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Poemetos de osé Costa Matos 

1 

LIMITAÇÃO 
Todos se atropelam atrás do Possível. 
E a uma esquina, 

evidente e incógnito, 
o Impossível 

fuma um cigarro de espera e espanto. 

2 

PEDRAS NA VIDRAÇA 
. 

A dúvida é o esporte das pedradas. 
Como estão os vitrais da tua igreja? 

. 
3 

FRACASSos· DE ESTRATÉGIA 
O que será da pesca, 

se as malhas são :q1aiores do que os peixes? 
E qual a utilidade da arapuca, 

se ela se assusta· e cai com zumbidos do vento? 

4 

O DESVARIO DAS BÚSSOLAS BÊBADAS 
Não basta um mapa e o traço azul das rotas. 
Há momentos, na festa dos navios, 
em que até as bússo�as 
ficam bêbadas. 

5 

A DESTRUIÇÃO DOS QUILOMBOS. 
A liberdade não mora 

na toca dos fugitivos. 
Os quilombos têm seu dia 

de Domingos Jorge Velho. 
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6 

DESPERDÍCIO 
• 

Como as esptgas, 

as lições também apodrecem 

no esquecimento das colheitas. 

7 

ENIGMA 

Que sábia mão escreve a profecia 
das chuvas 

no êxodo miúdo das formigas? 

8 

ILUSÕES DA CONTRADIÇÃO 

As circunstâncias cuidarão 
das idéias irreconciliáveis. 

Até os pontos cardeais se abraçam 
quando se encontram nas esquinas. 

9 

PERIGO DOS DESLUMBRAMENTOS 
• 

A semente que se deslumbra 
com o turismo dos ventos 

pode 
• • 

catr 
no 

10 

RETROSPECTO 
Ontem é um País 

que fica 

mar ... 

entre a saudade e o esquecimento. 
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11 

O MILAGRE DAS PACIÊNCIAS ITINERANTES 
Os pés dos homens são frágeis, 

mas a teimosia de seus passos · 

acaba alisando as pedras da rua. 

12 

O MILAGRE DE NÃO VER 
Passo na rua e observo: 

eles têm olhos e não sabem. ' 

Dormem, debruçados sobre o milagre imenso 
dos próprios olhos. 

Pensam que esta rua enfumaçada 
é o Espaço. 

Pensam que esta hora parteira de angústias 
é o Tempo ... 

13 
-

IDE�TIFICAÇAO 
A multidão aclamará 

Rei 
o homem que se apresentar 
vestido de espelhos. 
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