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15Em busca do Quartzo azul

I 

O quartzo azul, para mim, 
vale mais que o ouro, 
porque nunca o vi. 

A sua busca é 
a procura pelo tempo 
perdido na sua busca. 

Tempo passado a sonhar; 
o sonho de o encontrar 
enterrado algures. 

O Quartzo Azul reluz-me 
no brilho dos olhos; 
reflexo de uma (bela) miragem! 

A sua procura é 
a busca pela ilusão de reviver 
a forma como o procurara na infância. 

Não o quero achar, 
somente me apetece gastar o tempo 
que me sobrou daquilo que não vivi! 

Tudo isto parece o mesmo, mas sempre tudo muda! 
Eu desbravo o que a vida me reserva 
e vou fazendo umas outras marcações!... 

31/10/2013 // 28/10/2014 
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II 

Bowen (não Bowie) 
sustentou na sua série que o quartzo 
era o último mineral a cristalizar-se 
e, por consequência, o primeiro a fundir-se. 

É com tanta paixão que o caço 
que a minha visão logo derrete a presa. 
Só assim consigo o procurar, 
e por isso sei que jamais encontrá-lo irei. 

Feldspato potássico, biotites, 
anfíbolas, piroxenas, olivinas… 
A vida é de facto fascinante! 
E o meu Quartzo Azul tão distante… 

31/10/2013 // 28/10/2014  





19Em busca do Quartzo azul

III 

Agora (na adolescência) 
idealizo-o num corpo feminino, 
porque me é um grande Desconhecido. 

Para o compreender seria preciso tomar-lhe, 
plena e simultaneamente, 
todos os sentidos. 

Se com a visão o abraço, 
de nele acariciar meu tacto 
logo me esqueço! 

Se me fascinei olfactivamente; 
extasiado, aluado, 
num beijo o gosto não lhe apurei! 

A audição 
da palpitação 
de seu coração 

Embalou-me, 
e já se me varreu todo o resto!... 
Eu não sei, mas parece-me psicadélico, 
o corpo de uma mulher! 

01/11/2013 // 23/11/2014  
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IV 

Não me venham alquimistas, 
urinando, 
tentar tingir de céu o meu quartzo! 

Amo tanto o sonho como 
a realidade! 
E só gosto de me abstrair com a imaginação. 

Não me interessam as vossas complexas e artificiais 
substâncias! 
Está tudo aqui, na minha mente, para eu descobrir! 

Alquimistas quadrados cobardemente 
falsificando 
uma desesperada evasão do real… 

É de olhos bem abertos que eu cá 
tento inserir 
o meu Azulado Quartzo!… 

02/11/2013 // 23/11/2014 
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V

“Se Mo trouxerem, 
se encontrarem uma dessas pedras, 
dou-vos um prémio!” 

Um prémio? 

A criança nem quer saber 
o que é ao certo. 
Será… o que lhe apetecer na altura! 

E, esse cativante nada, 
pode ser tudo - 
qualquer coisa, enfim! 

Há que procurar então! 
Não há tempo a perder! 
Há um incógnito galardão à espera! 

Sempre que escavávamos 
era uma recompensa diferente 
que parecia sair das profundezas do solo. 



“O Quartzo Azul, pedra espiritualmente 
preciosa, está em mim, está em cada leitor, 

está enterrado no quintal de alguém, 
vai à praia (sem roupa) nos dias solarengos 

e cai-nos do céu quando o tempo é de chuva!...”

- Pediram-se que encontrasse a tal pedra... 
e cá estou eu a Tentar 

(com uma mão que entretanto cresceu)!


