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HoMEM Com o Paulo. 
Tambem imaginavam 
de ccneu que pensavam 
cnquamo eu cstava la fora 
de ceneza que voces os dois 
tiveram tempo para isso 
muito tempo 
c se calhar ate chcg;uam a tentar 
nio �6 imagin;u mas 
mas os dois 
va1-se a vcr c 
cu c cle aqui 
sent.ados como nos os dois 

HOM EM Tu e o Paulo 

sc calhar mesmo .imcs de cu cntrar 

de vos encontrarmos 
era disso quc falavam 
de que e quc falavam 
do que e que voces falavam OS dois? 
Ou entao falavam de mim 
da minha •mone-ou-isso" 
era disso que falavam? 
ele tinha um .ar assustado, o Paulo 
parecia quc estava a espera 
qualquer coisa nele 
parecia que desconfiava 
estav.a com mcdo 
quando cu lhe dissc 
coitado 
quando cu aparcci. 
Ainda pcnsas ndc? 
Sabes o quc e que eu !he disse? Nao sabt-s? 
Nio achas quc c:le 
.achas normal cle tc:r-sc ido assim embora? 
como e quc podes achar sc passaste unto tempo com 
de a pcnsar tambem 
cu lembro-mc delc todos os dias 
c como sc o visse qu.lndo entrei 
.tinda hoje 
aqui sent.ado 
e quando saio, quando vamos la fora 
abro a pona e acho que o vou cncontrar 
a espcra que cu saia para entrar 
para tentar 
e se calhar entra 
cu nio sci, n:io podemos saber se tu o vcs 
sc ru nio pcnsas com de 
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HOMEM 

sc nao falam de nomes c netos 
sci la cu. 
Ou quando tu sais 
nao sabcmos ondcc que est.is quando nfo cstou con
tigo 
podcs cstar com clc 
sc calhar os filhos 
sc calhar a Ana 
sci Ii cu 
V:ll·SC a vcr C 

ate 1a podc ter nascido 
perccbcs? 
I: nisto quc cu pcnso 
se me pcrguntarcs. e nmo que cu pcnso 
c cr.i msto quc pcns:ivamos 
c portanto nada mudou 
como csse vcstido 
c por 1sso pcnsar para a frcnte ou para tris 
vamos sempre dar ao mcsmo �iuo. 

A mcsma pcssoa, sim 
tambcm 
ao outro quc como eu 
aquclc quc nao sci ondc csta 
ondc � quc elc csta? 
Oi1. hi, Ana 
ondc e quc e!c csta? 

 

HOMLM Sc calhar C�ta la fora 

a cspcra 
como cu 
cc por 1�\0 quc tu 

por 1sso i: quc qucrcs 1r apanhar ar 
vais alimcnta-!o 
lcvas-lhc cobertorcs c cha 
vais aqucce-lo c d1zcr-lhe quc ja nao faha muito 
quc clc tambem cxistc 
quc qualqucr dia o meu tempo 
qualquer dia tambem acaba 
e isto que lhe dizcs? 
e msto quc pcnsas com clc? 
E clc fica la for;i embrulhado num cobcrtor a comer 
o quc tu lhe le�·as
a comer uma sopa c a bcbcr chi de uma cancca cm
silcncio no cscuro 
c tu dizcs-nos que nio sabcs ondc c quc elc csta 
claro quc �abcs ondc c quc e!c csti 
csti Ii fora de joelhos. a chorar 
cm c1ma de um cantciro
era boa
cm cima de um cantc1rC\ (r,-sc)
coitado
a espera que nas�a o sol 
a entretcr•sc com pedras 

HoMEM Deixa•me olhar para ti. 
As vezcs ainda tcnho saudadcs. 
Como se aqui nao cstivcsse. 
Como se nunca aqu1 tivcsscmos cntrado. 
Como sc ji nao existissemos. 
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E como se Ii fora n:i.o estivesse s6 ele 
mas eu tambem, aquilo que ouves 
que ouvimos, os gemidos 
sou so eu Ii fora. Sou cu. 
Somos nos por baixo da relva, dentro das parcdes 
atris do ncvoeiro. 
E quando apareces 
quando te vejo a cntrar e te oi,;o 
e sinto a rua mio aqui 
e como se 
desaparcces 
Sim 

dcixas de cxiscir quando entras 
ou sou eu quc desapare�o 
dcixa de ser possivel. 
Existes mais quando esus la fora 
quando n:i.o sci ondc cscas 
quando imagino 
quando te oi�o ao fundo a chamar 
perdida Ii fora sem conseguires encontu.r o caminho 
a Ana. 
Porque tu �6 cxisces qu2ndo 2qui nio csr::i.s. 
Deve ser por isso quc quando cc oi�o Ii fora a apro· 
ximarcs-te 
cada vez mais perto 
a primcira coisa quc fa�o e lcvantar•mc daqui 
c ir ate a porta c pensar quc talvez fossc mclhor 
quc o mclhor talvez fossc sair 
abrir a poru c sair. Percebcs? 

so 
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