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Dúvida 

Cá por dentro,
Estranha-me a pele que um dia foi minha.
E os poros já não obedecem aos gritos.
Nem o encrespar dos pêlos ao frio da noite.
Toco-me,
E sinto-te como um manto de elasticidade.

Diz-me…

Quando foi que a tua epiderme encarnou na minha?
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♦

Descobri que na natureza, os momen-
tos sucedem-se e não se atropelam, 
transformando o nascer e o morrer 
de todas as coisas, numa dança bela 
e mágica.
E eu tento uma imitação reles e muito 
longínqua da perfeição da natureza.
Tento que o coração não tropece no 
pensamento e que as mãos não se 
cruzem quando devem estar recepti-
vas para te receber.
Espero que o suspiro se mantenha 
pendente e que o fôlego não inter- 
-rompa a tranquilidade. Mas solto o 
grito todos os dias.
O grito em que me grito.
Em que deixo que o meu corpo se con-
suma de pensamentos, de sentires e 
de recordações, de quando as minhas 
mãos se fundiam noutras mãos, quen-
tes e macias.
E tento adivinhar-me o dia de amanhã.
A Natureza não se adivinha. Apenas é.
E eu não consigo contentar-me ape-
nas com isso.
Dentro dessa magnânime perfeição, 
existe um nome, assim, imperfeito 
como o meu.
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Abismos 

Sabes esse lugar, sem lugar, que ninguém sabe onde fica, mas suspeita 
existir.
Esse lugar escuro como a noite sem noite, frio como o dia sem sol.
Esse lugar sem destino e sem fim à vista, sem profundidade conhecida e 
sem largura.
Lugar perdido no meio do nada, dentro e fora de nós, sem aromas co-
nhecidos e de atmosfera transparente.
Lugar sem caminhos, sem direcções, sem mapa de estrada, sem Norte 
e sem Sul. 
Esse lugar só nosso, por nós descoberto, por nós habitado e por nós 
amadurecido. Esse lugar onde nos perdemos um no outro, palmilhando 
centímetro a centímetro todos os cantos e recantos do mundo dos sen-
tidos e do mundo um do outro.
Um lugar partilhado sem limites, porque não há limites a serem ultrapas-
-sados.
Não há prós nem contras. Há apenas a intenção do encontro e reencon-
tro das almas.
E eu pergunto-me se o dia virá. 
Esse dia, em que vou finalmente pisar o fundo desse abismo. 
Se caio de pé, como os gatos, ou se me estatelo no chão em mil e um 
pedaços de sonhos desfeitos. Se lhe vou conhecer o pó da terra, e se as 
pedras inanimadas me estarão destinadas.
Ou se no fim e no fundo do que pensávamos nunca vislumbrar, tu me 
darás a mão, e juntos, contemplaremos as estrelas pintadas de beijos. O 
teu beijo, com o sabor da imensidão do mar.
Pergunto-me todos os dias sobre esse dia.
E todos os dias, essas palavras produzem ecos aqui dentro. Bem dentro 
do que me fica. A Felicidade dói ou magoa?
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Insistência

Se há coisa que não tem prazo de validade, é este espaço da memória 
com caminho obrigatório pelas mãos e que de novo nos devolve ao reco-
lhimento de tudo o que somos. 
Passa pela minha vida e fica mais um pouco. Fica, fica…
Tenho sede de te sentir por aqui.
Que me voltes a percorrer. 
Que navegues na minha corrente sanguínea até ao coração para o fazer 
explodir.
Mas temo que não voltes nunca mais.
Temo que eu não volte nunca mais e que as minhas mãos desprezem o 
sentido do sentimento. Que me morram na insensibilidade de um corpo 
esvaído de ti. 
Apesar da insistência bruta dos sentires, há coisas que são assim, perdi-
das desde o momento que acontecem.
E eu temo que não voltes nunca mais.
Ficas-me aqui, para sempre, no percurso dos dedos que de novo me de-
volvem à teimosia da memória.

•

Se soubesses o que me choca cá dentro. O que me fere de morte.
As tempestades que trespassam o coração e os ventos cruzados que cas-
tigam os sentidos.
Da perdição labiríntica dentro de ti, sem nunca encontrar o meu centro.
Do fogo do reencontro que cicatriza mazelas, até que a despedida me 
afunda de novo no sangue da ferida aberta.
A tua distância fere-me.
Atira-me contra as paredes da saudade. Lacera-me. Parte-me em dois.
Na metade que não esquece nunca. Na metade que queria fugir.
Se tu soubesses o que me corrói por dentro, liquidificando tudo aquilo 
que sou e que me sangra.
Desta saudade que não sana.
Deste desejo que me revolve e afunda por dentro.
Se ao menos pudesse pedir para me devolveres…
Mas não posso.
Sou um caminho sem volta.
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•

Eu até nem precisava que me dissesses mais nada.
Nem precisava sequer que fizesses mais nada.

Sinto-te de tal exponencial maneira, que não há mais palavras ou gestos 
que a possam descrever ou explicar.

Um poema ou uma música que de ti me falem, já me soa a pouco.
Já me parece tão pouco para o que albergo de ti, aqui, dentro do peito, 
escondido do mundo e provavelmente, até escondido de ti.

Quando digo que não há palavras para nós, é porque de facto, é isso que 
penso.
Como explicar o que sinto ao ver um pôr-do-sol, ao sentir o vento a rasar-
-me a pele numa noite de lua cheia.
Como explicar o desassossego do corpo, quando memórias me passam 
pela frente dos olhos, quando os arrepios me sobressaltam os sentires, 
quando cem mil cavalos me galopam no peito.
Como explicar o que o corpo me pede, do que a minha boca tem sede.

♦

Piso os lugares da tua inexistência
E não me sinto
Aperto a força da gravidade que me deita os olhos ao chão
E lavo as mãos com as lágrimas deste inequívoco vazio de ti.

Vácuo.
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•

Quando te penso é isto que sinto:
Um adormecimento do mundo lá fora
Dos gritos de fome e das guerras
Dos desaparecimentos, choros desesperados
Pessoas perdidas, prisioneiras e violentadas 
De tempestades, de tragédias e de mortos 
Quando te penso, o meu mundo é perfeito
E muito pequeno para o tanto que ele é
O meu mundo, pequeno e disforme
Tem palavras minhas onde vês as tuas
Tem música e gargalhadas
Tem tatuado, em paredes paralelas, o meu nome e o teu, para nunca 
esquecermos
Tem sussurros e murmúrios de beijos
Desejos lascados ao tempo e corpos perdidos por entre mãos quentes
Tem rupturas do músculo da memória 
Por onde me escapam, autonomamente, as sensações de um tudo que 
fomos
De um todo que somos
Quando te penso
Não há mal que venha ao mundo
Apenas mais um dia de sol depois de um aguaceiro
Um sorriso depois de um choro
Um beijo de retorno, depois de um adeus

Quando te penso, sinto-me tão-somente eu.

Olhem, coisas!

Há dias em que as palavras nos fogem, como o diabo da cruz.
Assim como as ideias que nos caem pela rua fora, como quem mecani-
camente deita uma beata ao chão já sem chama. Nem fumo, nem fogo. 
Apenas restos de nada.
Os dedos esquecidos deixam de doer pela falta de outros dedos, como 
quem toma uma anestesia ao pequeno-almoço.
Há dias em que a verdade das coisas nos grita de tal maneira atravessa-
da, que nem a ferros a parimos.
Há dias em que é difícil sermos.
Sermos apenas. Até disso nos esquecemos.
E se há coisa fácil na humanidade é o esquecimento. É tão simples. Tão 
presente quanto banal.
Há coisas que, de facto, me dão nos nervos. E já nem sequer é o esque-
cimento.
Entre aquilo que sou, há uma coisa que me caracteriza de forma sindical: 
a indignação.

E eu pergunto-me: se um dia a perco, para que me servem os nervos?
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Dias a doer

Os dias têm sido pesados.
Daquele peso que pesa no cansaço. 
Que nos enche as mãos de nada. 
Que nos prende a alma à corda, 
qual mola de roupa enferrujada.
É um pouco isso.
O peso da ferrugem. E claro, da cor-
da, que nos vai roendo a carne em 
volta dos sentidos.
E os nossos dias passam a caber 
por inteiro, apenas por dentro. E 
sangram por fora. Para lá da pró-
pria ferrugem.
Sem mais certezas que não um 
imenso vazio cheio delas.
E pensamos onde nos agarrar, se-
não naquilo que já não sabemos se 
somos. Na dúvida. Gigante novelo 
sem ponta visível.
E pensamos: onde está o nosso lu-
gar. Qual é o nosso lugar.
E os nossos dias passam a caber 
por inteiro, apenas por dentro.

Porque lá fora, lá fora está a doer.
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“…Foi mais um dia. Foi mais uma vez o tudo.
Mais uma vez, fizemos da ânsia premente em nós

Matéria-prima do querer,
Onde, no seu silêncio, mergulhámos as mãos

E de dentro dele, fizemos voar todos os gritos.
Foi mais um dia, foi mais uma vez,
Que tu, coração da minha saudade

Deixaste de bater,
Para seres, simplesmente,

Um lugar para mim.”


