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1   
 
Pena gentil – a maré da bonança,  
Um beijo entre as bocas, 
Que não padece o conquistar. 
E a loucura de inverno, 
Frio e denso, suave e tranquilo, 
Ouço os gemidos da mãe ao acordar, 
Ao sair da cama por um relógio oco,  
Que na luz morre o falecer.  
D’um amor afogado do viver,  
De tanto sensato sofrer,  
Que faz a mãe andar no além…   
 
       
2 
Livre é como voar sem alcançar,  
O limite do céu,  
Viver em cada encontro,  
Um alento poderoso sem desgosto  
Nos ideais dos dias fabricam dias,  
Nas eternidades que nunca desfalecem, 
Elas são como flores que se cheiram,  
Na inalação das cores. 
 
O amor é seu perfume, 
Num amadurecer que perdura o seu viver,   
Por viver agarrado a ti sem se perder.        
 
 
 
3 
Mãe sonhei estar contigo! 
Mas a distância é espiritual,  
Tudo parece um carnaval,  
Onde há bem e o mal, 
E uma certeza, que a morte nos separou,  
E cuco frouxo morreu,  
O relógio não caminha, 
E a cama é a minha heroína, 
Perdido no total desespero, 
Vivo sem apego ao apego,  
Num romeiro solitário, 
Que faz rezar o solário do rosário.  
 



        
4 
Hoje fui-te ver ao longo do horizonte,  
Que parou de pairar,  
E perdi o escape da dor  
Em pleno céu de cor.   
Ganhei asas e subi 
E a minha donzela vi, 
Sobre a entrada celeste  
Com seus olhares campestres.  
Gratidão por haver essa união, 
Que embeleza o coração,  
Por tanto subir  
Que o verbo amar tenho que admitir.  
 
 
 
 
5 
Nem o parece sombra e meia-sombra parece,  
A prece anda à solta num abismo,  
Sobre os telhados de vidro caídos,   
E abismo saltado na verdade, 
Para tanto amar. 
 
Que as portas abrem as colheitas de sangue 
Para o todo perfumar,  
E em sangue derramado,  
Que lindo frasco açucarado  
Que fustiga esta bela cantiga  
Que o amar faz subir na praia do meu lar 
A bruma de luar     
 
 
 
6 
O fracasso é tão escasso, 
Que o perco e esqueço dele, 
E quando esse não paira na jangada,  
Sinto que vivo, numa outra estrada,  
Tão invulgar e sincera,  
Que desperta uma flor mais que bela,  
De beleza desmedida, 
Que calço os sapatos e vou em assalto,  
Para um céu e nunca escasso,  
Onde não há pedaço quebrado.  
De tão fantochado,  
Por ser doce alicerce que nunca se esquece,  
Para o sempre…       
 



 
 
7 
Não temo mais em escrever poesia, 
Porque já escrevi o meu dia.  
Um dia que passou,  
Sem morte à história,  
E alcançou a grande vitória,  
De tal tamanha escrita que tudo a Deus é dita,  
Por o amor que nele fabrica.   
 
 
 
       
8 
Que rica chouriça ganhei hoje, 
Um queijo e um pandeló, 
Chorei tanto por ver o fracasso,  
Ser um verbo tão escasso,  
Que perdeu a gravata ficando com o laço,  
E não morreu pendurado,   
Por um gracejo e proteção que vem, 
No fundo do coração.  
A mijar para o celeiro, 
E a carne das flores fazem os tripeiros… 
 
 
 
     
9 
Arroz maninho, 
Farinha de cravinho, 
Sal em tempero,  
Azeite e alho,  
Para comer com a carne de galinha,  
Fabricada no estrumeiro. 
Canta João e bate no pandeiro,  
Alimenta-te bem e fuma depois de acender,  
O cigarro com o isqueiro.   
E fico por aqui… azeite e chouriça,  
De franga que vem de outro estrumeiro,    
Da Alemanha, 
Que perfume tem a franga, 
Até entranha,   
Prefiro beber água de uma azenha.   
 
 
     
  
10 



Alegria de façanha tamanha,  
Que se faz na fazenda no passado verão, 
 Haja amor sem tentação de colher a perdição,  
Perdido por mil tostões para comer alguns grãos de feijão.  
Vivo desconcentrado por ser amado,  
Deus estou contigo e tu tás comigo,  
Nada de intrigas… nada de vozes ferozes,  
Que apodrecem o além de uma água mil, 
Numa fonte que alcança todos horizontes,  
Entre os invernos e as pontes,  
De alegrar por magicar o sonho que fabrica,  
A emoção do imaginar...  
 
 
 
         
11 
Toda a arte vive na poesia,  
Que mágica alegria em tempero,  
E a ninfa esculpe talhas douradas,  
Em morte que dá acesso à imortalidade,  
Ela é bela, têm fragância dos lusos corações,  
Ascensos de tanto Jesus viver e ser amada.  
É assim que vivo embalado,  
Num secreto perfume de perfeição,  
Eu gosto muito do coração,  
Alma minha gentil… de poesia encarnada da alegria,  
Concentrada na mágica constelação.  
Os degraus súbitos de descida que é a grande subida,  
Assim subo descendo na vã glorificação… 
Pela saudade grande não compenetrar, 
É oxigénio a viver no amar do seu festejar… 
 
    
        
12 
Tenho um papel muito molhado,  
Cheio de açúcar  
Comentado [U1]:  
Tenho um papel muito seco  
Cheio de sal.  
Tenho um papagaio solto, 
Tenho um papagaio de vozes gritantes,  
Que fala pelo auto-falante,  
Onde está a diferença grita ele,  
Diferença é igualdade,  
Num papel certo,  
Onde integra a desigualdade,  
Por assim existir tamanha felicidade. 
 



 
 
        
13 
Quem encontra e achou, 
Rico ficou, 
Com tal riqueza,  
Que a felicidade contemplou na firmeza,  
De uma louca certeza do belo encontro,  
Uma mesura de tal ternura. 
Num frasco de rosas silvestres,  
De amores campestres,  
Olhar de terra caiada de branco,  
E terreno seco de lágrimas,  
Tão castanho é o meu amor,  
Que a ele não escolhi a cor.   
 
         
14 
Nem tudo se faz com ternura,  
Quando o amor seca,  
Somente esgota.  
É o ódio contemplado, 
Faz uma primavera de inverno vestida,  
Por ser inimigo, 
E não colher o trigo da sua colher… 
 
     
   
15 
Bela, somente bela,  
A cor dos teus olhos de óculos estampado,  
Vejo o mar que nele pode encontrar,  
Por tanto amar um homem que dissipou,  
Uma vida em esvanecer,    
Que no coração seu nome ficou clicado,  
De tão a ferro quente ficou marcado,  
Por uma fraternidade que não há igualdade,  
Porque nele procuraste a felicidade.          
 
 
 
16 
Não, não te desejo esse caminho, 
De um amor que não é teu amigo,  
Amar por só amar,  
Comentado [U2]:  
É despertar sem nada esperar,  
A espera que alcança,  
O amor é uma realeza de pureza. 


