que
grre o mundo d vontade do seu
mestre>.
Armando Artur sabe que essa
magra n6o vir6. Exercita ent6o a
angtistia como se descobrissenas
rharavilhas do fazer poetico a
emogSo de estar consigo, so, mas
completamente presentee crente.

no rosto negro dos dias

(O sonho, esse discipulo da
noite dissipada>, nasc€ da urg€nciade inventar qualquercoisa
de harmonioso, de cultivar o futuro no , orvalho das palavras.
Eis, entio, caro leitor, o labor
sincero,que o tempo certamcnte
se encarregarAde apurar, a encimar esta obra de <sal> e qndctan.
Hoje 6 como se re€contrasse
Armando Artur em tudo e nada
porque, afinal de contas, a vida
reservou-noso destino de carPir
de todas as criaturas e todas
as emog6es
ou se pudesse ser simplesmente
uma gota de luz irribada

a mesma ang0stia de ser cnin'
gudmD, um pouco i maneira de
cada um.
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