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pr e fácio

Percorrendo esta antologia — e de Fernando Pessoa tantas há e tantas
serão feitas! –, surpreende-me constatar que não podia ter sido apre‑
sentada há uns anos, porque não se conheciam muitos dos poemas e
faltava um maior conhecimento do espólio pessoano e de outros arqui‑
vos onde se conservam documentos do Poeta. O tempo é o autêntico
antólogo de uma obra, e esta e outras antologias são apenas um contri‑
buto para essa antologia maior — meras propostas em que se procura
um cruzamento feliz entre os poemas que, nas palavras de Eduardo
Lourenço, «o autor desta antologia limitou-se a escolher» e «aqueles
que, há muitos anos, o escolheram a ele». É que Pessoa já foi antolo‑
giado por Lourenço e por muitos dos seus exegetas, e hoje uma anto‑
logia pessoana é um diálogo com inúmeras outras. Pessoa sempre foi
pessoas e cada vez mais. Quão crescentemente múltiplo não será…
Propor uma antologia de poemas pessoanos não é apenas difícil
porque cada dia afinamos o conhecimento da obra do autor da Men‑
sagem, mas porque o próprio Pessoa deixou imensos planos para a
publicação dos seus poemas, e porque já existe uma antologia mais
estável, a saber, aquela constituída pelos poemas publicados em vida.
Quem não se limitar a recolher os poemas de uma lista elaborada
por Pessoa – que pode servir de índice –, ou a voltar a publicar o que
ele publicou em vida, acabará por, depois de muitas considerações,
incluir alguns poemas e excluir outros. E ainda, quando as versões
são múltiplas, terá de decidir qual delas adotar. Incluir aqui imagens
dos poemas selecionados é um modo de partilhar le goût de l’archive
(Farge) e de explicar, silenciosamente, os desafios de editar Pessoa.
Esta antologia obrigou à consulta das versões conhecidas de
muitos poemas e à revisão de muitas transcrições. Além disso, cada
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fac-símile oferece informação adicional sobre o poema editado (a orto‑
grafia, por exemplo) e, por vezes, permite ler outros textos redigidos
no mesmo suporte. Ora, esta antologia, como a de Lourenço, como
outras, pretende chegar aos «meros amadores» da poesia pessoana,
a quem não conhece essa poesia, a quem ainda não a julgou bem, a
quem a pode redescobrir, aos alunos e aos que ainda se sentem alu‑
nos, como eu, que embora seja, entre outras coisas, um professor,
aprendo incessantemente com os meus estudantes.
Lembro-me de ter preparado, há uns anos, com Patricio Ferrari,
uma antologia da poesia inglesa pessoana e de não saber bem qual
poderia ser o público-alvo. Qual não foi a minha surpresa quando
soube que essa antologia tinha sido descoberta, entre outros, por
Júlio Resende, que, depois de lê-la, compôs a fio, numa espécie
de êxtase cuja natureza não consegue definir, as canções do projeto
Alexander Search. Esta antologia, dedicada ao Júlio, também espera
inspirar inesperados e inúmeros leitores.
Post-scriptum — em provas foi preciso validar certas palavras: «noute»,
para rimar com «sou-te» (p. 29); «cousa», para rimar com «ousa»
(p. 113); «destrui», para rimar com «rue» (p. 65). As rimas têm um
tempo e nem todas admitem uma atualização. De resto, sobre certos
versos que podem gerar estranheza, como, por exemplo, «Ó Universo,
eu sou-te...» e «Sermente em ti eu sou-me...» (p. 29), é bom lembrar
uma carta de 26 de fevereiro de 1913, em que Mário de Sá-Carneiro
os elogia.
Jerónimo Pizarro

F E R N A N DO PE S SOA

M A R . M A NH Ã .

Suavemente grande avança
Cheia de sol a onda do mar;
Pausadamente se balança,
E desce como a descansar.

Parece ser um ente apenas
Este correr da onda do mar,
Como uma cobra que em serenas
Dobras se alongue a colear.
Unido e vasto e interminável
No são sossego azul do sol,
Arfa com um mover-se estável
O oceano ébrio de arrebol.
E a minha sensação é nula,
Quer de prazer, quer de pesar…
Ébria de alheia a mim ondula
Na onda lúcida do mar.
16-11-1909

[16-20r]
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Tão lenta e longa que parece
De uma criança de Titã
O glauco seio que adormece,
Arfando à brisa da manhã.

NOIT E

Ó Noite maternal e relembrada
Dos princípios obscuros do viver;
Ó Noite fiel à escuridão sagrada
Donde o mundo é o crime de nascer;

Ó Noite antiga e misericordiosa,
Que seja toda em ti a indefinida
Existência que a alma me não goza!
Sê meu último ser! Dá-me por sorte
Qualquer coisa mais minha do que a vida,
Qualquer coisa mais tua do que a morte.
5-3-1910

[16-12r]

17

f e r na nd o pe ssoa

Ó Noite suave à alma fatigada
De querer na descrença poder crer;
Cerca-me e envolve-me… Eu não sou nada
Senão alguém que quer a ti volver…

O A L DEÃO

Ó sino da minha aldeia1,
Dolente na tarde calma,
Cada tua badalada
Soa dentro da minha alma.

Por mais que me tanjas perto,
Quando passo, sempre errante,
És para mim como um sonho,
Soas-me na alma distante.
A cada pancada tua,
Vibrante no céu aberto,
Sinto mais longe o passado,
Sinto a saudade mais perto.
8-4-1911

[117-23r]
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E é tão lento o teu soar,
Tão como triste da vida,
Que já a primeira pancada
Tem o som de repetida.

F ONTE

Fresca e viva
A água aviva
Só de ouvida,
Minha vida.

Fonte calma
Dou-te a alma
Dá-me a tua
Fresca e nua
Já que a aurora
A ambos doura,
Minha irmã
Em manhã.
10-4-1912

[39-8r]
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Sinto mais
Leves, ais
Minha dor
Quase amor.

SONNET VIII

[c. 29-5-1912]

[98-1-3-2v]
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How many masks wear we, and undermasks,
Upon our countenance of soul, and when,
If for self-sport the soul itself unmasks,
Knows it the last mask off and the face plain?
The true mask feels no inside to the mask
But looks out of the mask by co-masked eyes.
Whatever consciousness begins the task
The task’s accepted use to dulness ties.
Like a child frighted by its mirrored faces,
Our souls, that children are, being thought-losing,
Foist otherness upon their seen grimaces
And get a whole world on their forgot causing;
And, when a thought would unmask our soul’s masking,
Itself goes not unmasked to the unmasking.

L À - BA S

Dorme enquanto eu velo…
Deixa-me sonhar…
Nada em mim é risonho.
Quero-te para sonho,
Não para te amar.
A tua carne calma
É fria em meu querer.
Os meus desejos são cansaços.
Nem quero ter nos braços
Meu sonho do teu ser.
Dorme, dorme, dorme,
Vaga em teu sorrir…
Sonho-te tão atento
Que o sonho é encantamento
E eu sonho sem sentir.
11-7-1912

[39-21r]
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A BDIC AÇ ÃO

Toma-me, ó noite eterna, nos teus braços
E chama-me teu filho.
E chama-me teu filho. Eu sou um rei
Que voluntariamente abandonei
O meu trono de sonhos e cansaços.
Minha espada, pesada a braços lassos,
Em mãos viris e calmas entreguei;
E meu cetro e coroa, – eu os deixei
Na antecâmara, feitos em pedaços.
Minha cota de malha, tão inútil
Minhas esporas, de um tinir tão fútil,
Deixei-as pela fria escadaria.
Despi a realeza, corpo e alma,
E regressei à noite antiga e calma
Como a paisagem ao morrer do dia.
[janeiro de 1913]

[Ressurreição, n.º 9, 1920]
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A VO Z DE DEU S

Cinzas de ideia e de nome
Em mim, e a voz: Ó mundo,
Sermente em ti eu sou-me…
Mero eco de mim, me inundo
De ondas de negro lume
Em que pra Deus me afundo.
1-3-1913

[57-33ar]
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Brilha uma voz na noute…
De dentro de Fora ouvi-a…
Ó Universo, eu sou-te…
Oh, o horror da alegria
Deste pavor, do archote
Se apagar, que me guia!

PAU IS

29-3-1913 (madrugada)

[16-21r]
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Pauis de roçarem ânsias pela minh’alma em ouro…
Dobre longínquo de Outros Sinos… Empalidece o louro
Trigo na cinza do poente… Corre um frio carnal por minh’alma…
Tão sempre a mesma, a Hora!… Baloiçar de cimos de palma…
Silêncio que as folhas fitam em nós… Outono delgado
Dum canto de vaga ave… Azul esquecido em estagnado…
Oh que mudo grito de ânsia põe garras na Hora!
Que pasmo de mim anseia por outra coisa que o que chora!
Estendo as mãos para além, mas ao estendê-las já vejo
Que não é aquilo que quero aquilo que desejo…
Címbalos de Imperfeição… Ó tão antiguidade
A Hora expulsa de si-Tempo!… Onda de recuo que invade
O meu abandonar-me a mim próprio até desfalecer,
E recordar tanto o Eu presente que me sinto esquecer!…
Fluido de auréola, transparente de Foi, oco de ter-se…
O Mistério sabe-me a eu ser outro… Luar sobre o não conter-se…
A sentinela é hirta — a lança que finca no chão
É mais alta do que ela… Pra que é tudo isto?… Dia chão…
Trepadeiras de despropósito lambendo de Hora os Aléns…
Horizontes fechando os olhos ao espaço em que são elos de erro…
Fanfarras de ópios de silêncios futuros… Longes trens…
Portões vistos longe… através das árvores… tão de ferro!…
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o autor




Fernando Pessoa (1888-1935) é
hoje o principal elo literário de Portu‑
gal com o mundo. A sua obra em verso
e em prosa é a mais plural que se possa
imaginar, pois tem múltiplas face‑
tas, materializa inúmeros interesses e
representa um autêntico património
coletivo: do autor, das diversas figuras
autorais inventadas por ele e dos lei‑
tores. Algumas dessas personagens,
Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro
de Campos, Pessoa denominou «hete‑









o editor








Professor, tradutor, crítico e edi‑
tor, Jerónimo Pizarro é o responsável
pela maior parte das novas edições e
novas séries de textos de Fernando
Pessoa publicadas em Portugal desde
2006. Professor da Universidade dos
Andes, titular da Cátedra de Estudos
Portugueses do Instituto Camões na
Colômbia e Prémio Eduardo Lourenço
(2013), Pizarro voltou a abrir as arcas
pessoanas e redescobriu «A Biblioteca
Particular de Fernando Pessoa», para
utilizar o título de um dos livros da sua
bibliografia. Foi o comissário da visita
de Portugal à Feira Internacional do
Livro de Bogotá (FILBo) e coordena há
vários anos a visita de escritores de lín‑

rónimos», reservando a designação de
«ortónimo» para si próprio. Diretor
e colaborador de várias revistas lite‑
rárias, autor do Livro do Desassossego e,
no dia-a-dia, «correspondente estran‑
geiro em casas comerciais», Pessoa
deixou uma obra universal em três
línguas que continua a ser editada e
estudada desde que escreveu, antes de
morrer, em Lisboa, «I know not what
tomorrow will bring» [«Não sei o que o
amanhã trará»].

gua portuguesa à Colômbia. É co-edi‑
tor da revista Pessoa Plural e assíduo
organizador de colóquios e exposições.
Escreveu, com Carlos Pittella, o ensaio
Como Fernando Pessoa Pode Mudar a Sua
Vida (2017), também publicado no Bra‑
sil. Dirige desde 2013 a Coleção Pessoa
na Tinta-da-china, em Portugal e no
Brasil, que inclui novas edições das
obras completas de Alberto Caeiro,
Álvaro de Campos e Ricardo Reis, do
Livro do Desassossego, do Fausto, do
teatro e dos textos políticos de Pessoa,
além de vários ensaios sobre o universo
literário pessoano. Ler Pessoa, um livro‑
-síntese sobre o poeta, é o seu título
mais recente.
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