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Observem como imóvel me movo  

Como se comove o olho preso  

Ao acaso de uma janela ao rio  

Num canto da cidade dos homens,  

Ao lado do mundo dos vivos,  

Fora da carta dos reinos. 

 

Olhem como me movo pelo acaso  

De trazer de outra vida binóculos  

E neles passarem hoje flamingos. 

 

Tomei o rio por mar, ou melhor, 

Vi mar, embora o rio que é mar  

Não seja senão o mar que vi.  

 

Vi mar, pois que vivo 

Em ilha ao largo dos vivos.  

 

Vi mar e vivem  

Agora flamingos  

Na minha vista.  

 

Como o rosa vive dentro do cinzento 

Como correr o passadiço de costas para o edifício. 

 

O passo é lento e o som só o dos cães de caça.  

Cumpro o círculo incompleto. 

Tenho no olho o meu único carrossel 

Estou de passagem para fora dos mapas.  
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Observem como se move o imóvel 

Corpo que pensa, o corpo que pesa 

Na balança pouco precisa a memória, 

A mente leve, a pouca roupa que leva 

Aquele que pensa e o corpo que vive  

Nos dias, a dias, adiado e dividido. 

 

Vejo mar, e por isso corto a frase. 

Procuro palavras em português  

Como se migra para um Sul que não existe. 

Encontro palavras em português  

Como botões para os quais não tenho casa.  

 

Pensem no nojo atrás do refúgio.  

Pensem no nojo que traz o refúgio. 

 

Observem os flamingos.  

As suas pernas são as estacas das cidades extintas.  

Se sobre elas pudesse construir um caminho 

Nesse passadiço daria a volta ao meu passado 

E os penhascos seriam então paisagem,  

Com a sua parte de sombra.  

 

Sou o que sobra dessa sombra. 

Sou a sombra passadiça de um flamingo rosa 

Espalhando-se no espelho do mar de palha.   

 

E a vida agora estreita, como aquela cela  

De Peniche que visitei, onde vi 

O mar, a nesga fina, a porta grossa.  

 

Mas vi mar 

E a vida será alta como as mulheres em Madrid.  

A vida será não ver o fim ao mar na Costa da Caparica.  

A vida será minha e o frio  

Será vivo como os rios da Colômbia 

As noites da minha Rússia, 

Os carreiros da infância no Paquistão  

E mesmo o frio será quente  

Como os rostos da Guiné,  

As tardes no Iraque antes da guerra, 

A casa de um amigo no Togo. 

  

A vida será feliz como uma fuga de Peniche. 

 

E a vida será passar sobre o lodo e tudo, 

Como os flamingos passam aqui ao largo, 

Na margem da nossa vida, 

Pela Ponta da Erva, pelo sítio das Hortas,  

E pela Ribeira das Enguias, a caminho do mundo.  
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E talvez a dança rosa dos flamingos 

Comece sempre por um mergulho 

Que não siga a lei fechada do círculo 

E do retorno, a tristeza das ilhas só vistas, 

A dureza das paredes, o silêncio das portas.  

Talvez a dança rosa dos flamingos  

Siga um passadiço que não vejo 

Mas que mesmo numa nesga só pensada 

Encontre a luz da linha do mar que vi.   

 

Que vi mar, que estive imóvel, 

Que não esqueço, que estou vivo, 

Que tenho corpo, e danço.  

 

E se os flamingos me comovem 

Talvez a minha dança me mova.  

 

* 

 

Na vivenda do outro lado da rua,  

sobre o muro,  

leões, lanças, azulejos e anjos  

guardam um reino de lençóis de linho. 

E eu, que espero às portas da vida,  

que quero um quarto, uma vista 

larga, sem perigo, e um largo perto,  

não largo a fina linha do horizonte.  

Não serei rei de uma sala de espera. 

O meu reino não é deste muro.  

 

* 

 

Zanga-me não poder fazer a fala 

«Eu te amo», à pessoa que amo. 

Estou feliz de ouvir  

o vento e de ver, 

às vezes dormir. 

 

Acho todo o mundo bonito  

Mas zangam-me as caras  

Que o partem  

Zangam-me as leis 

Que em parte nos partem. 

 

Zanga-me estar de parte, à porta.  
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