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1 Ouço o vento citadino 

 

Ouço o vento  

A escorrer 

Ouço a ventania 

A correr  

No manto de alcatrão 

Ouço o vento 

A varrer  

A estrinchar   

As teias do entulho 

Lacrado 

Derramado  

Pela sociedade contemporânea 

Pela atualidade... 

Ouço o vento  

A sacudir o linho 

Das vestes... 

Ouço as passadas  

Passadas abafadas  

Nos escapes remelentos  

Nos escapes 

Que libertam  

Numa permanência 

Continua 

Que libertam  

No respirar dos motores 

Os vapores  

De pulmões cancerosos  

Que libertam 

A fumarada crivada 

Num orifício  

Sardento duma tepidez 

Num calor intensamente  

Oscilante 

Nos orifícios mecânicos 

Com escapes de sarro 

Que libertam 

Como chaminés  

Banhadas de austeridade 

A fumarada doentiamente 

E Poluente... 

Estou cansado 

Neste mastro  

Fluente de oxigénio traficado  
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Quero  

Um pedaço de terra  

Iluminado de paraíso 

Um paraíso verde 

Quero 

O restrito mundo  

Dos aldeões 

Quero  

A anestesia  

Desde contrapasso 

De stress... 

Anseio fugir  

Destes arvoredos  

Calcinados de betão 

Arvoredos que arranham 

Os céus  

O tecto celestial 

Numa profecia  

Da torre de Babel... 

 

É o mundo citadino 

Cavado num tempo 

Num relógio  

Penetrantemente veloz 

É o mundo citadino 

Sem liberdade de respirar 

Sem rastos verdes  

Sem velozes palrares  

Da passarada 

É um mundo 

De alvoroço imaleável  

Num tumulto alvoroçado  

Num tumulto fluido  

Nas mandíbulas  

Da efervescente agitação... 

É um mundo   

Que costura  

A ausência da tranquilidade... 

A ausência de nuvens  

Da serenidade...  

 

 

 

 

 

2O amor é amar-te 
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As lâmpadas  

Soletradas nos céus 

Soletradas no  

Teto celestial  

Que cativam 

Que fazem banhar  

O meu cismar 

O reflexo penetrante  

Do meu pensamento 

As estrelas 

Estes pontos luminosos 

São candeeiros  

Perdidos numa distância 

Perdido na fragrância 

Da longitude... 

Agora estás ausente 

Agora o selo 

Enredado 

Agora o selo lacrado – selado   

Um selo selado  

Numa persistência  

Que paira no desenrolar 

Das memorias  

Do teu retrato  

Da essência  

Do teu perfume  

Da essência  

Da tua alma... 

 

Teu rosto  

De menina perdida  

Numa ingenuidade    

Teu rosto 

De anjo caiado  

Na plumas da inocência 

Teu corpo ardente  

Com o farol  

De beldade iluminado 

Tua silhueta 

Nas teias da transformação 

Nas teias fotográficas 

Nas teias das retransformações  

Nas teias das aveludadas  

Metamorfoses 

Nas teias das orações 

Que os Fados concedem... 

 

O amor é uma flor  

De jardim nunca  

Casual 
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O amor é uma flor 

De jardim vendado  

De escolha  

O amor é dor 

Que remodela  

Os berços da alma  

O amor  

É um pedaço de vida 

É um pedaço de fulgor 

Este amor é o desejo 

Nas encostadas dunas 

Pela nunca ausente  

Pela nunca volátil  

Ânsia   

Numa ânsia  

Para te amar...          

               

     

 

 

 

3 Sou escravo da solidão 

 

Amarga vida... 

Amarga vida infiel  

Que o tempo  

Insiste  

Em não interromper 

Em não corromper 

A podridão  

Do soalho da solidão... 

Sou lobo solitário 

Nas Bermudas 

Tostadas de ilusão 

Sou lobo perdido 

Na ânsia de amar 

Sou mar sem sal 

Sou mar sem dor 

Sem cintilar um pesado  

Sofrimento  

As lágrimas salgadas 

As lágrimas do isolamento 

 Da Solidão espreitam nos 

Parapeitos da minha  

Enfadonha alma   

As lágrimas da solitária 

Nunca esvaneceram  

Num éter volátil 

Lágrimas rendilhadas 

Num hábito que tece 
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As pálpebras de um monge... 

Conquistei... 

Um mundo 

Ermo  

Um mundo 

Restrito  

Um mundo  

Só meu... 

Vivo encantado 

Como os rastilhos 

Da minha sombra 

Da minha sombra  

Que me abandona 

Nas horas solitárias  

Nas horas da 

Escrava escuridão... 

 

Sou escravo da escuridão 

Não vejo a luz  

No fim do túnel....     

 

 

 

 

4 Tu inspiras musa ausente 

 

Longe... 

Bem longe  

Descobri a ilusão  

Na remota vida 

Que encalhou  

Nas velas prosadas 

De paixão... 

Bem longe  

Maravilhei-me  

Na utopia  

De possuir a beldade  

Concavado num 

Timbre feminino... 

Bem longe  

Suei a terra  

Suei prosas 

Futuras na alma 

Prosas escaldantes  

De irrealidade 

Sou mendigo  

Sou um homem 

Perdido numa epopeia... 

O primeiro amor  

É um fogo  


