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 Poema de analise 
  
Numa análise: a distância, 
O factor do amor, 
Que hesitei sobre de arte a mim, 
E ganhou forma, 
E perdi me num sem fim, 
É algo concreto e não-compreensível 
Afinal matei o meu nome, 
Para que a flor se mante-se segura, 
Sobre um passado que já foi, 
No meu coração. 
  
  
  
1 
  
Uma Paz irreversível, 
Num paraíso da aldeia, 
As vozes de feira d’um poeta sem eira, 
Nem estrume velhaco 
Ele parece um palhaço 
De tanto poeta ser 
Que desaprendeu a viver   
  
2 
  
Nem o abismo 
Faz gritar o Céu 
Oh! Criaturas de construção 
Poeta feroz que faz a audição 
A um Deus-perfeito 
Que numa constelação 
À china é inexistente 
As páginas-narradas 
Da matança dos preguiçosos   
  
  
3 
Doce e ténue raiz do espirito 
Onde o vento anda zas trazzz 
A dançar na constipação   
Em berços sinaléticos 
As raízes no ar 
De um passado bem-aventurado 
Que por mares lavraram caminho 
Em quatro estrelinhas 



Nasceu um paraíso cantinho 
  
4 
Símbolo de globo: a esfera em roda-viva 
Na cruz de Jesus, 
A aldeia global.. no tempo… eterno   
A encheu de lágrima… ó Portugal 
Lagrimas de viúvas, mães chorosas… 
Param de chorar para alastrar este mar 
  
5 
Teias em sombra 
O sorriso na dama 
A Inês a desgraça 
 Nuns gritos-aflitos 
Dos velhos carniceiros 
Em Satanás para a matança 
  
6 
Vasco vence o kamasutra 
Ocasião de tantas posições 
Ao dobrar o cabo 
Em ferro e espada de leões 
Um suor raivoso 
 Ódio 
O cuspir de dois máres 
De saliva vermelha em elevação 
De uma exaltação.    
  
7 
Entre o navio… 
As palmeiras santas  
Navegantes de guerra sem santidade (?)   
Na memória mortal? 
D’um fogo-sombrio 
À luz da plenitude 
Para o Céu chegar? 
  
  
8 
  
Versos deitados 
Em telas de hortelã 
Aipo de canela 
Mexerico na cozinha: (….) amor pela manhã 
Sobre os ditados da TV 
Crescentes  em  amor 
Na tinta derramada 
Um poeta… que faz acontecer 
Sem puder ser o que não é! 
  
  
9 
  
Sem ti, 
Pedaço de chão, 
Firmeza: força que se move, 
À Luz coroada de sentidos, 
Em verbos de amores-despidos, 
No carinho: ó meu coração.   



  
10 
Carro veloz do não-mata, 
Conduzido até à estação, 
Na lebre que tudo vence, 
Mas não a tartaruga-crente,   
Que Deus ama,   
A longevidade risonha e alegre. 
  
  
  
  
11 
  
Só quem escolhe… recebe, 
Semeou, 
Existi, 
 Progresso. 
O crer o trigo,   
No amor expansivo, 
De telas desmedidas, 
De um beijo do Céu. 
. 
  
12 
Nem todo os que têm 
Fazem da vida a acontecer 
E por mais o que acontece: é viver 
Na certeza de um olá pela manhã. 
São todas as crianças 
A gloria é do  ninguém… que vence o Céu 
  
  
13 
A delicadeza que faz sentir a pureza, 
Num universo que é ultrapassado, 
Sem gentileza,   
Nem inveja.    
Que num parecer de um dia, 
O pato feio vira cisne, 
Em detalhes do acontecer, 
Num inverno de paraíso. 
  
  
14 
Longa e vadia, 
 Madrugada   
Que foge, 
Aos ponteiros do taberneiro, 
Que no vinho é um suicida de saco cheio. 
  
No precisar, 
O viver 
O puro-ser, 
Onde Deus há sempre-viver, 
Num pedaço de vinho que viu crescer. 
  
15 
Um tempo, 
Uma vida, 



Sem intrigas, 
A conquista real. 
Nos precipícios da perfeição, 
Que à luz da lua e do Sol, 
Há um brilho fulgurante, 
Dum amor-gigante. 
  
  
16 
O dia tem esmeraldas, 
Tem estrelas cintilantes, 
Tem Náufragos de pegadas de elefante, 
Tem cortinas do amor que se abre, 
  
Olá Luz que conduz o florescer, 
Olá meu florescente-madrugador, 
Olá meu super inspirador, 
Olá amado condutor que leva ao céu, 
Sobre o meu telhado, 
Que nunca será meu. 
  
17 
O dia contemplado de união, 
Fundido, 
Na cidade da liberdade, 
As correntes desamarram,   
A plantar o cantar de gente, 
As sinfonias angelicais, 
As vitória fundamental, 
No verbo-ser… 
Onde não há adormecer… 
  
  
18 
O Mistério é sempre sincero, 
Aguardado em puro-viver, 
Em puro acreditar, 
Por ser enigma de viver,   
E o Amor em pincelas sucedidas, 
Subtrai-se a vida, 
 Em prol  d´um amor-celestial, 
Que ao Céu vai chegar. 
  
19 
As telas submetida, 
Nunca escondida,  
São memórias que escrevo, 
A pintar poemas, 
Com um pincel de madeira, 
O Duro e o suave, 
Onde tudo é preciso esforço. 
Para o viver o seu escrever. 
  
20 
Um dia, 
A maravilha, 
O esconderijo do não-esconder, 
 E poeta na vivência,   
Ligado ao Deus, 
Nos horizontes-impossíveis,   



Desfolhando sentimentos, 
Ardentes por dentro, 
Em sentidos diversos, 
Cantados neste verso. 
  
  
21 
A cada dia a presença do EU SOU,   
É Aquele é Aquela: a unidade, 
Presente em toda a parte, 
Entre engenho e arte, 
O sol e as constelações, 
Num reino feliz, 
Alcançado de fé, 
Onde na diferença não à sentença. 
  
  
  
22 
A noite e céu 
A Luz e escuridão 
A mansa trovoada em  exaltação 
A lei natureza 
Onde céu pode cair 
E nada e… tudo só a fé pode o pisar 
E não escravizar. 
 A lei de um tempo que não morreu  
  
  
  
23 
Sopro de amor, 
Incenso de calor, 
Colorido, 
No meu beijo,   
Em ti fada da lua, 
Que habitas num, 
Num abrigo de céu, 
Sem serpente.  
Oh! Tu anjo-gente, 
Porque tu és importante, 
Para o Criador, 
Se não tens cuidado com o amor!   
  
  
24 
A lua é chuva de auroras globais, 
É flores em mergulho, 
É refecho puro-singular… 
É luz quando há alegria, 
É noite o  casar da lua e do sol 
Numa linda sinfonia, 
É viver na eterna harmonia. 
  
25 
Nem sol, 
Nem lua, 
Nem chuva, ao hino da alegria. 
Onde estará essa magia? 
E acontece o eclipse, 



Numa escuridão sem compaixão. 
  
26 
É o dia de eternidade, 
Haja felicidade no querer, 
No sonhar-apetecer. 
E desaparece, 
Sobre um brando em medida  
Um pecado sem igual. 
Na criança-inocente, 
Por nascer torna se pecadora gente. 
  
  
  
27 
  
Nem longe o perigo, 
Cansa de lutar, 
É meta!   
A cada tempo, o segundo morre, 
E nasce pressentimento, 
Dum perigo que não existe, 
Onde vive o medo persiste.   
  
28 
Lua nova em lua crescente, 
Em terra iluminada de decrescente, 
Oh! Pedaço de luz, 
Fala-me do teu brilho, 
E escrever cartas ao luar, 
Para haver um ponto de encontro. 
  
29 
  
O paraíso nem parece céu, 
Nem a luz é morte, 
Essa luz que não se apaga, 
Todos somos farol, 
E o adeus não existe, 
E nada se apaga, 
A luz em todos persiste. 
  
30 
Nem o tempo apaga a memória, 
É o tempo é eternidade 
É o fruto em felicidade, 
Em que tudo persiste 
Num grande continuar, 
Escrevendo lugares, formas e cores   
Em pincelas de amores, 
Com flores à beira do jardim ao luar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


