Reconhece-se nas quedas
que sangram
nas poucas moedas
e dedos limpos de anéis
a razão simples da criança
jamais se queixando
escondida para sempre.
Sempre verde
na renovação
dos dias claros,
à noite tecida
com palavras quentes
e silêncio renovados
a infância galopa.
A infância é infinita
presa do olhar intacto
pela vida fora.

Faz silêncio

Regresso aos cadernos
às palavras aos riscos
a esta prolongada hesitação
dos olhos sobre o espelho.

Faz silêncio.
Pesa a ausência da rua
e, no entanto gente
de um lado para o outro
alimenta o olhar.

Quem ronda a passagem estreita?
São sombras que convergem
e retraio a dianteira
na razão de um vento.

A caixa que me envolve
é branca por fora.
Sempre o foi.

Eu sou a fonte que teme o palco
e a pintura cura-me.

E sem o desejar
no escuro encerrado
recorro às imagens
repetidas de uma eternidade
sobre as paredes.

A ave

Cheiro da terra

Uma ave risca o vidro
e desafia a correr
todos os dias
ao cair da tarde.

Cai-me o vagar nos passos
a saliva nas mãos.

A infância é infinita

E se risco gravo ou pinto
a preto ou a azul
tudo é acaso
porque existo.
Mas não tem importância.
Pertenço aos seres
indiscretos e anónimos
que a sorte destina.
Ergo a minha taça
de vinho branco fresco
à minha saúde.
Eu existo
Emerenciano é licenciado (1976) pela Escola
Superior de Belas Artes
do Porto. Bolseiro da
Gulbenkian enquanto
estudante, e recebe ainda
um subsídio de investigação (1977 e 1978),
outro de viagem de estudo a Paris (1986). Com a
ideia de aproximação à escrita inventa símbolos e escreve. Algumas exposições colectivas: 1983, 17ª Bienal de São Paulo, Brasil;
1988, 5e Biennal der Europaischen Grafik
Heidelberg, Alemanha; 2008, The Yaroslavi
Art Museum (Mail Art), Rússia; 2010, Quarta Bienal Internacional do Livro de Artista –
Biblioteca de Alexandria, Egipto; 2013,
Artistes-Poètes, Poètes-Artistes Poésie et arts
visuels du XXè siè cle au Portugal – Centre
Calouste Gulbenkian – Paris, França.

A pintura cura-me
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Manter ao alcance e à vista das crianças e adultos

Eu fico atento ao voo
preso da sombra a desfazer
e aguardo a luz da vela
que me alumia
na descida última
para ressuscitar
e ser mais lídimo.

Este folheto contém informação importante para si. Leia-o atentamente.

O sabor dos fios sobra
quando os dentes ferro
ao avançar com a enxada
sobre o rio
e passando a ponte.
Cavo no atelier
que incendeio
completo de terra
que molho em seguida
para cheirar depois.

A nudez não finge
esta exposição fulva
diz claro o rio a desmentir
pouco a pouco.
E no sono só se aquietam
as mãos ou nem elas
em bicos para não acordar
outras almas,
que a tranquilidade leva
ao sono profundo.
Estou em «casa»
por culpa também minha
onde os diabos mais atacam
lugar de recolhimento
e das sombras a limpar
pacientemente com murros
sem testemunhas para contar.
E assim coleciono as marcas
que revelarei um dia
quando tudo fizer sentido
e eu for louco de verdade.
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