
Capítulo um 
 
 
Não eram os que me sorriam: 
Não eram os que me apedrejavam. 
Não eram as que me mordiam: 
Eram as que me achincalhavam 
E eu perdido no meio 
Egocentro discentrado 
A chuva que não caía 
O tempo que não passava. 
Formigas que carregavam  
As folhas feito jangadas. 
União que não fazia 
A força que eu não encontrava. 
(não era o fundo do mar 
- Era no fundo da vida 
Onde eu nunca viajei 
Lugar que eu nunca explorei 
Pois que não sei como o faça). 
Vi muita gente morrendo 
Nas garras dessas formigas; 
Sei que pensei Frederico 
(o que morreu em Granada) 
Mas vi  cobras enroladas 
Nas pernas pretas de estátuas 
E peixes que conversavam 
Com a rosa flor da manhã 
E homens que perguntavam 
Pela noite que não vinha 
E mulheres que pariam 
Lagartos cor de azedume. 
Sei que nada me explicava 
A razão de tudo aquilo. 
Das bombas que não explodiam 
Sobre os meninos cansados 
De olhos esbugalhados 
E mãos que nunca pediam. 
Sei que vi gente morrendo 
De sorrir do velho Chaplin 
Assim num riso de angústia 
De quem não ria: chorava. 
E eu sei que não perdoava 
As fitas tão remendadas 
Que eram postas vermelhas 
Nas cabeças das meninas. 
E também lembro 
Onde à força me encostaram 



(que eu bem me lembro do muro) 
Sem que eu nada compreendesse 
Pois não tinha pecados 
Não era um homem tremendo 
Na porta da caixa forte 
Não era mulher da vida 
Nem era trabalhador 
Na faina grave da greve. 
Mas havia as mãos erguidas 
Com as pedras todas em riste 
Que passavam quase rentes 
Com meu olho meu nariz. 
Depois me lembro da chuva 
Que caia e não molhava 
A solidão de ninguém. 
Num tempo azul quase azul 
Passavam rinocerontes 
Com cinco chifres na testa 
E em cada um uma rosa 
Pendurada, me piscando 
E depois me deixavam 
Feito lagarta no muro 
Onde eu já estava apregando. 
Me lembro ainda que eu tinha 
De suportar todo o peso 
Das ancas gordas de Eva 
Eu que nem sonhava Adão 
Eu que até me ignorava. 
 
Era uma gente disforme 
Pés de bicho mãos de ave 
Cabeças de marcianos 
Que eu nem sei como desceram 
E vieram se apoiar 
Em minhas pernas dormentes. 
Era horrível, pode crer. 
Depois veio a procissão 
E eu no muro espiava 
O imenso andor que levava 
Frederico feito santo 
De mãos dadas com Carlito 
Que de lá de cima me olhava 
E me sorria e passava. 
Me lembro até do meu choro... 
As pedras é que impediam 
As minhas mãos de correrem; 
Eram as correntes prendendo 
Minhas costas na parede; 



Eram as bocas que mordiam 
Minhas orelhas, pelancas 
Que apareceram e ficaram. 
Era a figura nojenta 
De uma donzela passando 
Carregando nos seus braços 
O filho que eu não fizera 
Mas era igualzinho a mim... 
Mas era igualzinho a mim... 
Mas era igualzinho a mim... 
 
O muro quente comendo 
O que eu ainda restava. 
Qualquer coisa me dizendo 
Que aquela era a dor da morte 
Que o momento já o era 
E que então eu não seria: 
Foi quando eu fiquei sozinho 
E aí senti desespero 
De haver ficado sozinho. 
Foi quando o muro acordou 
E me tragou me chupou 
Me deixou pedra e argila 
Me fez voltar ao princípio 
Quando este mundo era trevas 
E ouvia-se o berro da luz. 
 
  


