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às Pessoas que conheci,
E às Pessoas que não conheci.

Nascer, pensar, morrer e outras porras.



 : as primeiras horas, o batimento cardíaco 
ouve-se
fora do corpo, os minutos, 
a respiração cada vez mais abrupta, os 
segundos,
 e o expoente…

NASCER:  
                   defino a primeira gota de chuva 
a cair do tecto 
                   que foi escurecendo sem eu 
reparar, que certamente não é
                    a primeira mas julgamos que a 
tempestade começará 
                    precisamente naquela fracção 
de segundos em que a sentimos a descer no 
rosto,     
                    pensamos que tudo começa aí. 
                   como a chuva que respira fora 
da nuvem mãe pela primeira vez, 
                   tudo tem que começar aí, 
                   julgamos. 
                   (Então porque não começa, 
porra!)

PENSAR: 
                   Se eu pensasse saberia falar da 
palavra pensar,



                   e não sei se isto já faz parte de 
um pensamento, 
                   Não faz. 
                  Crescer não é pensar.
                  E pensar não é crescer. 
                   Serei como a maior parte dos 
feijões no frasco de iogurte de vidro
                  embebecidos com água, todos os 
dias, 
                  todos os dias as crianças os 
olham na mesa, 
                  as suas perspectivas vão 
modificando-se pelo ângulo
                   e eu sou o feijão no frasco de 
iogurte de vidro embebecido com água, 
todos os dias!
                   todos os dias, vão desistir de me 
ver crescer 
                   porque eu não cresço. 
                  (Não consigo pensar, porra!)

MORRER: 
                Por isso ele chega, é feio, é 
pesado, 
                os outros talvez sejam pesados 
também 
                mas vêm mascarados 
                com cores prometedoramente 
difíceis de se atribuir um nome, 



                as bonitas escondem que não tem 
graça, e eu ? 
                Acredito nelas.
                Ele não se esconde, é preto e só 
preto, sem variação de tons 
                que nos façam duvidar do nome,
                o verbo morrer gosta de ser feio.
                (Não quero morrer, porra!) 
mas de que falo eu, não nasci, não pensei e 
não morri.

Lá está na cabeça!

Os pés estão frios pela chuva. Passado 
pouco tempo, quase que os deixei para trás,
Por entre a multidão que corre 



Por entre prédios que tremem 
Por entre passeios de cimento, lá na grande 
cidade, lá em Agosto. 
Já não os sinto, passado tempo pouco, deixo 
de ver por onde eles foram
(quase como se esses pés tivessem sido 
chutados para fora da órbita)
Seja lá o que isso for, as células passarão 
informação as células vizinhas:
a propagação e a verdade; das duas não 
escolho a pior.
Deixei-me para trás:
Os pés
As pernas
A barriga
Os braços
A cabeça
E agora? Se a cabeça ficou também para 
trás.
Sem cabeça, ao contrário do que se pensa (e 
sem cabeça não se pensa)
Somos nós a chuva, somos, sim a 
transformação em,
Cada gota, que nasce no céu, percorre o ar, 
E, acaba no chão de cimento.



Chave

O que a chave consegue abrir como função 
ingrata 
é a paz a que o espírito se não molda como 
barro, 
o que a chave consegue abrir como função 
ingrata
é a guerra a que o espírito se não molda 
como barro.
E da história conhecida sabemos:



é que a chave sempre se molda a coisa sem-
nome
[que eu tenho, tu tens e todos temos]
como barro, que solidificado nos escorrega!
- Pelas mãos habituadas a brincar com 
coloridas plasticinas

Gente
Toda gente já sentiu o ar a circular à volta 
da cabeça 
quer pelo vento,
Na lenta despedida do calor no Outono,
os ventos repentinos mais intensos que 
fazem os cabelos esvoaçar para a fotografia 
perfeita que nunca chegou a ser tirada,
mais simples, que por vezes passa por mais 
feio, 
toda gente já sentiu o frio glaciar do abrir a 
porta do congelador, 
o cheiro a gelo que passa tão despercebido 
pelo meio de carnes mortas.



Toda gente já sentiu o pó à volta da cabeça, 
vindo do chão de madeira nu. 
Era de madeira. 
Não era nu. (Porque nunca esquecemos que 
o chão tinha o pó) 
Toda gente já sentiu lama à volta da cabeça, 
com cheiro a terra suja, por verdadeiro. 
- Talvez vossa cabeça nunca tenha sentido a 
terra. 
- Talvez a vossa cabeça nunca tenha sentido 
o ar.
- Talvez já não se lembra a vossa cabeça de 
ter sentido o pó.
- Talvez a vossa cabeça não sinta.



__________________

Podia ter feito isso, escrever a frase das 
palavras que levantaria suspiros, 
ais e uis 
e outras interjeições que constam do 
dicionário 
[ou isto é desculpa de quem não sabe 
escrever essas ou outas frases 
ou nem percebê-las]

Quis falar do que todos os dias fazemos 
mas não fazemos em dia nenhum.
Daquilo! Isso! Que faz parte do riso de uma 
madrugada, mas de uma madrugada clara 
após uma noite sem luz;

Acabámos de partir e quando ao longe 
vemos que a meta se aproxima



O arrependimento rompe-nos:
É também o contrário disto;

É fazer chegar a maçã à serpente,
Não porque as maçãs sejam o seu alimento 
preferido, 
Mas porque a imagem da maçã vermelha e 
da serpente verde nos leva ao apogeu 
daquilo que escondidamente desejamos;

Não tenhamos medo destas metáforas,
Limitadas a uma mão mortal.

Parar é tão bom quanto respirar e é tão bom 
quanto morrer
Então vamos morrendo só porque vamos 
parando
Não é que não seja necessário parar
Para que o fôlego nos volte aos pulmões
A energia ao cérebro
O espírito ao coração
- se é esse o sítio dele-
-se ele tem sítio-

É um pouco do respirar, é um pouco do 
parar, é um pouco do morrer!



Adivinha sobre que sonhava eu escrever e 
preenche o espaço vazio.

Vale o que vale

No vale de Foz Côa,
Na era do Paleolítico existiam homens
Um homem que fazia pinturas de animais,
Que mais tarde se chamariam de pinturas 
rupestres 
Raspando a pedra na pedra
Porque sabiam o que era belo
E queriam que todos soubessem também 
E existiam homens que achavam belo o 
poder 
E tinham medo do que não sabiam 
interpretar
(qualquer semelhança com a realidade é 
pura ficção)
Sói dizer-se que várias cabeças pensam 
melhor do que uma 
O que quando estes homens o quiseram 
matar
Antes que ele, com estas novas artes de 
bruxaria matasse todos os animais



Nos relembra que a ficção e a realidade se 
enlaçam por vezes;
Na fuga encontrou o homem que inventou o 
fogo
Porque um dia sentiu o calor do Sol 
e pensou nele
Porque outro dia sentiu o calor no pé nu a 
pousar no chão de pedra quente 
e pensou nele
Que também fugia de homens que existiam 
e pensavam no poder
E tinham medo do que não sabiam controlar
Fugiram os dois
Ficou tudo bem

E no vale de Foz Côa,
Na era do Paleolítico deixaram de existir 
homens.



A história da parede sem tecto

4. São 4 as paredes que envolvem as 
pessoas.
Que brincam a um interminável jogo das 
escondidas.
De onde todas sairão vencedoras.
4. São as paredes que gostavam de segurar 
um tecto.
Para se esconderem do céu, 
Que é infinito, engole a terra e sempre 
chega.
4. São 4 as paredes que pisam o chão,
Para lembrar ao chão quem ele é 
Conhecedor subtil
(que vê os meus sapatos, sabe de onde vim)
4. São 4 as paredes que são 1 mundo para 
as pessoas que escondem.
A pele, os braços, as pernas, os olhos, tudo 
são paredes, e não são só 4.

Oh senhor aí sentado



Oh senhor aí sentado,
levante a cabeça, LEVANTE!
(estar sentado pode ser mais do que ser 
sentado),
Levante os olhos desse chão 
ou pouse esses olhos do chão, POUSE!
Pode muitas vezes não vir a saber que 
afinal ainda existe tecto, 
mas sim senhor, terá a certeza de ver cada 
pé mover-se para de seguida voltar atrás, 
lamentando-se.
Ou nem sequer o verá, 
pois o senhor aí sentado quis ser, 
mas sentado.

História do Alguém e do Ninguém 
Ninguém é alguém e alguém é ninguém
Que sonhavam encontrar
Um o tempo



Outro o espaço
(não interessa quem é quem para efeitos de 
percepção, 
Nem julgo eu saber explicar)
Mas os relógios estavam rasgados e os 
mapas avariados, 
Encontraram-se e tiveram a ideia de os dois 
enxertar 
Numa máquina maluca para encontrar a 
hora e, também, o lugar

No caminho que fizeram juntos nunca 
chegaram a conseguir construí-la,
Mas também nem tão pouco se destruíram.

Per saltum ao final da história:
Acabariam por morrer algum tempo depois, 
Alguém morreu ninguém
E Ninguém morreu alguém;
E ai perceberam todavia, que mais nada 
havia a encontrar, 
Não estavam sós.

Tiremos com eles a lição!



Insónias
In-só-ni-as, escrevo esta palavra
Já há uma hora, já há sessenta minutos, por 
três mil e seiscentos segundos
Com letras diferentes, que acabo sempre 
por riscar
E nem pinga de sono
Ou aquele sono às pingas
Com tanta falta de som
Julgo ouvir um (som?)



E eu no mesmo sitio
De madrugada e ouço o tempo a rir-se
De um Tic-tac-tic-tac-tic-tac estridente
De mim 
De ti
Do resto que também se ri, de mim e de ti.

Eu conto

Memórias temos                                                                                            
De histórias da linda princesa e do feio sapo
Memórias vãs são essas
Que de nada nos servem 
Quando a vida
Contrariando o que o contador dizia
Nada deve à estúpida fantasia
Remando ao inverso das leis ilusórias
Desiludo e afirmo,
Todos somos sapos



E falando involuntariamente de reais 
vitórias
Nada delas há ou do pouco que elas são
Porque na história que eu conheço
O príncipe sempre foi sapo
E a princesa rã.

Ser, não sendo

Sou hoje o que sou
Continuam eles sendo o mesmo de ontem, o 
que são e o que não são
Mas eu serei o mesmo que eles são e não 
são 
Parece-me que não
Nem hoje, nem amanhã
Incomodo o olho ao os observar, sendo 
sempre em linha recta
Sem relevos ou modelações
Sendo o que foram e o que não são
Sem grandes ânsias por deixar a ebúrnea 
geometria vital



E construir uma linha trémula, para variar
Há coisas que não foram feitas para serem 
entendidas, 
São feitas para serem aceites:
Vamos deixá-los ser, cadáveres vivos sem 
proveito, com ouro na mão, mas nunca no 
peito.








