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Deus 
 

 
Ele nos veio. Havíamos, os do círculo de nós, nos 
preparado por eras e eras para aquele momento. 
Primeiro um dos nossos encontrou os sinais no tronco 
enrugado de uma castanheira no monte. Pareciam 
formar palavras em alguma língua estranha, esquecida. 

Mas de tudo, um dos nossos traduziu isto: virei. Depois, 
atirando com a mão esquerda uma pedra no lago atrás 
da aldeia e lendo a equação dos números na ondulação 
das ondas concêntricas, um outro de nossa gente 
estabeleceu o lugar e a data: a noite de ontem: Solstício 
de Inverno. Fomos até lá procurando precisar o local 
exato no sentir a variação dos rumos do vento em 
nossos corpos. Chegamos ao lugar e era um círculo de 
sete árvores em uma clareira no bosque. Do que 
vivemos então podemos dizer estas coisas: para além 
das medidas humanas para tempo e espaço, Deus 
chega quando vem. Ele nos chega por meio de anúncios 
quase incompreensíveis, como o suave murmurar das 
folhas da Faia ao vento de Oeste. De nada adianta aos 
homens estabelecerem datas com sortilégios que 
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somente servem para o anúncio da chegada das chuvas 
e dos filhos. Ele nos vem e nos toma. E é tudo, e é só. E 
o que nos toca fazer é responder sim ou não ao que, no 
entanto, já aconteceu. Sem que ninguém de nós 
dissesse nada aos outros ao redor do círculo, 
aprendemos a saber que se com um mínimo gesto dos 

sentimentos dissermos a palavra não, Deus, atento,  se 
irá como veio e não nos legará castigo algum. A perda 
de sua presença já é o bastante. Se do fundo do coração 

dissermos um sim, ele plantará em nós uma pequenina 
semente. Somente então estas antigas palavras: pelos 
seus frutos os conhecerei, serão decifradas. Pois todo o 
bem é uma planta semeada no ser de alguém e que 
algum dia cresceu. E todo o mal é apenas a sua falta. 
Como aquela Figueira Dissemos sim e ninguém de nós 
pronunciou palavra alguma. Diante do mistério que 
havia em nada acontecer ali, nós nos calamos e se algo 
dissemos, somente Ele ouviu. Pois quando nos pareceu 
chegado o momento unimos a prece escrita em nossos 
corações e o mais velho de nós murmurou sem 

ninguém ouvir nada esta outra prece: vem. Houve 
apenas um estremecimento nas folhas dos galhos de 
algumas árvores perto de nosso círculo. Um pássaro da 
noite piou e os que ousaram abrir os olhos disseram 
que por um momento a noite tornou-se somente um 
pouco mais iluminada. Como acontece tantas vezes em 
Maio, a Lua por um breve instante saiu de trás da 
toalha das nuvens. E foi só. Mas se escrevo isto é 
porque desde aquela noite começamos a crer sem 
temores que alguma coisa estranha e feliz cresce entre e 
dentro de nós. Não temos ainda palavras para dizer o 
que sentimos, mas é tão forte que ontem um dos nossos 

disse: será preciso criar palavras novas. Assim sendo, 
antes que aconteça o que acreditamos que virá, alguns 
dos nossos trocaram arados por bastões e, sem cintos e 
nem alforjes, resolveram partir sem rumo algum para 
contar essas coisas aos outros. Três de nós ficamos 
para dizer aos nossos as palavras que esperamos que 
nos venham em sonhos. Também alguns outros não 
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sabem ainda o que dizer, mas também eles calçaram as 
suas sandálias e, lendo rumos dos lugares do Mundo 
entre as estrelas, partiram. 
 
Simone Weil   a la espera de dios  84 
 
 
 
 
 
 

Santiago 
 
Quando ele me chamou atendi. Larguei o que tinha e 
fui. Alguns deixaram barcas e redes. Eu, a minha 
própria memória de antes.  E mais depressa do que 
Pedro, que foi ainda guardar as redes e despedir a 

família, fui. Quando ele me disse: vem comigo, primeiro 
cerrei os olhos. Se os abrisse e não visse o rosto 
daquele homem teria sido um sonho, uma imagem de 
tardes de grande sede, e eu estaria livre.  Fechei os dois 
olhos e deixei de ver por um momento a sua túnica 
meio gasta, meio suja como os panos de quem caminha 
sem termo e o tempo dos cuidados que as mulheres e 
as águas dão ás roupagens dos homens. Deixei de ver 
os peixes na areia e a areia da beira do lago. Os montes 
ao longe e então não sei o que vi detrás das pálpebras. 

Quando abri os olhos ele estava lá, e repetiu: vem. Fui.  
Foi apenas isto e caminhamos juntos por estradas que 
nem ele e nem eu conhecíamos. E comemos do mesmo 
pão, dos mesmos peixes. Durante meses caminhei com 
ele e ouvia, entre os outros, as suas estranhas  
palavras. Ele contava estórias para revelar segredos. 
Gostava de suas lendas ora inocentes, ora terríveis, 
entre ovelhas, sementes e luzes de candeeiros debaixo 
da cama. Em algumas aldeias nos davam uma comida 
melhor do que um pão sem sal. E nos davam vinho. Ele 
tomava e nos deixava beber. Uma ou outra vez ficava 
mais alegre e esquecia mensagens e nos falava de 
quando era menino em Nazaré. Lembrava do amor 
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como uma estranha palavra e dizia profecias sobre um 
reino aos pobres. Nunca o vi, esse reino prometido. 
Existe? Quando ele morreu pensei voltar à casa. Mas 
então eu era outro e não sabia mais a que voltar. A 
quem. E não sei porque, acabei seguindo os outros e 
aprendi com eles a falar em seu nome em duas ou três 
outras línguas. Queria contar as suas estórias, mas 
trocava as ovelhas pelas cabras e nunca sabia como 
terminar. Quando perguntavam por alguma razão de 
tudo aquilo eu sorria, e ríamos juntos. Aqueles a quem 
eu deveria comover riam comigo e riam de mim. 
Gaguejava as palavras e não sabia ao certo o que dizer. 
Mas dizia. Disse e acabei querendo crer no que os que 
me ouviam acreditavam antes de mim. Viajei entre 
aldeias. Em troca de uns punhados de pão e um trago 
de vinho repetia de novo as mesmas estórias, a cada dia 
um pouco melhor. Pensei ser apenas um desses 
pequenos poetas errantes de outros povos, e por isso 
penso haver aumentado as parábolas dele e criado 
outros personagens e enredos de dramas. Foi quando 
um dia, perto de quando tudo aconteceu, que vieram 
sobre nós umas folhas de fogo. Continuei a falar, com 
menos dúvidas. Pregava aos brados, com os braços 
erguidos e, com menos improvisos, procurei ser fiel. A 
que? A quem? Nesses ofícios de semeador do oitavo dia 
havia entre os nossos outros melhores do que eu. Dois 
jovens me seguiram. Soube por ouvir dizer que Pedro e 
os outros chamavam o que pregávamos de: o Caminho. 
Comecei a chamar assim também. Depois, os que 
cruzaram com Pedro e alguns outros vieram me contar 
os prodígios que eles faziam. Tal como Ele, curavam 
doentes e davam a vista aos cegos. Não quis crer, pois 
nunca fiz por minha conta e em nome dele prodígio 
algum. Lembrava as estórias que ouvi e guardei e 

contava aos outros: saiu um semeador a semear. Os 
adultos, quase todos, abanavam a cabeça. Mas as 

crianças pediam: conta outra! Quando disseram que 
iriam me matar, respondi apenas: um dia viria, que seja 
hoje. Em algum lugar longe, em outros tempos, outros 
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homens caminharão noites e dias em busca de meus 
sinais. Estarei morto, mas haverá enfim um caminho. 
 
 
 
 
 

Peregrinos 
 
E depois vieram esses: esses reis coroados, mas a pé. 
Vinham vestidos de escuro e bastões e uma concha de 
Vieira nas costas. E o traje marrom, como em monges. 
E vieram essas mulheres, princesas e aias. Mulheres de 
sede e mulheres de pés descalços. Algumas eram 
virgens como o primeiro dia de um mês, e de outras se 
soube que tinham raros nomes, a nós tão difíceis e 
pronunciados com veneração em seus reinos ao Norte. 
Pois vieram elas e a pequena corte dos seus seguidores. 
As mais fortes caminhavam longos trechos de trilhas 
nos montes no sol de Julho. Liam quando paravam sob 
a sombra de alguma Castanheira algum livro de capas 

claras e as mais velhas sussurravam às servas: algum 
dia... então. Outras, frágeis, vinham pelo caminho em 
cavalos mansos ou mesmo entre os lençóis brancos de 
alguma liteira. Vinha do Leste e devo dizer que traziam 
no corpo alguns sinais de penitentes. Vi duas delas, em 
dois outonos, sentadas como as moças da aldeia sobre 
uma pedra dura, comendo com as pontas dos dedos a 
comida amarga dos pobres e sem sal e vinho. Falavam 
línguas desconhecidas e me ponho a pensar sobre como 
Deus as entende. Mas foi por isto mesmo que alguns 
dos nossos imaginaram serem elas santas ou senhoras 
de estranhos poderes. Pois quem fala o que não se 
entende somente pode dizer palavras que os anjos ou os 

demônios ouvem. Deixaram tanto e vieram, disse à volta 
do fogo uma velha um dia. Morreu numa outra tarde 
com um rosário entre os dedos e murmurando com os 
tropeços de uma fala moribunda o nome de uma 
mulher de longas tranças que ao passar lhe atirou uma 
moeda de bronze onde de um lado havia um lobo e, do 
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outro, um corvo. E vieram também os pobres do milênio 
e esses eram tantos que para cantá-los precisaríamos 
de uma outra aritmética. E esses eram em Setembro 
como as areias das trilhas, inúmeros, incontáveis. 
Quanto de pães de trigo escuro e de centeio para lhes 
matar a fome? Com as roupas em andrajos e os pés 
feridos, vinham sujos, mas cantavam e alguns 
murmuravam largas preces aos ventos. Chegados do 
Caminho e felizes, eles vinham desde Puente la Reina e 
até mais longe, a Leste a ao Norte, porque a cada 
manhã não anteviam promessas de salvação eterna, 
mas apenas entre a névoa e os montes, as torres da 
Catedral em Compostela. Depois, sonhavam a sopa 

quente e o chegar em suas terras e dizer aos outros: eu 
também fui!   
 

 

Mortos 
 
Apenas fomos antes. Os que haviam partido ao tempo 
das primeiras neves vieram chamar alguns da geração 

dos que inventaram em galego a palavra aldeia para 
nomear o lugar onde viviam em casas de pedras e em 
janeiro acendiam lareiras contra os ventos do inverno. 
Fomos como eles. Eram filhos de mulheres de um 
tempo anterior, quando por aqui eram outras as 
palavras e os gestos de amor entre macho e fêmea. 
Quando em lugar dos cruzeiros de agora que os nossos 
aprenderam a erguer sobre mastros de cantaria na 
encruzilhada dos caminhos, havia nas pedras dos 
montes sinais gravados em baixo-relevo: círculos, 
espirais, estrelas. No tempo devido eles vieram chamar 
alguns dentre os mais velhos.  Vieram chamar. Foi 
tudo. Os que temeram o chamado não ouviram e 
fingiam dormir. Mas nós nos pusemos de pé, calçamos 
sandálias e fomos. É isto a morte? Fomos. 
Antecipadamente arrebatados a um longo sono em uma 
morada, creiam, de uma estranha luz! Tudo foi no meio 
da noite e em algumas casas os outros souberam 
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apenas quando veio o sol. Na casa da madrugada, como 
quem afinal adormece por um longo sono sem medo 
dos sonhos. Como quem atende ao chamado de outros, 
desconhecidos e amados, estávamos em paz. Fomos por 
um ícone de claridade, enquanto antes de dormir em 
minha casa a mulher estendia sob o ferro de brasas a 
roupa escura. Depois soubemos que entre prantos 
algumas velhas diziam orações. E nós, do outro lado 
dos caminhos da aldeia, sem podermos dizer a elas que 
atendíamos a um chamado. Havíamos sido escolhidos e 
íamos como quem deseja. Saímos de casa em viajem, 
enquanto os parentes e os vizinhos levavam vestidas em 
roupas de festa, as nossas cascas.  Os que partiram 
antes, ao tempo dos primeiros bois e do milho, 
apareceram entre faias e olmos. Se eles brilhavam de 
luz, não percebemos. Vimos os seus rostos e eram como 
os nossos. Tinham apenas o ar de quem agora vive 
além dos calendários. Nada. Apenas fomos indo pelos 
mesmos campos de sempre com os corpos um pouco 
mais leves. Éramos três e quando ao acaso nos tocamos 
com os dedos, éramos entre o trigo e a garça. Mais 
adiante andamos sem molhar os pés por essas mesmas 
corredoiras encharcadas de chuva. Fomos, repito, e só 
mais à frente os caminhos familiares foram se 
apagando. Quando viramos uma curva na estrada um 
sol de um outro rosto nos acolheu. E foi só então que 
uma claridade inesperada nos envolveu de sua rara luz. 
E aos poucos entrevimos que algo dela vinha de nós. 
Foi assim. E assim chegamos a esse lugar caminhando 
com os próprios pés. Como quem num momento, entre 
um gole de água e um outro fosse arrebatado a uma 
mansão de luz. Mas como quem chega a ela tal como o 
inesperado que num domingo viajou a pé para rever um 
irmão em alguma aldeia longe. Agora, passado o tempo 
do silêncio, como em um sonho eu vos conto, para que 
enfim saibais e... 
 
Marie Luise Kaschowitz, in Vida Eterna? de Hans Kung, pg. 202   
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Outros 

 
Tereis mesmo ido embora, oh rostos? Oh nomes? Tereis 
mesmo silenciosamente partido e agora viveis para além 
da existência e do encantamento? Tereis viajado 
embora? Em que rumo? Então nos viemos – nós, os 
últimos de nossa raça – às ocultas a este lugar de 
pedras e lobos e é em vão? E cada vez quando é a lua 
nova acendemos fogos e, escondidos à sombra de um 
carvalho convocamos os bons espíritos e acendemos 
folhas de loureiros e não nos escutais. E tiramos do 
lugar dos fundos da casa roupas brancas de raro uso 
nestas terras, e vestimos túnicas de lã e calçamos 
sandálias de couro cru para vir até estes altos honrar 
como os antigos a vossa presença na torrente da vida, 
para onde quer que tenhais ido estareis mortos? 
Distantes ou aqui? E aqui estamos sob o poder da noite 
e apenas o silêncio – o não dizer palavra alguma – nos 
protege dos ardis do mal. E agora a lua de junho veio e 
brilha  o corpo nu sobre a copa da árvore sagrada. Isso 
vedes? Árvores que foram, supomos, a morada de 
castanhas, de aves e de vosso espírito. E não estais 
mais aqui? Como? Se elas crescem e dão, cada uma a 
seu tempo, a flor, o fruto? Vede, rostos amados: à beira 
do Tambre continuam a crescer os salgueiros, os 
abetos, os olmos, as faias, os freixos, os carvalhos e as 
castanheiras. Mas como segue sendo se não estais mais 
aqui? Se não presidis como antes o curso da seiva, a 
cor das águas? Quem, dizei-nos? Quem, oh seres de 
nosso rosto, está presente e oculto aqui para ordenar a 
lenta arquitetura da vida? Que outras mãos? Que 
outros gestos de algum semeador do oitavo dia 
substituem os vossos, quando da terra que uma tarde 
pisastes antes de nós, sai a primeira rama do trigo? 
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Quem em vosso lugar ordena à uva que madure e 
depois protege do vinagre o vinho nos tonéis? Quando a 
cabra pare a sua cria e pia o cuco no cair da tarde, 
quem? De onde vem agora, se haveis partido daqui, 
estabelece a previsível ordem da matéria da vida entre 
as estações de cada ano e refaz o ciclo de seus ritos? 
Quem? Se o ar de vossa presença e o vigor de vossas 
almas já parece não estar mais aqui entre nós?  Quem? 
Haveis escolhido a fuga e o esquecimento quando 
chegaram por aqui esses outros? Haveis polido em que 
as arestas de vossa antiga força primária, como as 
águas do Sar afiam as pedras de suas margens? Vede! 
Haveis perdido – oh nomes que não sabemos esquecer – 
a corrente de fogo que antes nada represava? Rios da 
luz das águas da espera e do longo vôo? Sereis agora o 
pequeno lago de sombra cinza onde as fêmeas dos 
bosques vão beber água com os pés atolados na lama? 
Vós que em outras eras haveis sido, entre a Amahía e o 
Xallas, o vendaval e a tempestade, sereis agora a brisa 
de março? Um desses ventos domados em quem as 
moças de Luaña secam as suas saias? Sereis agora 
pequenas ondas de movimento que mal esvoaçam os 
cabelos de quem colhe centeio? Haveis – oh rostos 
incontáveis – vos entregado ao ócio e ao outono? Ah, 
não! Vós, os nossos, antes lembrados até nas canções 
de quando a avó envolvia a neta nascida duas luas 
atrás em peles de ovelha e cantarolava para que ela 
adormecesse segura de que, se estais no canto, estais 
no mundo. Ah, não! Pois em nós, seres de nosso rosto, 
em nossa memória e em nosso coração nunca 
silenciado, em nós que aqui estamos e como vós em 
vida nos chamamos, José, João, Pedro, Manuel e 
Santiago, nomes dados por outros depois de vós, entre 
a água, o sal e o óleo, em nós que até aqui viemos e 
viremos outras vezes, estais vivos como sempre e viveis. 
E viemos aqui - ah rostos de nossos outros – para vos 
lembrar  os nomes e vos dizer isto. 
 
Angel Crespo – nunca idos 



 10 

 
 
 

Apóstolo 
 
Me veio num sonho. Foi no começo de uma manhã de 
inverno e, quase como nunca, havia muita neve nessa 
aldeia entre montanhas. No escuro ele veio, uma visão, 
um sonho, antes haver qualquer sinal no sol de 
dezembro. Veio-me como um sonho, como nenhum 
outro fora então. Um sonho como cenas. Como se num 
teatro onde cada ator soubesse dizer com clareza as 
suas palavras. Nele até mesmo as palavras escritas 
estavam ali, escritas e claras, para que quem sonha, 
leia. Um sonho como uma mensagem, tão claro, tão 
perfeito que não havia como não crer nele. Sou do 
círculo daqueles que um dia receberam a presença de 
Deus no simples passar do vento em um bosque. Sei 
que meu sonho não foi uma visão com que depois se 
tenta adivinhar o futuro de uma alma ou de uma 
aldeia. Foi um mandado de Deus e dito à noite, como 
creio que acontece com os santos, com os profetas. Mas 
alguns deles eram o que, antes? Eu, cá nestes montes 
sou apenas um pastor de ovelhas. Nada. Mas quando 
acordei de meu sonho o dia queria clarear. Saltei da 
minha cama para o chão da casa onde vivo sozinho e 
abri a porta. E olhei ao redor. E voltei e me vesti e 
calcei, e tomei o cajado e chamei pelo cão. E dei aos 
outros as minhas ovelhas e fui embora. E agora, como 
me vedes, alquebrado e velho, já sem meu cão, morto 
há tantos anos, viajo ainda. E de aldeia em aldeia, de 
um monte ao outro com o meu cajado busco o que 
buscava. O que o sonho me fez sair e procurar. Ele foi 
um sonho simples foi assim: um homem cujo rosto era 
grave entre barbas mais brancas do que as minhas e 
uma roupa de alguém da Bíblia, clara, grosseira, de 
algodão, me tomou pela mão. E então estávamos dentro 
da nave da Catedral de Santiago, onde fui quando 
menino levado pelos pais e voltei moço e homem feito, 
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duas vezes como peregrino. Não perguntei a ele nada e 
ele nada não me disse. E entre silêncios na igreja sem 
ninguém ele me levou pela mão nave adentro. E 
entramos juntos no lugar onde um dia, antes de me 
levar até ali, meu pai me contou que ouviu do seu, que 
ouviu de outros, a crença de que ali estavam os restos 
do corpo de quem em vida fora Tiago, apóstolo, irmão 
de Cristo Jesus. Chegamos e aquele quase me era um 
lugar conhecido. E ele largou de minha mão e com a 
sua apontou o que seria a tumba do santo em nome de 
quem antes dos meus, tantos pés sangraram por 

caminhos. E ele disse: olha! E eu olhei a tumba. E ele 
disse: abre! E eu abri. Tremia. Mas foi um breve gesto 
fácil, e ele disse: E disse: olha! E eu olhei para dentro 
do túmulo aberto. Ele estava vazio. Num  outro instante 
de meu sonho,  estávamos longe dali e num campo sem 
nome. Onde? Não sei. Nunca soube. E por isto estou 
aqui, hoje. Aqui onde estou agora. E sempre a caminho, 
pois a todo o lugar aonde chego, não é lá. E no sonho 
era um lugar de pedras, algumas grandes e outras, 
maiores. E aqui e ali um carvalho e o vento. E entre as 

pedras havia uma. Chegamos lá e o homem disse: olha! 
E olhei e vi: havia uma pequena cova sob a pedra e nela 

eu vi um pergaminho. E ele disse: toma e lê! Tomei com 
cuidados de prece o rolo e vi e não li, pois o que via 
estava escrito em outra língua, de outros tempos. E 
além do mais, sou homem de poucas letras. E o homem 

falou: isto é o que deixou escrito o homem que pensam 
que jaz na catedral onde nunca esteve, nem antes e nem 
depois. Os seus seguidores vieram de longe e trouxeram 
não o corpo de um homem, mas o espírito de sua 
lembrança. E ele disse ainda: E assim começa o que você 
não soube ler: “eu Tiago, irmão de Jesus e seu seguidor, 
antes de morrer escrevi isto...”. E ele se calou e eu me 
calei de não haver dito nada. E começamos a descer 
dali, e no caminho o homem que sonhei desapareceu de 
meu sonho e eu acordei dele. E despertei sabendo que 
não fora um sonho. Aquilo me foi de fato revelado. 
Acordei sabendo que era meu o destino de vagar a vida 
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que me sobra à procura de um lugar que eu não 
conheço e onde existe um pergaminho que não saberei 
decifrar. Deixei de uma vez as minhas ovelhas com os 
outros e parti. Em busca do quê? De quem? Onde? E 
desde então procurei e busco ainda uma pequena 
estrada de terra como tantas. E uma pedra como 
tantas. Encontrei muitas e algumas eram quase iguais 
às do meu sonho, Mas sob elas não havia nada além do 
vazio de terra e pedra. E desde então, quando entre as 
minhas errâncias passo por Compostela vejo lá, indo e 
vindo jubilosos os peregrinos do Caminho, contemplo a 
multidão dos homens e mulheres que desfilam contritos 
diante de uma tumba onde nada há. E às vezes quero 

gritar a eles: Não! Não! Aqui não está nem a poeira do 
que vocês buscam. Não há um corpo, um morto, um 
santo. Em algum longe dessas paragens, sim. Lá há de 
estar um pergaminho. Palavras vivas, elas sim! Mas eu 
me calo. Não é com gritos de um sonho que se apagam 
crenças de milênios. Que outros, seguros de para onde 
vão, peregrinem os dias de um mês em busca de um 
corpo que não está lá. Eu peregrino a vida inteira em 
busca de um lugar que não sei. E agora, velho, caminho 
ainda, e busco. Mas tem vezes em que entre um passo e 
outro já não sei mais no que crer: se num sonho ou  se 
numa lenda... 
 
 
 

 

Peregrino 

 
O que eu fiz foi em silêncio. Sozinho eu vim. Mas todos 
por onde eu passava podiam me ver, pois eu repousava 
à noite onde me acolhiam e saía a viajar antes do 
primeiro claro do dia. Não era em nada furtivo, como o 
homem que por um momento sai do caminho, e furta 
algumas uvas na vinha e urina como um cúmplice, 
disfarçado de ausente, encostado num muro. Sei que os 
bons estão juntos e caminham juntos. Tocam-se, 
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quando é devido, oram as mesmas palavras e repartem 
o pão, companheiros. Massageiam os pés uns dos 
outros e, como nos evangelhos, carregam entre eles os 
fardos de todos. Cuidam dos enfraquecidos e à noite 
contam casos de outros tempos, como se fossem 
parábolas. Eu vim vindo sozinho, desde Puente la Reina 
até Santiago. Queria carregar comigo uma grande 
ausência. Na porta de algumas casas eu anunciava o 
meu destino sem dizer meu nome e pedia o pouso e 
nunca o pão. Pois, sem orgulho algum – e quero que 
saibam disto – eu trouxe os meus pães na trouxa de 
peças de roupa pobres. Sim, porque o tempo todo 
desejei rever nos pães o sabor das mãos das velhas de 
minha aldeia. E assim, ao comer eu media pelo número 
dos que me restavam os dias de minha jornada. 
Quando comi o último cheguei aqui neste lugar onde 
você me vê. Aqui, na porta à esquerda da entrada do 
portal desta grande igreja de pedras. Tampouco aos 
anjos pedi coisa alguma. Se eles não atendem aos 
poetas, acaso me ouviriam? Ao sol sim, eu suplicava o 
seu calor, pois era junho. E pedia ao vento que soprava 
da direção de minha Terra, já que os de minha raça 
somos um desejo de não ter pressa e nem destino. 
Preferimos o deserto à Terra Prometida. Existe um 
Deus? Então ele não mora em parte alguma. Ele há de 
ser o começo de todos os caminhos e não se encontra 
onde eles terminam. Catedral alguma o aprisiona, pois 
o coração do homem é o seu telhado. E foi assim que 
nesta grande catedral até onde um dos muitos 
caminhos me trouxe, não acompanhei os outros em 
pousar as mãos contritas e os lábios na coluna e, 
depois, no túmulo onde dizem que jaz um homem de 
outras terras. Não! Com as duas mãos toquei as pedras 

do lado de fora do templo e murmurei assim: Deus, se 
existes, estás aqui. Não vi sinais. Se o estranho homem 
santo a quem se honra aqui foi um peregrino como eu, 
então somos irmãos e nossas almas saberão se achar. 
Creio no sentido e no acaso, e isso me basta. Se ele foi 
mesmo um pregador da memória de um homem-deus, 
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quero a sua carta e não quero a casa. E se ele foi um 
guerreiro, como contam alguns entre Roncesvales e 
Villafranca Del Bierzo, é mesmo bom que esteja morto. 
Pois o destino dos que matam é a morte. Andei até 
aqui. Vejam os outros: alguns voltam, cumpridos os 
ritos de piedade. Eu voltarei quando esta vela acesa no 
chão tenha se consumido. Ou, antes de retornar aos 
meus prados de carneiros, talvez eu estenda a jornada 
até um lugar onde diziam os antigos que a Terra inteira 
se acaba. Talvez ali eu encontre respostas às minhas 
perguntas. Mas, eu tenho perguntas? Desconfio que 
somos ao mesmo tempo a lembrança e o esquecimento 
da fragilidade da Vida. Os cães que nos ladram pelo 
caminho sabem disto.  
 
 
 
 

Meiga 
 
Ando às voltas com a cegueira. Fecho os olhos e vejo. 
Há noites de outono entre a Minguante e a Nova em que 
essa camada de carne suave tem dores de pedra. São as 
minhas dores, prisioneiras do espanto e do espelho. 
Não há nada a fazer, agora, quando os homens que 
talham cruzeiros nas estradas dizem que os sortilégios 
são enganos. Ao norte daqui algumas mulheres foram 
queimadas por isso. Tento ver seus rostos na beira dos 
lagos. Mas não. Melhor que fiquem coladas aqui, em 
algum lugar dentro de mim. Algumas outras, mulheres 
de aldeia ou seres que sobraram de nossas raças 
antigas, antes de tudo isso acontecer, acaso sabiam 
sobre o inexistente, procurando aos tateios com a pele 
enrugada das mãos, já que para alguns entes da noite 
elas enxergam melhor do que os olhos. Assim os meus, 
que já me escapam de se livrarem de mim. Já busquei 
tanto! Tinha poderes e podia curar doenças com 
algumas palavras e o toque de meus dedos. Agora não, 
e procuro abrigos. Alguém que não me tema e abra a 
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porta e diga: vem comigo. Creio, mas não sei mais como 
repetir preces. Penso em Deus em silêncio e se ele não 
existe, que venha aqui me dizer. E antes, mesmo os que 
vinham aqui trêmulos, primeiro me ouviam. Depois 
fugiam sem olhar para trás e alguns gostariam de 
acender o fogo embaixo de minhas carnes. Às vezes é 
nem esperar. Seria bom fechar os olhos ao cair da noite 
e abri-los no meio de uma tempestade. E não ver nada 
ao ouvir o tambor dos trovões. Mas desde quando por 
aqui mudaram o rosto e os nomes dos deuses, chove 
magro, regrado. Do que roça o meu corpo envelhecido, 
aprendi a separar o sopro do vento do arfar do Espírito. 
Sei que raro, mas sempre, ele passa, e é bom. Depois, 
nem isso. Algumas mulheres de roupas negras cruzam 

leiras por aqui e gritam do lado de fora: deus passa, é 
só ouvir! E eu que só, aqui, agora vejo através. Fecho os 
olhos que abertos já não distinguem o dia da noite e 
espio o insondável. Depois calo, pois de quem eu fui já 
se descrê em demasia. Na minha morada de madeiras e 
palhas, do que já houve restaram algumas letras 
coladas no chão. Quem anda pela casa como eu 
descalça, sente e lembra. Cega das cores é pelo tateio 
da pele que me chega o sabor e o saber. Meu corpo que 
homem algum tocou por suas delícias. Nunca fomos 
muitas e hoje a conta de quem somos cabe nos dedos 
das mãos de um menino. Um dia a última de nós 
gritará ao vento o nome de todas. E será como nada. Se 
formos adiante algumas histórias que as avós contam 
aos netos, já será bastante. Ao tempo em que havia por 
aqui crenças no fogo e na terra eu gritava de minha 
porta um nome, e ele vinha. Agora durmo em branco. 
Fomos... é isso. Um copo de água dado no oco das mãos 
de alguém já seria tanto. Mas, quem? 
 
Márcia Nogueira – carta pessoal 
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Presença 

 
Um grão de chuva. Acaso alguém, uma única pessoa 

dessas que dizem no meio da novena: Deus me fala, 
parou entre um caminho e outro, de volta à casa uma 
única vez. Parou ali, como se o mundo inteiro existisse  
devagar e sem tormentas estivesse começando agora? 
Alguém desses que esperam anjos na porta de casa 
acaso parou um dia assim para ouvir vindo do chão o 
ruído da voz do mundo? Alguém lembrou de viver isto 
uma única vez? Pois isto é Deus. Não fosse por ser 
Deus, em nome de quem uma mínima, uma única gota 
da primeira chuva de novembro viria dos céus fazer 
aqui esse murmúrio único? E quem existe em uma 
folha seca de olmo caída na estreita calçada do ombro 
de quem volta do campo e passa, e vai embora sem 
saber que foi por um segundo o lugar de um milagre? E 
ela tomba de seu galho no ombro de quem passa e fica 
ali, tremente, por um momento antes de voar ao chão. 
Há milagres? Eis um. E há horas que é como o sentar 
no chão da terra e ouvir a alma. Há outonos assim e o 
silêncio, sua morada, ele vem então. Como o findar do 
vôo quando uma ave branca chega ao ninho e pousa. 
Como quando um anjo silenciosamente imita o seu 
gesto e, na mesma árvore, guarda as asas e senta o 
corpo ali, ao lado da ave: seu igual, seu outro. Banhado 
de luz, pois é um anjo, mas igual ao pássaro, uma 
outra ave, e somente isto. Alguém que a seguir, 
entrando na casa de um pobre entrasse sem bater e 

apenas dissesse: vim. E sem perguntas ganharia um 
lugar ao redor da lareira. E depois de comer, como uma 
prece, como uma benção, diria antes de ir embora: 
nessa sopa de cebolas só faltou mais uma pitada de sal.  
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E sorrira ao vento, a uma criança e a um pássaro, 
sabendo que, ele sim, quando canta, profetiza. Então, à 
volta da lareira acesa de ramos e galhos de um choupo 
reinaria um grande silêncio. E ele iria embora como 
veio, sem dizer sequer o nome. E, no entanto, entre 
todos, o corpo das mulheres, esse suave tecido do 
desejo, seria como se pudesse ouvir o canto da gota de 
chuva quando cai. E ouvir a sombra da tarde e o seu 
lamento, que somente às aves e às mulheres os anjos 
revelam. 

 

 
 

Ofícios 
 

 
Foi o tempo. Falavam então do esquecimento e de 
sortilégios e magias. Falam ainda. Pensavam entre 
murmúrios nos exercícios com que os filhos dos faunos 
exerciam poder sobre o fogo e a lágrima. Foi antes, 
tempos antes. Teciam crenças sobre como dirigir com o 
espírito o percurso errante das nuvens e o das águas 
abaixo do corpo escuro da terra, entre os sete metais da 
alquimia. Vinham até minha casa, separada da aldeia 
em algumas noites e perguntavam com receio entre os 
olhos a respeito de tais assuntos. Depois se assentavam 
como crianças ao redor do avô e esperavam o silêncio. 
Antes de falar eu aquecia o fogo e tomávamos chás de 
folhas amargas. Bebiam devagar e esperavam em vão o 
verem sair de minhas mãos o véu do mistério. Como 
entre maio e sempre eu não tivesse nada a lhes 
responder, deixava apenas que viessem e repetissem a 
vinda, como a missa, como a messe, até estarem com 
os pés aquecidos na brasa do desejo. Então, quando foi 

ontem pela noite eu afinal lhes falei assim: O que 
viestes querer conhecer? Quereis saber da magia? 
Quereis conhecer senão os segredos de sua dupla alma? 
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Quereis entrever ao menos um sorrateiro instante da 
evidência de seu poder submisso a um gesto de duas 
mãos? Podereis suportar um entreabrir que seja do olhar 
fugaz de seu clarão?  E o mais velho deles disse em 
nome de todos: Sim! Mostra-nos isto, onde esteja! E eu 
respondi: Pois ide! Voltai pelo mesmo caminho ao local 
de onde viestes. Saí depressa daqui e retornai às aldeias 
de pedras e de lamas do inverno de onde saístes. E 
andai por ali. Devagar, como um alguém que havendo 
chegado sabe que não foi a lugar algum. Vagai ali. Pela 
primeira vez caminhai como viajantes, peregrinos, sem a 
pressa dos moços ou dos que imaginam que há sempre 
um milagre um pouco adiante. Olhai como se pela 
primeira vez cada coisa, entre a espera e o silêncio. Vede 
cada pequena minúcia do mundo como quem veio de 
longe e não chegou ainda. Olhai à volta como filhos da 
dúvida e do assombro. Caminhai a sós, sem ninguém ao 
lado, os passos do susto e da demora. Fazei assim até 
quando uma imensa sede vos leve fonte. Bebei então 
como quem se salva de um naufrágio. O que quereis 
conhecer vos rodeia, vive à vossa volta, e nunca vistes. 
Vede agora! Observai os ritmos do variar da vida, 
atentos ao florir de um lírio como quem espera a volta de 
um Messias. Esquecidos do tempo procurai os sinais do 
milagre no que restou deixados em marcas nas 
madeiras: alguns desenhos antigos, como letras, como 
riscos, gestos de rostos talhados na pedra. Um ou três 
arranhões imprevisíveis talhados com as unhas na carne 
do ferro. Ah! Lembrai como ele ressoa e chia quando se 
esfria enquanto avermelha as águas que o transformam 
em arado ou faca. Depois, ide sem pressa ver os que, 
como vós, levantam o sol da manhã com os sons dos 
seus ofícios. E o que tiverdes aprendido a ver, se 
souberdes perguntar, isto será a vossa resposta. Ide ver 
como os homens de boinas pretas cospem nas palmas 
das duas mãos, e armados de arados e de puas 
completam na terra a obra de um deus. E, como ele 
outrora, fazem isto em silêncio, pois lhes pesa o que 
criam. E é como se  dissessem: „o que Deus fez em sete 
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dias eternos nos seguimos fazendo nos outros infinitos 
tempos de sempre. Podeis ouvir e ver. Podeis tocar na 
obra da terra e nos ofícios dos homens. Isso é tudo e 
mais não há!  E, ao me ouvirem dizer isto, alguns se 
foram e não voltaram mais. E outros não, e me olhavam 
com frases de desencanto. A estes eu disse ainda: 
quanto à obra dos magos e dos feiticeiros, desses que 
conjuram poderes em línguas sem gramáticas, dizei-me: 
o que restou de suas obras em que uma mulher de aldeia 
possa reconhecer a alma de seu povo e a seiva de seus 
dias? Onde está aquilo de que se diz que eles fazem, 
aquilo de que se possa anunciar, como o homem da 
terra:: em abril haverá flores; em julho, o grão. Nada!  
Eles são o brilho de um relâmpago condenado e fundam 
a ordem de lugar nenhum. São mais efêmeros do que a 
floração da alfafa e menos prodigiosos do que esses 
panos brancos que as velhas tecem com fios de linho 
para cobrir os pães. Caminhai para longe dos magos 
entre passos de espanto e de quimera. O imprevisto 
sempre chega um dia, e mesmo o que não abre os olhos, 
vê.  Quereis crer no poder do mistério? Acreditai num 
prato quente de grelos com batatas. E eles se foram. E 
alguns observaram pela primeira vez as janelas das 
casas onde moravam e o suave labor dos canteiros á 
volta delas. Passaram dedos calosos ao redor dos sulcos 
de algumas pedras alisadas ali com as mãos de muitos 
meses. Encostaram os rostos de barba rala na aspereza 
do tronco de alguns carvalhos, e depois tocaram, como 
quem diz a prece, a perfeição dos encaixes da madeira 
de uma mesa. Dois ou três passaram meia manhã 
observando a difícil ciência das fechaduras. Outros 
roçaram várias vezes o rosto em peças de couro, essa 
tão frágil folha da vida. Pediram às mulheres que 
abrissem arcas e se envolveram de panos de veludo. 
Outros foram aprender a fazer com a cera das abelhas, 
as velas da noite. E, quando ela veio, congregados ao 
redor do fogão de lenha de pinheiros deram-se as mãos 
e oraram juntos diante do sacrário das panelas. No oco 
do barro beberam vinho com quem comunga. E quando 
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na sala da casa viram a filha tecendo uma colcha de 

fios de cores, um deles lembrou-se de dizer: venham ver 
o lugar onde Deus aprende a armar o arco-íris!       
 
 
 

Rosalia 
 

 
Falo das origens. Sonhei um sonho que me sonhava. 
Eu ainda nem era e me foi dado vir vindo até aqui. O 
escuro custava a ir embora e era o inverno de outro 
ano. De outro tempo. E eu via o que entre essas casa 
daqui havia e era inverno. E sem saber como, eu 
procurava fazer o trabalho das mulheres. Que elas 
tivessem e eu não ainda as roupas de mulher, tingidas 
da cor de um negro que dá ao corpo do volume da noite, 
pareceu-me o meu pesar. Mas o tempo de prantear não 
era ainda. Que estivessem elas com esses lenços 
também do mesmo negro e os chapéus de palha, 
pareceu de repente o meu pecado. Foi com os olhos no 
chão que andei pela casa entre elas. E porque será que 
quando a chuva veio, ela molhou os seus linhos, suas 
lãs, e as minhas não? Ouvi que algumas falavam às 
outras de seus homens mortos. Falavam de outros, 
distantes, errantes em outras terras, do outro lado do 
mar. Terras de sonoros nomes além de nossa geografia. 
Quem não tem a quem chorar é órfão. Eu tinha. Foi eu 
dizer isso e pela primeira vez elas me olharam e 

algumas sorriram. Uma delas disse: aguarda, espera... 
E elas faziam os seus labores e era só por eles que a 
tarde tardava em ir embora. Eu apertava o ubre das 
vacas e saiam palavras. Dava nos campos, como elas, 
com a gadanha nos feixes de trigo, e reunia molhos de 
frases. Na outra casa em que me abriram a porta eu 
entrei e acendi o fogo da lareira. Acendi o verbo, um 
verso, não sei... um canto. Quando foi um sino em 
Bastavales – e eram sete horas – cobri com as mãos o 
rosto. Quando abri havia este poema. Assim foram as 
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origens. Quando no sonho de quem fui voltei aos ares 
de onde vim, ousei dizer a quem distribui as almas 

entre os destinos: há um lugar onde corre um pequeno 
rio sobre claras pedras. Uma árvore de corpo retorcido. 
Um mugir de vacas, uma fonte de pedras e algumas 
mulheres, como em Cafarnaum. Ali eu quero estar. E ele 
disse uma palavra: vai!  A morte veio cedo, mas não 
tanto. Eu a esperava como quem no porto aguarda um 
pai que partiu há tempos, nunca escreveu e agora volta. 
Deitada na cama pedi que abrissem a janela. Que desde 
Padrón eu visse o mar. Não vi. Mas foi quando de novo 
o sino de Bastavales tocou as sete horas. Fechei os 
olhos e então o escuro era toda a luz.  
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