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[ PRÓLOGO ]



[ 9 ]

[
há quanto tempo queria escrever? mais horas houvesse num 
dia, porque do tempo, já não me lembro. o chão pesa em 
demasia, e a mente pisa-o por inteiro. e a cidade continua viva 
lá longe, no anoitecer do chão, não a vejo, mais horas houvesse 
num dia e a cegueira tomaria conta dos meus braços, e das 
pernas, e do chão que a mente pisa por defeito.

lá longe, no anoitecer em concha das mãos, só cabe um cigarro, 
a cidade esvai-se como o tempo que já não lembro. os olhos 
estão cansados e já nada dizem. as luzes da urbe que arde 
desfilam como estrelas, cintilam como a ponta do cigarro 
nas minhas mãos, mais horas houvesse num dia, mais noite 
houvesse no dia.

há quanto tempo não escrevo? e se do escrever só me dizem 
coisas tristes? o chão de terra pisada, lembra-me do tempo 
que já não lembro. faz-me imaginar ruas contínuas de palavras 
que apenas sonho por vezes. pesa-me por dentro, o corpo, 
mais horas houvesse num dia e apenas seria nuvens cor de 
chumbo em noites carregadas de chuva. ]



[ ANTES
outros que em mim vejo ]



[ 13 ]

[
ele não sabia o que queria, ora queria o mundo onde sabia 
se perder, ora queria apenas uma hora para viver. era um tipo 
estranho, do género de ser alguém tantas vezes não sendo 
ninguém. queria o Verão e o horizonte que queima, queria o 
Inverno que teima em chorar. ele não sabia a mar nem sabia 
amar mas todas as noites matava as saudades num co(r)po 
de vinho. era um homem como tantos outros, era um homem 
como poucos... ]



[ 14 ]

[
a noite transpira pela terra queimada, não há lua nesta estrada. 
foram outrora azuis as paisagens de árvores e rios, de mãos 
e sorrisos, agora são um mero abismo de ausências. os meus 
olhos tornam-se fuga no asfalto, quilómetro a quilómetro, 
r e p e t i d a m e n t e, 
quilómetro a quilómetro. incendeio o carro com a música da 
rádio. não sei que paisagem me leva, não sei que respirar hei-
-de sonhar, se de terra, se de mar, se de pássaro, se de peixe. 
avanço sem ter medo pelos não-lugares que invento, mas 
prendem-me os olhos nesse odor intranquilo da noite, perco- 
-me neste acorde de Verão, sempre... sempre... nunca. ]



[ 15 ]

[

]

o problema é ter de mudar, entardecer sem me mover, iniciar- 
-me nas falésias que respiram por si, sem ficar à espera de 
nada. crescer sozinho à superfície do mundo e ter de mudar. 
sentir o corpo a falar das coisas que as palavras não tocam, 
tatuar-me como uma onda sobre o incêndio do mar. 

o problema é não poder ficar. imaginar uma imagem de 
mudança e despedir-me, despir-me sem nada conhecer. 
devagar, espraiar-me como uma brisa em silêncio, tentar 
sonhar o horizonte que não vejo, tentar o horizonte que não 
finda numa linha. 

por ter para onde olhar, não olhei para ninguém, acabei por 
ficar para trás por não ter onde ficar.



[ 16 ]

[
espreito pela janela e perco-me num lugar que não existe. há 
sempre um primeiro dia, e há esperas e coisas que não falam, 
nunca irão falar. ]



[ 17 ]

[
soubesse eu enfrentar a fragilidade dos dias. 

(talvez me sentisse menos disperso, 
talvez espreitasse sem nome, o que virá 
depois) 

soubesse eu ser eu, e talvez acontecesse simplesmente, sem 
desgaste nem desejo,   recordando uma paisagem contínua, 
feita regresso. ]



[ 18 ]

[
não adiantam os números porque nada irá parar. ficamos para 
trás, sempre crianças, na plenitude de um par de asas que já 
não consegue voar. urgem as palavras e aquele fim de tarde 
quase gasto no abandono das horas. agrada-me a ideia de 
sermos eternos (embora saiba que a memória também nos 
mente), quase sempre me sinto efémero. não adiantam as 
lamúrias agora. passei os meus dias assim. ]



[ 19 ]

[
as noites são tão longas que magoam, deixo de ver paisagens 
inteiras e os pássaros já se esconderam nas sombras. tudo 
são apenas pontos de luz e a viagem nada traz de novo. vai e 
vem, vai e vem, como as estações que o comboio cruza, e as 
pessoas que não quero ver. as noites demoram mais do que 
os dias porque o silêncio diz-nos tudo e ficamos cansados, 
descobrimos quem somos e não queremos mais dormir. vi um 
pássaro no escuro. dei um passo no escuro. ]



[ 20 ]

[
enquanto há silêncio não há morte. porque na morte 
não há  abandonos, existe o barulho que nenhum de nós 
consegue esquecer. o ruído dos que ficam, dos que choram 
e dos que precisam chorar. foi nele que reconheci as coisas e 
ousei   pensar. e na morte não há pensamento, sobra tempo, 
sobra espaço, e há discursos que comunicam o que faz chorar. 
é uma conclusão. sem silêncio todavia. com perguntas sem 
respostas, sem despedidas. 

acho que sou possessivo em relação ao silêncio… ]



[ 21 ]

[
gostava de ser sem tempo, estar aqui enquanto apetece, sem 
pressas de fins, sem medos de chegar. ]



[ 22 ]

[
a história é sempre a mesma, repetidamente. um gato que se 
inicia pelos telhados cor de tijolo, o gesto mudo de um cigarro, 
e o ritmo da música a preencher o lugar. lá longe, as nuvens 
sobem, despenteadas e nuas, pelas chaminés das fábricas. 
repetidamente uma história sem palavras perfeitas. um telhado 
e um gato e todas as imagens que me fazem sorrir. a noite 
começa a querer espreitar... ]



[ 23 ]

[
são quase duas e eu sozinho com as duas almofadas coloridas 
e um chão imenso. a música acompanha no seu ritmo e as 
paisagens estão inteiras dentro da sua eternidade. são os 
sonhos e os monstros, são ondas gigantes de gigantes que 
não cabem no quarto. falta pouco, sobra espaço. vou dormir. ]



[ 24 ]

[
a minha solidão mora nas ruas e tem nome de cão. sou todo 
esse abandono em que me quero, essa ternura melancólica 
que se espalha pelos corpos que não espero e que entra em 
mim.  
vem de espanto e brilha-me nos olhos, vem sem nome e nada 
destrói. sei que apenas vejo nos outros, os outros que em mim 
vejo. ]



[ 25 ]

[
deixa-me ter solidão nos meus dias, preciso desse vertiginoso 
vazio para poder penetrar a realidade. o tempo é como os 
olhos e as cidades nem sempre as encontro. devia chover. 
chegamos longe quando chove, e a respiração prolonga-se no 
ar frio da tarde. por vezes preciso que algo passe. tantas são as 
vezes, tantas são as ruas. preciso desse inquieto vazio. deixa-
-me estar no meu sentir. existem dias dentro dos dias, viajam 
em exemplos de memórias, saltitantes. dentro deles, também 
preciso de ti... ]



nunca houve apenas um mundo nestes anos todos, 
nestas ruas todas por onde passei. 
nunca vi apenas rostos nos números do meu cansaço. 
agora, como sempre, sou suspeito do silêncio no silêncio. 
são tantas as ruas suspensas no meu olhar. 
sou silêncio nestas páginas, neste agora por vezes cego, 
e por dentro disto tudo, 
sou de outra escrita em que me escrevo...
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