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Carpe diem

Depois será já tarde 
não faltarão rosas secas no cesto dos papéis
recusaremos o perdão pelas faltas
tanto tempo assumidas
O vulcão dos dias não passará de um depósito
de lava petrificada
cada linha do corpo será um requiem surdo
e a moral fado barato de costas para o mundo
A vida é um aluguer de curta duração
licença apenas para atravessar a porta
sem direito a retorno
Não precisaremos sequer de mais luz
quem veio viu e entregou-se ao vento
esqueceu todas as chagas 
mas a dor não passou
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Travessia

Da janela vejo a lagoa incerta
por entre a cortina que o vento movimenta
Ao fim da tarde declina a nitidez
os contornos rendem-se
das árvores sopra
um agitado tumulto e o fumo frio
penetra as lâmpadas que meditam no escuro
a melancolia sustenta a trama emaranhada
de figuras ausentes nos estalidos
que a luz em fuga propicia

Os anos dançam à volta da casa
a ampulheta é um olho enorme
que não dorme
tudo se liga no laço da noite
as raparigas na bruma matinal
chamam já dos seus corpos de mulher
com a veemência dos pinheiros velhos



Procuro saber o que se passa na tarantela
dos meus livros, armo as suas velas
para a viagem nocturna
que por algumas horas recobrará os sentidos
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