
À procura da consoante. 
  
Era uma vez, não há muito tempo,  
Duas vogais sem consoante  
Procuravam uma parceira no ar, 
Nos rios, na terra e no mar. 
  
uma palavra inacabada  
Tinha urgência em renascer. 
Faltava-lhe uma consoante, 
Essa falta sempre constante. 
  
Uma palavra só de vogais, 
sem nexo, sem lema, sem sexo 
queria muito uma consorte, 
para fugir à sentença de morte. 
  
As duas percorreram o alfabeto: 
o B, o C, o D, foram até ao F. 
Não encontraram uma parceira  
que quisesse ser a primeira. 
  
Era urgente um namoro. 
Que se danasse a virgindade! 
Era preciso renascer, 
para a liberdade vencer. 
  
A mais portas foram bater: 
à de G e, depois, à de H. 
Não encaixaram na moldura 
Nem à força nem com brandura.  
  
É muito urgente actuar e salvar 
os da aldeia e da cidade. 
A ameaça bate à porta. 
O mais frágil não a suporta. 
  
Veio o J e o L também,  
com paixão e de mãos dadas. 
Não cumpriram, não casaram 
com as vogais que esperavam. 
  
Encontraram o M todo gaiteiro, 
encavalitado num tripé. 
Foi recambiado para trás, 
com mão à frente e outra atrás. 
  
Teriam começado ao contrário? 
Recomeçaram pelo fim do alfabeto. 
Chamaram o Z e o Y também: 



não resultou, não se deram bem. 
  
  
Abriram as portas ao V e atrás veio o T. 
Não deu certo com o desejado. 
A esperança não vai fenecer. 
Há mais caminho a percorrer. 
  
Não desistiram e continuaram, 
tentando seduzir o S e o R. 
Não gostaram do seu olfacto 
e passaram a um outro acto. 
  
Deram a vez ao Q e depois ao P. 
Cada um se encostou, sem efeito. 
Em fila, tristes, foram embora, 
Com toda a pressa e sem demora. 
  
Engalanou-se o N todo maiúsculo. 
Todo namoro, lampeiro, na expectativa, 
atraiu as vogais e encontrou a solução. 
Juntou-se ao A e ao O e com elas disse: NÃO. 
  
Urge um grito que cale intenções, 
para a vida, por igual, se cumprir. 
Urge que o passado tenha um destino 
Que, para os mais velhos, não seja cretino. 
  
NÃO ao Estigma. NÃO à exclusão.  
NÃO ao isolamento. NÃO à discriminação. 
NÃO ao Abandono. NÃO à inatividade 
NÃO à injustiça para com a idosidade. 
Escrevinhador ocasional de quadras sem regras 
(redacção de há 3 dias) 

ism  com amizade 

  


