
dedico-vos 

estes textos 

 

(para P) 

 

Está só 

a sentir o sentimento novo. Não tem a quem falar sobre esse rosto que se forma por 

dentro da sua letra. O lugar preferido que se aproximava esboça-se numa caligrafia que 

nunca experimentara. – Será esta noite? – disse a si próprio. Nessa noite deixaria que, 

em troca da contemplação do rosto que lhe pedira, ela lhe ditasse as palavras da carta 

que realmente escreveria. 

 

 
 

(...) 

Mas o texto também sabia que, se Anna despertasse, despertaria com medo, 

mas que, 

logo em seguida, 

irromperiam as figuras da criação, debruadas de crianças. E que, se estava viva, é 

porque a criação fiava a morte com fios tão sólidos que a morte não conseguia 

desprender-se dela. E, imperiosa e delicadamente, disse à figura geométrica 

irrepresentável: 

 

–  Sente-se por favor, e sirva-se. 

 

Ao dizê-lo, perpassou-lhe pelo espírito que devia, depois da refeição, cantar uma 

melodia simples, algo em que a nova hóspede pudesse intervir, nem que fosse no sabor 

de duas palavras apenas. 

 

E o texto veio sentar-se no meu colo. 

 



 
 

(...) 

Disse-lhes que podia ser, que havia a possibilidade de que fossemos    a outra coisa, a 

restante vida, uma variedade de causa amante, 

que havia caminho entre a sebe e o ser. 

(...) 

Faltava-lhes ainda olhar no meu pensamento, 

Ser ele, e eu deixar de ser autora. Chegados àquela encruzilhada onde o corpo abre o 

olhar que trazia submerso, em formação, há muito. Mas um muito reversível. 

 

 



 

(...) 

encontrei uma casa sobre a outra, bem favorável, com o lume do dizer aceso; exprimir-

lhe a minha gratidão não tem fim, nem que eu passasse para a margem do sonho; bato à 

porta, e se me perguntarem se quero entrar, digo que não quero; quero simplesmente 

exprimir minha gratidão. 
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