
trens, estações de trens 

 

 

Aqui, onde paramos com este ar de pressa e tédio 

Elas temeram que esta casa de trens e sonolentos fosse destruída um dia 

Mas quatro guerras entre povos não lhe fizeram mal algum. 

Apenas em uma a estação teria perdido a chaminé 

De resto, corroída, sem ninhos de cegonhas e apagada há cem anos. 

Aqui um deles, de boina preta e barbas, um velho entre vinhos 

Terá algum dia estreitado entre as suas 

 as mãos trêmulas de uma moça de aldeia, 

De touca branca na cabeça loira e olhos castanhos, 

Para lhe dizer, como um segredo: “sabe?” E eles tiveram sete filhos. 

Dois morreram entre duas guerras. Guardam medalhas sobre a lareira. 

Um ficou por ali e arruma trilhos de trem. E três se foram.  

Ao Canadá, de onde algumas cartas pelo Natal chegavam ali. 

Como pois passar por esta estação no meio da noite sem estrelas, 

Aqui, entre um lugar sem nome e Barcelona? 

Como passar, digam, indiferente e com pressa e ter a bruma da noite e o sono? 

E eles ficam. E um outro trem esperam. E um outro, e um outro. 

E tu buscas um lugar único, um templo entre montanhas, um ar de monges. 

Um recanto onde um deus se esconde e uma vez a cada século se revela. 

Buscas o nome estranho esquecido dos mapas  

e escrito com letras em copta ou em sânscrito em alguns livros de iniciados. 

Em vão buscas, e bem sabes. Pois é aqui nesta estação sem graça alguma, 

Aqui é onde algum deus te espreita. Aqui é a vida eterna, sabes? 

Pois aqui param trens três vezes entre a manhã e a alta noite. 

Aqui destinos se encontram, como agora: ouve! Vê! 

Se tens um coração ainda, para e atenta. Aqui é a Vida! 

Daqui um dia a mãe abraçou a filha que se foi. E foi para sempre. 

E ela acenou  com um lenço de lágrimas um adeus e ninguém viu. 

Mas foi por isso que deus deu ao mundo um outro dia. 

 
Em uma das tantas e tantas estações de trens no meio da noite, na Espanha. 

Onde? Quando? 

 


