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A tarde vazia,
o vácuo isolado para dentro da varanda aberta,
balcão amplo ao som das gaivotas,
ao corropio das pombas com asas cinzentas
reflectindo o sol que doura os vizinhos telhados.

Aqui de cima a cidade parece tudo o que sou,
uma calma turbilhante que jamais se imobiliza
um desejo persistente que parece dormir acordado
um precioso lampejo ausente para lá do apagado néon das ruas,
para lá do mundo onde me perco nas ruas,
para sempre retido neste momento em que miro o que sou
na plumagem alada que grasna na minha varanda,
tornando-me consciente de haver mais telhados dourados
no sonho por conquistar.
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Na boémia imprecisa de um final de tarde
revi-me num vislumbre de loucura
que se me assomou ao virar de esquina.
Um pequeno relance do que jamais deixei de ser,
a insana verdade vertida num dia de primavera,
a profunda inverdade velada no sorriso escondido
de quem já não sabe mentir…

As horas revoltas na roda do tempo
as areias sorvidas na ampulheta,
o presente esgar de não se saber estar mais.
A dor de ter encontrado o futuro
num fim de tarde, onde eu não mais eu era…
 

 
Da gaveta chispa o lume do engenho,
a oculta cogitação que não se verbaliza fora da caneta
e me marca a língua com o enredo absorto.
Este sopro que se esvai da tinta discorrida
faz-me julgar sublime, dentro de uma humildade aparente.
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Estou mudo à ausência de som,
sentindo apenas o espaço que me preenche com profundo silêncio
de haver cada vez menos eu nesse espaço…

Em desafios virentes procuro reinventar-me,
buscar novos destinos, acenar às promessas latentes.
O tanto que outrora brotava esgotou-se,
qual salgueiro sem seiva,
um tronco seco de braços apontados ao céu,
com a profunda consciência de ter havido mais em mim.
 

Precipito-me avidamente para a memória invertida
um salto no vazio dos sonhos por ter
um passo em frente no abismo de todos os desejos.
A alquimia da melancolia corrompe-me as lágrimas,
nada do que é meu, intrinsecamente meu, é verdadeiro.
Sinto-me o ardil perverso do eu que pugna pela verdade,
sinto-me o espesso embuste de querer ser mais,
a perfeita ilusão de querer ser melhor,
o ínfimo suspiro suspenso num ai largado na confusão da noite.
Tudo me parece incompleto no passo dado na queda,
tudo me parece ausente no corpo liberto no ar.

Perante a inexorável percepção do destino
admito, tão vazio de mim,
que nada menos que todo o universo me poderá redimir.

Tanto, tanto, e eu perdido por tão pouco…
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No céu, por cima das nuvens
que te adornam a cabeça,
residem as palavras que podia ter-te dito,
aí se consomem as histórias encerradas
dentro da promessa guardada na mente.

O dilúvio impreciso do verbo calado
força o som para fora dos lábios
rompendo o véu de silêncio,
trazendo de volta à cara o sorriso,
trazendo de volta a renovação da promessa,
de haver diálogo com palavras sentidas,
de haver céu na terra, com mais ou menos nuvens.

 

Desafio da folha branca

Ardor apático da linha ausente
dormência profusa na nebulosa mente,
toldando a clarividência
revelando com todo o fulgor a demência
alojada meticulosamente no fundo da cabeça.

Não há sapiência urgente que não esqueça
tudo me foge pelo beijo aberto
que te atiro, mas nunca acerto.
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Tédio

Voz lenta e monocórdica
instigadora do bocejo,
aviva o forte desejo de estar lá fora ao sol
e de tu estares comigo.
Fico aqui preso no coma consciente
de inertemente não decidir,
de ficar parado a ouvir o som
a mensagem que não recebo
o pensamento não apreendido.

Em vez disso solto um longo bocejo
perante a falta de assédio
deste momento de profundo tédio.

 

Funérailles

O raspar das rugosas cordas
ao descer para a funda cova,
rasga a polida madeira do caixão
e solta na cinzenta manhã de chuva
o som tenebroso da morte presente,
à medida que a terra acolhe por sua aberta ferida
o cadáver frio envolto em sudário de pinho.
A chuva leve, breve, que cai
mescla-se com a terra que da pá sai,
ao raspar das cordas puxadas
após o serviço de levar à cova prestado.
Flores deixadas na laje
flores mortas em arranjos perfeitos,
que disfarçam a sua condição de defuntas…
Nada mais adequado
para o funeral de um homem calado.

 



Ancorada na abissal profundeza da apatia
jaz inerte a minha vontade vazia.

Pausado num momento
em que concluo o descerrar da derrota,
percorre-me transversalmente o corpo
o arrepio mordaz de estar oco,
uma catedral ampla desprovida de fé
ausente do propósito de ser catedral.

Ruinosas fundações do meu querer…


