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[Andando pelo caminho] 

 

«Fui andando, fui subindo, 

cheguei ao fim da subida. 

Agora, estou-me preparando  

para fazer a descida.  

 

Fui subindo devagar. 

Subi e não me custou.  

Mas quando a subida acabou  

parei, perdi o andar.  

Mas andei até cansar. 

Fui subindo, fui parando, 

e a subir ia pensando 

no que tinha a percorrer. 

E até começar a descer 

fui subindo, fui andando.  

 

A passos cadenciados 

fui subindo lentamente. 

Do meio da subida para a frente 

foram passos errados.  

Por mal dos meus pecados 

perdi a minha corrida. 

A etapa da vida 

o pior que tem é o fim. 

Mas, sem esperarem por mim, 

cheguei ao fim da subida. 

 

Agora estou-me a preparar 

para descer como subia. 

Sem pensar no que fazia 

subia ao primeiro lugar. 

Cheguei onde queria chegar, 

mas o tempo foi passando. 

E há sinais que vão ficando, 

que fazem lembrar o melhor. 

Mas a pensar no pior  

já me estou preparando. 
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Descer é pior que subir. 

Pode desequilibrar. 

Não ter onde se agarrar 

só pára quando cair. 

Sem ter alguém para lhe acudir 

em área desprotegida. 

Mas *com conta, peso e medida*(1) 

eu ando e falo sozinho, 

mas a pensar no caminho 

pa’(2) fazer a descida.»  

 

Eusébio Pereiro, Grândola, Fevereiro de 2007 
Glossário: 

(1) Com conta, peso e medida – com ponderação. 

(2) Pa’ – abreviatura oral de “para”.  
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