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1 Tomo o viver para tonar a crescer 
  
Longe estão os campos, do meu coração. 
Planícies em bondade, extensa de felicidade. 
Longe estão as borboletas, que se dão na barriga, 
E por mais que se vasculhe, não encontro intrigas. 
  
Onde procurei-te, e onde te achei, 
Cruzei e descruzei, para que fosses minha, 
E Hoje a intriga, morreu com um veneno, 
(Uma altíssima erva daninha) 
Que não teima em viver, por um frasco envenenado, 
Erva… maldita erva, que me condenou no sofrer, 
Para que pensasse, que o Diabo atropela-se, o nosso viver. 
  
Tudo passou e, o mal não voltou, 
Em mim o verbo amor, rimou, 
Pela pessoa que hoje e, Agora sou. 
De nada sou, mas tudo em Deus me tornei, 
Por um amar onde naufraguei, 
De tanto sonhar, vejo o meu espelhar   
  
  
  
2 Meu Deus de encanto 
  
  
Bem-haja no coração, 
 Tudo em ti busco,. 
Aí sentinela da paixão 
O curioso tesouro, de sensação tal, 
Que morrer e, nasce no meu funeral. 
  
Em semente tornei, para ganhar a vida indigente, 
E a luz do dia, não padece de anoitecer, 
Onde recheio em viver a iluminação, 
Dentro do Verbo, sem amargo no coração. 
  
Lanterna mágica, que mágica e fornica, 
O tempo em despedida, 
Que anda de rota-batida, 
Em proas do viver, há a morte no acordar. 
Porque amo-te tanto, 
Tu és Verbo, de tal espanto, 
Meu Deus, de encanto. 
  
  
  
3 Nadar em tudo crer 
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Em tudo que quis, é mais que ser um petiz, 
No tornozelo sem pêlo, vejo uma inveja, 
Que se enfrasca de álcool, ao meu lado, 
Que não é meu recheio. 
Satanás que não se ri de mim,  
Ao ter Deus com tempo certo, 
E tudo é momento, 
Quando à luz, letras manifesto a minha ignorância, 
De nada saber, e nadar em tudo crer. 
  
  
  
 4  
Encontrei uma luz, 
Que olhou para mim, 
Que me seduziu, num metro condutor, 
Por ter um abraço de amor. 
  
Teu carinho tão especial, 
Faz de mim, morrer e padecer no funeral, 
Ao partires deixaste um coração vazio, 
Sem amêndoa, uva e trigo. 
  
O que posso fazer? 
Senão continuar a viver, 
O alimento teu… seca a garganta, 
Por teres partido, sem esperança. 
  
Numa memória vivo, 
Um abraço de interno viver, 
Que por inteiro, 
Vivo debaixo do sobreiro, 
Para ter a luz do teu olhar, 
Tão sombria, porque não vejo o teu verbo, 
Em mim cantar . 
  
  
  
 5  
Uma flor, rosa simples e, genuína, 
Uma flor de cadastro gentil, 
E morreu no fracasso, de não ter um frasco, 
Onde se semeie as suas raízes, 
  
E o pentágono, habita o falatório, 
Nas lombrigas, do estômago, 
Para ver se comem mais, 
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Queridos vermes, de horror face, 
Que instalam no intestino, 
Para comer merda, que do corpo quer sair, 
E no horror o corpo, está cansado e quer dormir. 
  
  
  
 6  
Aleluia chegaste, ao princípio da linha, 
Numa fonte de adivinhar, onde há tanto cruzar, 
E de tantas cruzes, que levaste de tanto que amaste, 
Que há fonte de Água-viva chegarás, 
Por tanto amor que dás, 
Na terra que de branco, vai o colorir, 
Um Deus onde há que divertir. 
  
Chegaste à fonte e, perdeste os horizontes, 
Por amor de fronte calçaste a linha, 
E centraste na tua maior amiga, 
Que é Maria de rosa vestida. 
E verdadeiramente amiga, entre as linhas de um tear, 
Ouve o acordar de um beijar, 
Que encontro o verbo do casar. 
  
  
  
  
  
  
 7  
  
Bem alto chegas, 
Em teu achado, 
Nas chamas, do teu punho, 
Na força do teu machado. 
  
Nas cinzas a alegria invade em ti, 
Por tu conseguires o entoar, 
De uma nega à fome da rebeldia, 
Que é mais em mim, 
Por que tenho, todo nu e amado, 
E me consumo em ti, 
Deus, Jesus… ressuscitado. 
  
  
 8  
Nem toei e voei na vida, 
As águas corriam, no desespero, 
E no incerto vazio, 
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Que se encheu de harmonia, 
Numa alegria tão professa. 
  
Coragem para vencer o Leão, 
Monstro ausente de coração. 
Sou mero operário, 
De nada autoritário, de nada sanguinário, 
O meu sangue jorra, nas colheitas de vinho. 
  
À luz dos teus olhos,                               
Nunca infame, que a minha fama, 
Seja só tua. 
Meu amado Jesus, na Cruz crucificado, 
E em três dias ressuscitou. 
Por ti sacrifico o dia-a-dia, 
E em ti encho me de alegria, 
Como uma cigarra e formiga falantes, 
Que se ajudam mutuamente. 
No dia que mais sinto, é quando vivo, 
Mais em ti, e mais em ti… Verbo tão Amado, 
Na cruz me condeno, na tua versão, 
Onde há coração, em alta união, 
A grande paixão sobre ti. 
  
  
  
9  
  
Por tantos sonhos que vivemos, 

Em pedaços de reencontro, 

Vejo-te amor em ondulações, 

Das cenas cor-de-rosa que passamos. 

  

Tudo é nada, e nada é passado, 

Algum tempo é um frasco guardado, 

Por ter sido tão amado. 

Na réplica que não se torna, 

A água da vida destoada, 

A gosto de amarga cena, 

Que faz nascer oblíquo bínfizema 

Por tão doentio, por nada dormir, 

Aquilo que fez divertir, 

A louca sensação do amar.  
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A relação espaço, no contra balanço, 
Faz a procura d’outro caminho, 
Deslindar, o encontro para aquele transportar, 
Que não faz envenenar, 
Aquilo que és, 
Busca na procura, 
Navega nas ondas de Jesus,   
Por todo mar o calçar, 
E a tempestade ultrapassar. 
  
  
  
  
11 
Deserto em vão, isso é porque não hoje paixão 
Quanto maior o pecador, maior o arrependimento 
Por aquele que sente que viver no pecado foi tudo um verbo 
De vida estragado, e de negrume não quer viver 
Por compaixão a Deus quer ter 
Num verbo que não contêm fim de bem-querer que faz maior 
O viver. 
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Se a enxada está suja 
Não se limpa enquanto a obra funcionar 
Seja funcionar de limpeza do seu bem-estar 
Para limpar a enxada quando tudo acabar 
  
 Ouço palavras ao ouvido 
Um momento solene de insignificância 
De palavras e verbos de certeza 
Que tem toda a mentira 
Por ninguém saber o que lhe espera 
  
 Projetos e mais Projeto arte e engenho de projetar 
O que se fala é uma distância para uma realidade 
Mas a realidade com a fala cria felicidade 
Porque língua não é pátria minha 
O silêncio é a minha pátria 
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