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2.º prémio 

 

 

Lamento de Carlos Paredes, 

de Luís Aguiar 

 

As ruas estão cansadas, os passos da juventude 

foram desbotados pelo vento citadino, 

enquanto a guitarra era roída pela vida, numa suavidade 

apenas possível à liberdade da saudade. 

Um dia, não sei quando, o destino rasgar-me-á as mãos. 

Tudo passa devagar, como o sonho que não 

se alcança visto que o regaço da felicidade é uma 

aragem, um véu, uma janela, um ditongo de amor. 

Não há arrependimento possível no meu sangue, 

a melancolia é uma memória que flui na beleza terrível, 

mas sempre houve humanidade no meu pensamento, 

mesmo quando a PIDE me envenenou o sossego. 

Há algo de pequeno nas grandes coisas da vida, 

o excesso da perda, os gestos dúbios da eternidade, 

o amor dúctil, latejante, mas que não liberta. 

Inúmeras Paredes, no meu apelido, são um saibro de limpidez. 

As noites são rígidas, astutas e promovem 

o meu tormento, mas saberei que a mielopatia 

são lágrimas de som choradas pelos dedos disformes. 

Não queiras saber a forma como o sol orienta a treva! 

E o silêncio alheio, deitado sobre o meu corpo fugacíssimo 

ajoelha-se perante a sombra lesta. 

O que poderei dizer sobre a ânsia de falar desta miséria? 

As cordas da guitarra ferem-me a língua, 

a pátria na minha voz, a mudez nas cordas enferrujadas 

e que se principiam na cartilagem branca do vento. 

A glória não é um uivo de silêncio que anuncia a calmaria do mar. 

Não saberei se esse som plúmbeo que ouço no quarto  

fechado à chave pertence a Charlie Haden 

ou apenas seja uma breve canção de Luísa Amaro – 

sereno vento que me saúda os olhos neste funesto tempo, 

solidão paralisada na cor branca da parede tão divinizada. 

Assim regresso à embriaguez da música, aqui mesmo, não vês? 

Vive por baixo da escadaria onde a chuva se recolhe. 

A bondade está enevoada, contemplo o meu pai e o meu avô. 

Cumprimento-os com o rosto pálido, 

tiro os óculos e perco-os em escassos segundos 

como se o mimetismo fosse uma circunstância de um povo. 

No estaleiro do horizonte,  

a fé de um homem fugiu para um mar ensimesmado e febril. 

Reconciliar-me-ei com António Marinheiro no derradeiro barco. 

No chão ainda ressoam as variações em ré menor e, no entanto, 



a argila do chão foi esquecida por todos os pés 

que a pisaram. Não há limite para quem nada pode. 

Emigrarei para 1925 e saberei, por acaso, que em Portugal 

a desordem sentou-se numa mesa vazia de um café.  

Em mim a raiz da saudade será sempre uma carta de despedida, 

consumida pelo fogo, pela sibila, pela eterna angústia dos deuses. 

 


