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CÍRCULOS QUE SE ESTREITAM
VASTIDÃO QUE SE ENCERRA
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Desconfortável se acomoda
este sossego que não existe
e assim se partem sempre
do que nunca se foi
os folhetos das viagens
que nunca se farão.

Partidas pela vastidão de todos
que todos perdem.

Acomodam-se na poeira que se acumula
e já nem se ergue
as promessas todas
das mentiras que nunca se foram
esquecidas das partidas 
pela vastidão de tudo
que todos perdem.

De cada buraco 
se erguem verdades
e com elas tudo se faz
e nelas tudo se encerra
para que seja sempre pouco
da vastidão de todos
o que todos podem.
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As palavras alinham-se todas
e nada dizem
vazias
transbordam vazias.

Sinto-me tão cheio
de um vazio de tantos
que não posso ser de tantos
o vazio que me enche.

Cantam enormes
as palavras que não escuto
alinham-se todas
uma por uma vazias
de um sentido que nunca houve
na procura que lhes deu sentido.
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Do segundo
que nunca me foi permitido
se fazem distantes
os segundos que me permitem
e a todos eu agradeço
na esperança que não acaba
e por ele constante aguarda
nesta desculpa que me reveste
desta culpa que me esquece.
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Na sombra de tudo
se esconde tudo
para que tudo se esconda
na sombra de tudo.

As moitas floridas ao sol
crescem sombrias
e as flores sorriem
e os pássaros cantam
e na sombra se esconde
o que a luz não quer.

Ao sol crescem sombrias
as moitas floridas
voam os pássaros 
no ar quente
e na sombra se abriga
o que a luz não quer.

Na sombra de tudo 
se esconde tudo.
 

4

Ciclos se atravessam 
e se acabam
enquanto se redura 
do que se pode
o círculo que nos enrola.

Paro e no que penso
penso sentir
e assim me conservo.

Voam livres os pássaros
que caem como tordos 
que descem e se acabam
na boca de todos.

Paro e no que penso me sinto
me conservo
nesta moleza que me dura.
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Há sempre cura
para quem se perde
na procura
e no que não encontra
se encontra
de caminhos que a tudo levam
e o levam
e no acabar de tudo
acaba-se tudo.
Há sempre cura.
 

6

Sinto-me perdido 
tudo me sabe 
da ampulheta
a mão que não a vira
e eu nunca o sei.

As mãos nada agarram
e se agarrassem 
já se esgotou o tempo
que a nada pertence
e de tudo escorre.

Somos da seara a espiga que amadureceu
e nunca o soube
somos da ceifa o vazio da próxima colheita
e tudo finda.
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Preciso da procura 
que não encontra
preciso de olhar 
para não ver.

Preciso do vazio que me enche
para que de mim transborde
no vazio que em tudo sinto.

Preciso de sentir 
que não o faço
para sentir do que sinto
o que nunca farei.

Pouco a pouco se fecha o estreito círculo
que a todos fecha
e com todos se acaba.
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A um nada se soma outro nada
e o tempo passa 
e tudo se acaba.

Tudo envelhece e tudo apetece
passo o tempo adormecido
na inércia que me vive
tudo envelhece e nada apetece.

Preciso do que me rodeia 
para sentir que se acaba
preciso de sentir tudo 
para nada sentir.

Preciso de apalpar cada pedaço
do que posso e faço
em cada passo.
Preciso do perfeito 
que em nada sinto
e contudo é em cada pedaço
de cada passo que se acaba.
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Somos da seara
que ninguém semeou
o pão 
que ninguém amassou
o fermento que azedou
o pão
que no forno ficou.
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Olho das estrelas a distância
que não alcanço
e penso
que para me sentir pequeno
me basta sentir parte
desta vasta colmeia
em que um acaso me depôs
num curto instante
que a ninguém pertence.

Não entendo do universo a vastidão
e do eterno perco-me na ilusão.

Sinto-me num quarto escuro
de pé
num canto amarfanhado
e de mãos na cabeça
que não sinto que não pensa
perdida nas lonjuras 
que não sente
vazia de noções que não entende.

Não entendo do universo a vastidão
e do eterno perco-me na ilusão.
 



“
”

Tento esquecer o adulto
que eu queria que fosse

porque agora eu só quero que me devolvam
o meu menino

aquele que eu tive nos braços
pequenino, pequenino

mas sufocou as incertezas todas
mais as confusões todas.

...


