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1 

Quando um poeta fala mais alto 

No abismo sobre a sepultura  

Morre em terna candura  

Sofre os frescos ares da manha  

E todo dia acorda… a vida que desfolha  

Um encerrar de sentido que acordam a toda a hora 

Num tempo onde morre a roupa suja  

Depois de uma grande lavadela… 

 

 

2 

E um enterro é quando alguém parte  

De um local para outro lugar de ponte  

Que encontrar os nevoeiro  

 De uma nova manha  

Que dá luz à vida e encerra a primitiva  

La no alto… num céu florescente  

De certeza e mente  

Oh! Lugar de sucesso e de PAZ 

Onde o amor é a historia todo o tempo 

E na honra não há memoria pois ela persiste no tempo.  

 

3 



Venho encontrar um lugar em saída  

Mas tudo há saída  

Não é mentira ou estória derivada  

De muitas fachadas e telhados de mil cores 

Podes construir o céu nesta casa de verdade  

Que vence o xadrez do medo  

E encontra o seu abismo nos tesouros da felicidade  

Num espaço de balaço que encerra em DEUS.  

 

 

4 

Um poema e o solo do amor  

Em promessas finalizadas em açúcar   

D’um espirito que num qualquer não permite viver 

É a tua luz, a tua graça, bem-amada  

Num derrame de vida e sangue em amor  

Que tu vive numa essência sem medo  

Nem consequência maldita  

Mas tens uma grande corda que estica  

E dá à luz da mente do seu amigo amado.  

 

Andas devagar pelo mundo  

Nadas sem presas 

Descobres o mundo que está à tua beira  

Remas no oceano do teu fado 

Entrelaças os sonhos  

Idealizas a tua vida que está  



À beira de acordar, pois só ainda vives no seu principio…  

 

 

Parte 2  nomes  

 

1 

Acorda princesa 

Não queres 

Ah! Fala mais alto quero-te ouvir. 

 

Longe de mim  

Ouviste-me  

Uhff afasta do meu quarto 

Rua daqui 

Eu quero dormir  

Invadiste o meu quarto  

Rua, vai-te embora  

Ouviste mano… 

 

 

2 

Caminhas num rumo ao 

Lado de Deus  

Andas num… 

Rumo certo 

A vaguear nas teias da vida. 

 



Longe sim! 

Ouviste me? 

Pois a distancia cresce  

E aumenta com o coração  

Sempre que ela acorda… 

 

3 

Maria anjo 

Mar é ir e voltar, no sopro do 

Amar  

Rio é um caminho para a morte 

Invertido? Nunca se inverte  

Amar é um ciclo para a eternidade… 

 

Amar  

No caminho certo, é uma  

Jornada  

Orienta para a felicidade… 

 

4 

Isabel Andrade  

Inverno, não sou! 

Sou o calor do verão 

Agora há em mim, um 

Breve momento de ternura  

Efervescente como a água que  

Lava as mãos das sombras 


