
Lembrança do Tempo que não Houve 
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A minha juventude já não é. Foi 
Coisa que passou tão de repente que em nada me marcou 
Nem fez nascer de mim lembranças e saudades. 
Não lhe ví o nascimento. Talvez que num enterro 
Que há dias me cruzou no meu caminho 
Sem que eu soubesse do defunto ou dos parentes 
Ela também passasse, não sei. Minha juventude não a tive. 
Apodreci depressa e faltam-me o relógio e o braço  
E olhos. 
As coisas andam más, não sei, prossigo em diante 
Sem poder fazer voltar atrás o tempo 
Sem vontade de esperar o tempo 
Completamente sem coragem de cortar o fio. 
 
Nas minhas mãos suporto a vida 
a que desci.Chamaram-me Torquato, aceitei.  
Fizeram-me criança, homem, coisa: nada fiz 
O meu pavor é como se não fosse 
A solidão do próprio homem acrescentada nessa angústia que é só 
minha. 
 
Talvez mentira deste tempo tresloucado 
Ou mais um visão sem pé nem rumo: no desespero  em si 
Eu divisei finalidade para este novo sentimento 
Obliquamente repousado em mim. 
Não sei de nada, 
Nada sou - que posso ser?  Uma agonia a mais a debater-se nas 
paredes do mundo? Mais uma frustração nessa batalha? 
Apenas sei que nada mais devolvo 
À vida. Nem mais peço do que a hora 
Em definitivamente poderei viver do meu vazio. 
Não mereci do bom, rejeito o meio-termo. 
Apodreço sem sentir, nada mais sinto, estou em pedra. 
Não me consome o fogo, não me derrota a água, 
Não existo. Não me faz em sombra o sol.  
Não existo. Não penso coisa alguma. 
Je ne pense pás, donc, je ne suis pás 
 
A minha juventude não foi. Foi álcool evaporado de repente 
Que subiu aos infernos e ficou por lá 
Acocorado à frente do pai diabo – e  eu nada sei. 
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