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1 Desorientada bússola 

 

Nesta desorientada  

Bússola  

Fervem os pontos  

Cardeais  

No anonimato  

Fervem quase anónimos  

Pois o tempo os desgastou   

O seu desígnio 

É inútil   

O seu nome 

É inútil 

Pois vives abrigada  

No escaldante esquecimento 

Vives abrigada  

Num caixote de lixo  

Como um barco fantasma  

Arrastado para o 

Horizonte  

Como um papagaio  

Que escala... 

Alcança as planícies 

Dos céus 

Que escala 

Das nuvens coradas 

Dizendo  

Estou esquecido  

Estou sem vida... 
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Nesta desorientada  

Bússola  

Com o ponteiro enferrujado 

Com os ponteiros cegos  

E desorientado  

Ele é um prumo torto  

E analfabeto 

Como uma vela  

Sem rota 

Sem remendo  

Tu és um barco das Índias 

Sem memória  

Sem destino 

Sem morada 

Sem utilidade  

Como um velho homem 

Deixado e esquecido  

Num canto tem abrigo  

Tu és mais um entulho 

Da sociedade... 

 

 

 

2 O relógio de espera  

 

Tu és o metro do oráculo  

Do tempo passado  

Do tempo presente 

Do tempo futuro 

Em ti ferve o formigueiro 

Da vida insólita  
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Em ti há  

Movimentos inquietos  

E sem inércia  

Destes ponteiros  

Estes ponteiros  

São a areia da ampulheta 

Que mede 

Um tempo sem volta 

Um tempo povoado  

Nos degraus das horas   

Nos degraus dos minutos   

Nos degraus dos segundos 

Ou vice-versa… 

Quando chega a hora 

Estala os ouvidos 

Como num musical  

Ansiado 

As vezes na espera 

Um segundo é uma hora 

Na excitação 

Uma hora é um segundo 

Tudo muda de sentido 

E o tempo tem medida 

Mas não é igual 

... 

 

Nas telas das paredes  

Deste quarto  

Que guardam as memórias 

Soltas  

Deste casarão de amor  
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Deste soalho de paixão 

Oh! Meu doce amor... 

Quanto mais tenho  

De esperar? 

… 

 

 

 

3 Relógio solar 

 

Neste mármore  

Disperso pelo chão  

Que ferve aí o tempo  

No formigueiro   

Da vida  

No formigueiro  

Do sol  

Tu tens 

De uma sombra 

Nos traços luminosos   

Tu és 

Como um girassol 

Com velas do mar   

Tu és um marco 

Anónimo  

Povoado de luz 

Povoado por uma sombra  

Que brota diariamente  

Quando a luz do sol  

Poisa nos céus... 
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Nesse ponteiro divino 

Que roda 

Como as velas de um   

Moinho 

Neste ponteiro que… 

Marca o tempo 

No movimento 

De um girassol ... 

Tu és mais sábio 

Que a relíquia  

Da areia  

Da ampulheta 

É mais sábio  

Que o ponteiro revoltoso  

De um relógio 

Tu és o cálice do tempo 

Mas só te escondes  

Quando a escuridão 

Acorda  

Tu és a maior   

Marca dos desígnios  

Do tempo...   

 

 

 

 

 

4 Baú dos segredos 

Nas tábuas de destino 

Incorrupto 

Nas tábuas 
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Moldadas  

Por um velho artesão  

Nas tábuas soldadas  

De solda de segredo  

Nestas tábuas fechadas  

Nuns tesouros equívocos  

E Sem películas  

Nem custas metragem  

De revelação 

Nestas tábuas  

Sem rosto violável 

Nestas tábuas 

Sem chave... 

Nestas tábuas  

Esquecida... 

Nestas tábuas  

Perdida 

E escondidas por Deus… 

Nestas tábuas  

Nem há sopros de jardinas 

Para anunciar... 

As folhas que hoje caem 

As folhas que amanhã caíram  

Na minha Jornada… 

Nestas tábuas  

Que também eu moldo 

Trilho a trilho 

Ruela a ruela 

Nestas tábuas    

De rosto desconhecido.  

 


