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Tenho medo das vírgulas

  
  És  brilhante com pontos finais. Respeito-te.
Não és simplesmente alguém. És quem planta
os silêncios que aprecio. É uma profissão 
aparte. Não é trabalhosa. É do teu 
inconsciente hábil. É preciso técnica para ser 
mestre e ter discípulos. Serias tão ou mais. 
Fama tu já tens. Mas esta é a tua arma.
Suspensa. Ignorada.



Orifícios

 É trivial gastar tempo a pensar no        
significado de um ponto final.

Violar a definição de algo tão esgotado.

Os símbolos da escrita. 

Esse mal fechado a sete chaves. 

Organismo vivo. 

Inteligência artificial. 

Banalidade. 



Um ponto final é o que fazes quando

  Acordas lavas os dentes arranjas as 
sobrancelhas passas a mão pela nuca coças o 
mamilo curvas o sorriso olhas os semáforos 
procuras a porta sentes o respirar de alguém
muito próximo tocas o ombro de um estranho
lavas a louça que não é tua descobres e
escondes uma mentira esqueces as chaves no
carro não te serve o tal par de calças perdes
uma meia na cama foges da chuva esperas
pelo almoço mudas os lençóis partes uma
unha não distingues o letreiro ao longe voltas
a viajar ao mesmo destino temes pelas tuas
axilas encontras as tuas orelhas te imaginas de 
tacões tens medo do clima estrelas um ovo e o 
comes sozinho.



O

 da discórdia o da concórdia o da direcção
o da situação o de interrogação o de
equilíbrio o de insanidade o de incerteza o
de criação o de cópias o de luz o de histeria 
o de pobreza o de saudade o  de dilatação o 
de abreviação o de emoção o de retenção o 
de embriaguez o de estupidez o de 
respiração o de suor  o de partida o de fuga
o de encontro o de cruz o de venda o de 
embraiagem o de arraiolos o de ebulição o 
de tesão o de propaganda o  de programação 
o de visão o de cegueira o da leitura o da 
rima o de acesso o de encerramento o de 
artifício o de engarrafamento o de 
atendimento o de açúcar o de impacto o de 
contacto o de recolha o de mutação o de 
inflexão o de indeferência o de apoio o de 
ônibus o de tráfico o de carregamento o de 
entrega o de explosão o de drogas o de 
cultura o do leitor o do turista



Má pontuação

 Usually very small,

A note on the piano.

Usa e liberta e diz mal,

A noite onde te amo.



Ponto Final

• Atlas, só para desafogo do 
 aborrecimento, não pela falta de;
• Princípio de uma declaração, Não sei se 
 iremos continuar;
• Da psique, do espírito, da alma, da 
 vontade, da criação;
• Modo a não repetir tão de seguida as 
 formas verbais;
• Durou um mês este movimento visto da 
 península;
• Jardim, um banco isolado, numa sombra, 
 aqui perto há um;
• Não dizem o que deviam, são de mais, 
 são de menos;
• É uma clareira afastada do rio, um círculo 
 com freixos;
• O fenómeno começou por ser 
 menosprezado;
• Não vos ensinaram isto, coitados, e digo 
 vidas, não vida;



No final respira

  Vocabulário suave.

  Difícil é tudo o que há de mais agradável.

  Finais são frutos que ninguém quer colher.

  Se alguém abraça o poema

  Fecha-o.
  
  Respira aqui.

  Ilumina-te neste último ponto.



Devorar

 Um poema, cantar um poema, lembrar 
um poema, olhar um poema, saber um 
poema, cozinhar um poema, romper um 
poema, gingar um poema

 



Como

 Voo de flamingo, como chão de quarto 
de banho, como corda de viola, como colher-
garfo, como sentar de tigre, como avançar 
de touro bravo, como sinal no ombro, como 
pé descalço rodopiando

 



Quadro:

http://poco.vacuo-tutano/9-oceano.lodo/canal-anal.cruel/crua/
lista.pisadura-uva/fiodecabelo-pupila.fome/oco/ramada-latada.
tumulo/mamilo-sob/sina-cruz-colon/corrompido/ovelha.unha.
ouvido/credo.crude.crina.crespo.crosta.crasso.crime/ponto.
html
 



História . Fim

  Desaparecemos ... bruma da noite. 
  Passámos perto...
  Deram …  sinal. 
  Ergueu-se do seu lugar … sua altura. 
  Um olhar altivo. 
  Chegávamos à porta. 
  Lá … carro esperava. 
  Naturalmente. 
  … rusga.
  Como sabes isso? 
  Li a mente ... 
  Linguagem corporal.  
  … sirenes na distância. 
  Corremos na direcção ... 
  Deslizamos pelos assentos do … 
  O nosso …  mais silencioso. 
  Gente … 
  … como nós. 
  Desaparecemos… bruma da noite.





Pontos Finais, da autoria de Soares Vieira, realizado no âmbito da 
1ª edição do curso Laboratório de Práticas Textuais Experimentais 
(FLUP), é um e-chapbook composto por 11 textos onde é explora-
do o conceito de ponto final. Trata-se de um diário mínimo, onde a 
metalinguagem e operações formais como o acróstico, a apropriação, 
o inventário, a tradução homofónica, o googlismo e a Erasure 
Poetics se cruzam com a experiência fragmentária do quotidiano.
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