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LEITURA, CITAÇÃO E APROPRIAÇÃO EM “PARA TER ONDE IR” 

 

José Francisco da Silva Queiroz (UFPA) 

 

Resumo: Diversas são as referências orientais que moldam o substrato imagético e 

filosófico encontrado em Para ter onde ir (1992), um dos últimos livros de Max 

Martins. A leitura de suas obras produzidas na década de 1980 reforça a percepção de 

um longo trabalho de pesquisa que buscou o diálogo com a cultura do Oriente. A 

publicação de Para ter onde ir demarca a culminância de um período muito importante 

para a poesia de Max Martins, nessa década o poeta publicou quatro livros e, entre 1986 

e 1989, escreveu os versos que dariam corpo ao seu livro menos conhecido. Esta obra 

nasceu do ato da leitura que se apropriou dos ensinamentos depreendidos a partir da 

consulta ao oráculo chinês: I Ching. O processo de composição empregado retomou o 

simbolismo expresso pelos hexagramas reutilizando suas metáforas para criar grande 

parte dos poemas. Nossa proposta investigativa busca compreender os efeitos estéticos 

das imagens “recortadas”, dos ensinamentos “assimilados” e das “citações” feitas pelo 

poeta à luz de um jogo profético.  

Palavras-chave: poesia, leitura, citação. 

 
 

Parece óbvio comentar a conexão existente entre os livros de um poeta, mas no 

caso de Para ter onde ir nada é tão simples. Além de seus poemas resultarem de um 

sofisticado trabalho de citação, apropriação e diálogos intertextuais com a própria obra 

do poeta; podemos identificar uma série de surpresas e “Easter eggs” que ajudam a 

entender a proposta poética desse livro. Dos vinte e dois poemas que o integram quinze 

foram escritos em 1986, um ano muito significativo, pois nele Max Martins completava 

60 anos de idade e 35 de atividade poética, ganhando a publicação do livro-homenagem 

60/35. A jornada reaparece nesse livro de forma muito particular, respondendo a um 

processo de composição inusitado, a viagem tão flagrante em outras obras pode aqui 

associar-se a consulta-leitura de um livro milenar: o I Ching.   

 

O título Para ter onde ir no conjunto da obra de Max Martins evoca 

um assunto recorrente: a jornada. Em livros como H’era e Caminho 

de Marahu torna-se evidente, em alguns poemas, a propensão do eu 

lírico em recorrer a imagens de caminhos percorridos, descolamentos 

e o retorno de certa viagem empreendida. (...) Peregrinar é conhecer-

se, conhecendo-se pela linguagem e no trajeto cursado. Como em 

nenhum outro livro Para ter onde ir apropria-se da simbologia da 

jornada, tornando-se o título claramente temático. Afinal, a 

admoestação repetida em poemas como “Ir”, “Sem abrigo”, “Em 

viagem” e “A cabana” é quanto à necessidade do ato de deslocar-se, 

viajar, partir (QUEIROZ, 2013, p. 99). 
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Na dissertação de mestrado de José Mariano Klautau de Araújo Filho, A 

transformação da Imagem e o Movimento da palavra na poesia de Max Martins (2000), 

um dos primeiros trabalhos a abordar Para ter onde ir, o pesquisador teve acesso aos 

diários e ao exemplar do I Ching consultado por Max, podendo estudar o processo 

criativo que culminou com um livro feito como agradecimento e fecho de mais um 

“ciclo” dentro de sua produção. 

 
O livro Para ter onde ir nasceu do final de outro, ou melhor, de uma 

série de poemas intitulado 60/35 (...) Ao terminar a série, o poeta 

consulta o I Ching e operando as regras do jogo da sorte oferecidas 

pelo oráculo chinês, pergunta se tinha sido bem sucedido naquela série 

de poemas. Da resposta dada pelo oráculo, nasce um poema que acaba 

por fechar o referido conjunto e ao mesmo tempo inicia uma outra 

fase, desta vez inteiramente apoiada no jogo do I Ching (FILHO, 

2000, p. 53 – 54). 

 

As citações que Para ter onde ir traz em sua condição de livro acabado 

começam pela capa. Quando atentamos ao título ali impresso podemos notar a curiosa 

ausência das duas letras “e” que deveriam estar grafadas no verbo “ter” e no advérbio 

“onde”. Elas foram substituídas por linhas contínuas e descontínuas que sem o devido 

olhar cuidadoso podem passar despercebidas ou mesmo serem ignoradas como algum 

recurso gráfico estilizado. Ao encararmos atentamente ao título perceberemos que a 

substituição das letras não foi gratuita, foram utilizados dois hexagramas: o primeiro  

de nome Qian, traduzido em português como “humildade”; o segundo  nomeado 

como Lü traduziu-se em português por “viagem”; o uso desses hexagramas oferece uma 

“pista” fundamental para iniciarmos o trabalho interpretativo que se propõe a entender 

Para ter onde ir como a versão poética do I Ching. O procedimento compositivo 

utilizado por Max envolveu a consulta ao oráculo chinês, de sua leitura houve a seleção 

de trechos, palavras e metáforas que foram posteriormente citadas no corpo dos poemas, 

perdendo quase que totalmente a relação com sua origem. As citações não trazem aspas, 

nem qualquer outro recurso que marque o uso do texto alheio; ao leitor que desconhecer 

o trabalho de crítica de genética feito por José Mariano Klautau A. Filho somente a capa 

poderia sugestionar uma relação entre Para ter onde ir e o I Ching.  

 
Ela (a citação) supõe, na verdade, que uma outra pessoa se apodere da 

palavra e a aplique a outra coisa, porque deseja dizer alguma coisa 

diferente. O mesmo objeto, a mesma palavra muda de sentido segundo 
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a força que se apropria dela: ela tem tanto sentido quantas são as 

forças suscetíveis de se apoderar dela. O sentido da citação seria, pois, 

a relação instantânea da coisa com a força real que a impulsiona 

(COMPAGNON, 2007, p. 48). 

 

Ler o I Ching é uma experiência que implica, antes de sua leitura efetiva, aceitá-

lo como um livro oracular possuidor de uma mensagem solene que para ser transmitida 

precisa por parte do leitor/consulente a disposição para o procedimento ritualístico do 

uso de instrumentos (moedas, pedras, varetas...). O leitor deve obedecer às regras que 

direcionam a leitura, pois sua observância é um dos requisitos para que se alcance a 

revelação, o conhecimento, o aconselhamento. A leitura do I Ching é algo particular, a 

mensagem obtida com o jogo das moedas (ou a técnica que seja) fornece um 

aconselhamento íntimo. Mas essa experiência foi transposta para o domínio coletivo da 

comunicação poética. Para ter onde ir comporta-se como uma obra de aprendizagem e 

de ensinamento. Assim, ao retomarmos os hexagramas do título identificamos os 

conceitos básicos desenvolvidos nos poemas: a “humildade” que é um valor a ser 

perseguido pelo sábio/poeta e a “viagem” representando o movimento cíclico do 

universo.  

Max Martins então se apropriou da imagética, dos signos e da milenar filosofia 

Taoísta para produzir um livro que também se comporta como obra de instrução e 

aprimoramento pessoal, ensinando um caminho (O Tao), propondo que seus poemas 

fossem lidos não apenas como uma realização estética, mas como textos de 

aconselhamento. O aspecto que reforça o caráter instrutivo dos poemas é a marcação 

pronominal da 2ª pessoa do singular (tu, tua, o sujeito desinencial estás, triunfas etc.), a 

força dos verbos no imperativo e o consequente convite à decifração dos versos. Uma 

vez que aceitamos o desafio da leitura iniciamos a jornada em busca do significado, 

com essa descoberta estaríamos de posse não somente da mensagem poética, teríamos 

adquirido um pouco mais de autoconhecimento. Estamos diante da poesia que ensina, 

questiona e desafia.  

O poema que abre o livro, “Ir”, apresenta o traço admoestativo que será reiterado 

em vários outros poemas, além de trazer um de seus temas principais incrustado no 

título: a viagem. O poeta reproduz o conselho do Velho Rei, simples e direto, sem 

nenhum torneio verbal estranho ao formato poético usado por Max Martins. A figura do 
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rei que ri ao aconselhar, ao dizer o quão oportuno é prosseguir, “ter onde ir”, simboliza 

a necessidade de mudança que foi percebida pelo Rei Wen, um dos autores do I Ching.  

 

Ir  

Ter onde     Isto 

É aconselhável diz 

o Velho Rei 

e ri 

 

O hexagrama Lü  além de trazer entre os seus conselhos a necessidade de 

mudança quando se atinge um estado superior de abundância, adverte sobre os perigos 

que podem se abater sobre quem inicia uma jornada. O caminho deve ser percorrido, 

mas com cautela, pois que “o viajante deve manter a perseverança e a retidão. Assim, 

haverá boa fortuna” (I CHING, 2012, p. 438). O momento de tensão existente no processo 

de mudança, no itinerário do Andarilho, deveria ser compensado pela meditação e pelo 

estado de alerta. 

 

Sem abrigo. Em viagem 

Maleável, reflexivo, cauteloso 

   viajo no teu tempo 

- tempo excessivo 
 

O caminhante ao percorrer o longo trajeto em busca da harmonia perdida 

aprenderia a ser paciente, reconheceria que por mais longa que fosse a jornada, por mais 

difícil que parecesse o percurso, se mantivéssemos a perseverança, chegaríamos ao 

lugar de repouso, ao descanso merecido, com mais sabedoria do que na partida. A 

simbologia Taoísta imiscuída aos versos de Para ter onde ir projeta-se em imagens que 

tematizam conselhos, palavras que evocam conceitos que ao serem apropriados por Max 

perfazem uma dinâmica de combinação com trechos recortados dos conselhos de 

Confúcio, das decisões do Rei Wen
1
 e que são encaixados aos versos criados pelo poeta. 

Os poemas que lemos são o resultado da leitura e da manipulação do potencial 

simbólico do I Ching. A utilização feita por Max Martins das imagens e dos conceitos 

manteve a mensagem filosófica do Taoísmo, a Doutrina do Meio, e o conceito das 

“mutações” universais; porém sob nova roupagem, sem a necessidade da consulta aos 

                                                           
1
 O I Ching original consiste em apenas 64 Decisões elaboradas pelo Rei Wen e 386 Textos dos Yao 

compostos pelo Duque de Zhou. As Decisões são resumos do significado de cada hexagrama, densas em 

conteúdo simbólico, mas sucintas em estilo. Os Textos dos Yao são análises, que empregam parábolas e 

metáforas, de cada uma das linhas em um dado hexagrama (I CHING. Prefácio. p. XIX). 
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hexagramas, sem a necessidade do jogo oracular, todo o arcabouço foi traduzido para a 

linguagem poética sem que se perdesse o caráter solene do ensinamento.  

Ainda sob a simbologia do hexagrama Lü o poeta instruiu quanto às etapas da 

“viagem”. Após o momento da partida de um lugar seguro, onde se gozava da proteção, 

encontraríamos dificuldades que se superadas nos levariam ao repouso da “cabana”, 

mas está não significa o fim da “viagem”, nela não poderíamos permanecer. 

 
A cabana  

É preciso dizer-lhe que tua casa é segura 
Que há força interior nas vigas do telhado 
E que atravessarás o pântano penetrante e etéreo 
E que tens uma esteira 

  E que tua casa não é lugar de ficar 
Mas de ter de onde se ir 

 

 A cabana representa para o Taoísmo a morada do sábio incrustrada na floresta, 

mas a presença ou a intervenção humana deveriam ser dispostas de tal maneira que não 

fossem percebidas. Seja com a floresta ou com o jardim, o indivíduo deveria aproveitar 

desse contato para meditar e aprender. O espaço da morada (a casa, a cabana) deveria 

harmonizar-se com a natureza. O ermitão, o homem em busca de iluminação, regularia 

os momentos de repouso com a prática da caminhada. E da relação entre inércia e 

movimento surgiria o equilíbrio. Porém, se a jornada até aqui foi apresentada como 

necessidade auspiciosa temos um poema em que surge o infortúnio e a tristeza.  

 
Oeste. Nenhuma chuva 

Oeste. Nenhuma chuva virá de lá 

Nem lá encontrarás o prato sobre a mesa 

    a tua modéstia 

Nem Nadja ou Cass, Joana ou Ela 

    a poesia 

drogada 

e prostituta 

a tua ancestral hospedeira 

 

Ir adiante agora 

  (diz um sábio sem palavras) 

     traz perigos: 
 

Alguém que vem por trás, traz o punhal 

O pássaro do sexo no seu voo perderá suas plumas 

Ou pior: A tua cabana em chamas na floresta 
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No I Ching o hexagrama que representa o obstáculo chama-se Pi  e a sua 

interpretação observa que após o progresso surgiria a provação, teríamos o advento de 

tribulações. O momento de desequilíbrio é inevitável. Max representa essa ideia ainda 

baseando-se na metáfora da “viagem”. Contudo, as ausências figuram em todo o poema, 

a destruição propaga-se. É o momento da seca, da fome, da fuga ou da transformação 

das “mulheres”, inclusive a poesia personificada em uma prostituta. Surge a traição e a 

impotência. A imagem da cabana reaparece, porém incendiada. Não há mais o lugar 

para o descanso. 

Outro poema que destaca perigos e desordens é “Indo para o Norte”. Desde o 

título já identificamos uma mensagem negativa, já que o ponto cardeal Norte não é 

auspicioso na cultura chinesa. A esse poema atribuímos o hexagrama Jian  que 

representa “tribulação”. A indagação que o inicia é significativa uma vez que pressupõe 

a derrota, o malogro. A condicionalidade do fracasso vem a representar a desarmonia 

que finaliza o poema por meio da tensão entre céu e terra ( , ). As ações 

intencionadas tendem ao fracasso, a luta contra o adversário não trará vitória, a natureza 

seja em sua imagem do mar ou na imagem da plantação de trigo revelam a 

decomposição, o ato de espoliar. Mesmo a dança não é realizada em favor do bem, na 

busca da alegria, a dança é um tributo às bruxas. A pergunta que abre o poema é 

respondida por meio da dissociação entre as forças primordiais do yang e do yin.  

 
Indo para o Norte 

E se fracassares? 

Se o êxtase do punhal não alcançar a alva 

seda boreal e a bala 

errar o morto e o morto apodrecer em paz 

      no alvo 

iate, âncora para sempre, liquidado o mar 

o mar cediço 

  passadiço? 
 

(...) 

agora sobre a cova 

 do sol  Do teu poema? 
 

Enquanto danças nesta noite às bruxas 

     Às tuas viúvas 

       Uma 

folha na relva se corrompe 

frutos se viciam, pecam 

e se laceram 
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  – o céu em cima 

  a terra em baixo – 

     Nada se associa 

 

Às provações e conflitos segue-se a harmonia, após o estado de tribulação 

retorna o equilíbrio. O poema “Indo para o Sul” traz um movimento auspicioso 

representado pelo hexagrama Li, , brilho. Agora é o momento da “boa fortuna”. 

Porém, antes da chegada a estabilidade houve o conflito entre Céu e Terra. A linha do 

horizonte transformada por Max em elemento dual substitui a tensão das forças entre 

yang e yin.   

 
Indo para o Sul 

Horizonte-mulher, a terra 

   de lábios no ar 

recepta reflexos, vertigens do alto 

     de vozes 

de baixo 

ventríloquas 

  feitiços abismos 

  excessos celestes 
 

Mas 

a montanha que sabe e ressabe em silêncio 

      no meio 

da terra interrompe 

  equilibra 

   essas vozes 
 

teu pleito, tua linha de cima 

pra baixo/de baixo 

pra cima conduz o caminho 

do meio: Modesto 

triunfas 

 

A força que intercede para equilibrar as “vertigens” do céu com as “vozes” da 

terra é a montanha, que simbolicamente também representa o homem, o mediador. Ao 

observar as transformações da natureza e aprender com elas o homem pode atingir a 

sabedoria e triunfar, escolher o “caminho do meio”, retornar a ausência de conflitos.  

Como “a natureza é a força controladora do cosmos” (COOPER, 1989, p. 52) 

vários são os poemas de Para ter onde ir que transmitem a lição do (re)começo e 

celebram o nascimento. A planta que nasce representada no poema “Ascensão” é um 

exemplo da dádiva ofertada pela terra. O hexagrama que representa a “madeira crescendo 

da terra” chama-se Sheng , tendo em sua formação o trigrama da terra juntamente com 
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o trigrama da madeira. O “crescimento ascendente” é a demonstração de como “durante o 

período de crescimento, não há obstrução” (I CHING, 2012, p. 366). A lentidão desse 

processo é significativo para ensinar a paciência da busca pela plenitude. A grande árvore 

levará o tempo necessário para atingir seu tamanho, pois essa é a “sabedoria da natureza”.  

 

Ascensão 

À receptiva terra 

À receptiva madeira passivamente fêmea 

À receptiva penetração 
 

Nobre como o vento 

         Cerimonioso 

            Ascendes 
 

Do nascimento passemos a morte, ou melhor, a vida que brota da morte. A 

singela imagem que representa o yang e o yin em conjunção por meio do “o broto no 

galho morto”. A vida contida na morte e o seu contrário. O hexagrama Fu ( ), o 

Retorno, recebe a interpretação de uma força que está subindo, sendo o yang que anuncia 

a sua volta. Basta esperar, tudo está em transformação.  

 

Revide     Solidariedade   O poço 

A cada fim              chove   Tranquilamente 

seu recomeço: Um broto     ela permanece 

no galho morto  e a terra intumesce  a doação 

            (agradece) 

 

Os poemas “Solidariedade” e “O poço” completam-se por trazerem como 

ensinamento, respectivamente, a mensagem de gratidão e de doação. A comunhão entre 

céu e terra está representada na chuva que encharca o solo. Assim, “quando a terra 

contém água, torna-se macia. Quando há água sobre a terra, ela flui” (I CHING, 2012, p. 

94). Para os camponeses chineses celebrar a chuva era uma forma de agradecer a colheita. 

Era uma forma de gratidão a natureza. O hexagrama Bi, , a União, torna-se um símbolo 

de temperança, um exemplo de harmonização entre as forças da natureza. 

Já no poema “O poço”, cujo hexagrama Jing, , o Reabastecimento, representa 

um recurso abundante, sempre disposto a entregar, sempre pronto a abastecer, uma 

doação sem restrições. Max Martins nesse poema não quis representar materialmente a 

imagem do poço, mas sim o conceito da perene entrega à disposição de todos. 

Dos quatro poemas tratados aqui, que focalizam a natureza, produzidos com rara 

economia verbal, nos fazendo lembrar a forma incisiva e plástica do haikai. Além disso, é 
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preciso perceber que a forma admoestativa foi substituída por uma constatação descritiva. 

O poeta descreve em “Ascensão”, “Revide” e “Solidariedade” processos naturais de 

forma impessoal para ressaltar o seu “olhar”, destacando como a sua contemplação pode 

fazê-lo gravar com precisão os fenômenos que se tornaram simbólicos em razão do 

trabalho poético. Em “O poço” nos resta perceber a gratuidade dos dons naturais, como a 

terra ainda que ferida e perfurada continue ofertando vida indiferente ao que lhe tenham 

feito. 

Em “O iogue do vale” a aproximação com os hexagramas é posta de lado para 

que o poeta descrever a meditação como um processo que integra o homem ao cosmos. 

Desaparecem os conflitos, as viagens e as transformações. Temos um momento de pausa 

em que o repouso físico liberta a alma. O homem torna-se um dos elementos da natureza, 

integra-se ao ambiente, iguala-se à paisagem, transcende e eteriza-se. Pelo significado da 

palavra “iogue” poderíamos atribuir o hexagrama Bi , pois que ele representa União. 

Este poema não é um conselho, mas sim um exemplo.  

 
O iogue do vale   

   

Lado a lado as duas 

montanhas repousam 
 

Repousa o riacho    
 

Imóvel a grande mandíbula 

Tua enorme palavra parada no ar 
 

 (No vale em silêncio 

 somente esta ponte 

secreta conduz 

induz e condiz 

ao desejo sutil) 
 

Detido o teu sangue 

quieto o quadril 

o sagrado teu osso teúdo não sentes 

Não sentes teu corpo 

   Viajas de ti 

 

Com o poema “A fera” abandonamos a especulação, deixamos a abstração das 

palavras, voltamos ao estágio primordial de seres que dialogam pelo contato, seres que se 

roçam, e na delícia da carícia há o prazer que a fera sente ao degustar a presa. A fera da vida, 

a morte que acaricia e devora, devorando o ser sem destruir a existência. 

A fera 

Das cavernas do sono das palavras, dentre 

os lábios confortáveis de um poema lido 

e já sabido 

voltas 

para ela - para a terra 

maleável e amante. Dela 

de novo te aproximas 

e de novo a enlaças firme sobre o lago 

do diálogo, moldas 

                              novo destino 

Firme penetra e cresce a aproximação conjunta 

E ocupa um centro: A morte, a fera 

da vida 

te lambendo 
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Com o poema “Saúde e inocência” Max assume uma postura semelhante a do Rei 

Wen, autor das “Decisões” do I Ching, o que significa que o poeta cria os seus conselhos, 

não mais ligados diretamente aos hexagramas, mantendo assim, apenas a forma sentenciosa 

de apontar um procedimento diante de situações cotidianas, sem deixar de valer-se do 

aspecto simbólico do aconselhamento. Os quatro conselhos oferecidos por Max são, em 

certa medida, aqueles que deixam uma maior abertura interpretativa, permitindo ao leitor 

assumir sua compreensão sem receio.  

 
Saúde e inocência 

Escreve semente sem que te importe o fruto 

Não tomes remédios se a doença não é tua 

Sem culpa conduz esta vaca que achaste no caminho 
 

  O Inesperado 

       Abençoará tuas fezes 

 

O conceito da “indecisão” retorna a ser utilizado no poema “No Lugar do medo”. O 

aconselhamento pretende aqui ser tomado no campo pessoal. Mesmo que não tenhamos total 

esclarecimento dos perigos ou desafios é preciso seguir, precisamos articular uma decisão. A 

“surpresa” que poderá aparecer no “caminho” nos revela que o maior mistério da jornada 

está contido no próprio caminhante.  

 
No lugar do medo 

Todos os dias aqui tu te observas 

E ainda está oculta (aqui) a tua semente 
 

Comum será a tua raiz 

     Comum 

ao olor da fêmea que atua no teu leito 
 

Sê criativo o dia todo 

Te empenha o dia todo cauteloso 

    voa 

mesmo hesitante sobre o teu malogro 
 

Quer sigas o fogo, quer sigas a água 

sê só do fogo ou só da água 

(pois que não há caminho 

e a lei 

é o inesperado) 
 

Ainda oculta (aqui) a tua semente  

está 
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No ano de 1988, Max Martins fez uma viagem aos Estados Unidos para falar 

de sua poesia, participando do projeto Brazilian poetry Reading, tendo visitado algumas 

Universidades do Missouri (Saint Louis, Columbia e Rolla). Por ocasião dessa visita o 

poeta teria escrito o poema “Pôr-do-sol em Cahokia Mounds”. O título do poema evoca 

um sítio histórico de uma comunidade indígena norte-americana. O penúltimo poema de 

Para ter onde ir é um exemplo de um texto feito em dois planos, semelhante à técnica do 

montagem cinematográfica. Temos um acontecimento (o voo do ganso selvagem) 

descrito em consonância a reflexão do poeta sobre a gravidez “da amada”. A celebração 

do nascimento, um nascimento simbólico como o voo do ganso, representa a comunhão 

da vida. A mesma atenção dispensada ao voo da ave o poeta direciona a gestação da 

mulher. O nascimento é inevitável, o voo do pássaro é liberto de amarras; ambos estão 

livres. O poeta somente contempla e celebra ofertando à mulher presentes singelos. 

 

Pôr-do-sol em Cahokia Mounds 

O ganso selvagem, pouco a pouco, atravessa o canal 

 (Minha mulher porém teme perigos) 
 

O ganso selvagem, lentamente, dirige-se às colinas 

 (Por isso bebo com a amada a minha cerveja em harmonia) 
 

O ganso selvagem, gradualmente, sobrevoa o planalto 

 (Ela está grávida. Por que não dará à luz?) 
 

O ganso selvagem, lentamente, aproxima-se das rochas 

 (Flexível e terno devoto-me à gravidez da amada) 
 

O ganso selvagem, pouco a pouco, dirige-se ao cume das árvores 

 (Afinal nada poderá impedir que ela tenha os seus filhos) 
 

O ganso selvagem, gradualmente, dirige-se à altura das nuvens 

 (Por isso ofereço à amada estas penas, estas folhas caídas 

      - à sua dança sagrada) 
 

O poema final “Após a conclusão” retoma a morte do pai que serviu de tema 

aos três últimos poemas do primeiro livro de Max Martins, O Estranho (1952). O poeta 

visita uma lembrança, recorta de sua obra versos para ponderar a sua idade, encarar a sua 

vida, e faz um dos poemas mais indagativos do livro, mas a nenhuma pergunta consegue 

fornecer resposta. É um dos poucos poemas em que a primeira pessoa gramatical aparece 

como uma referência direta ao passado pessoal do poeta. O poema que encerra o livro o 

faz com um aspecto melancólico, como se o poeta dispusesse na pergunta final a previsão 

íntima, um indício de mau agouro. A porta fecha-se para o poeta, um ciclo termina.  
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Após a conclusão 

Muitos anos andei com teus conselhos   

Com o que tu foste (e és) 

    com os teus 

sapatos 

- a água sobre o fogo, a pedra das palavras 

 

De onde virá agora o pão dos sábados? 

E este rio sujo 

  a cauda da raposa 

    aonde é que vai? 

 

A quem se fecha agora a ultrapassada porta 

- À minha volta? 

(Para ter onde ir, 1992). 
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Elegia em junho II 

(...) 

“Nos teus sapatos crescem flores de limo”... 

(...) 

De longe se vê a chaminé que transpira 

“O que tu foste 

E és”. 

 

Elegia III 

(...) 

“Calço os teus sapatos (mas o teu silêncio 

como dói)”. 

(...) 

“Se cinco anos andei com teus conselhos” 

(O Estranho, 1952). 


