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1 

Sou burro-estúpido e aldrabão  

Sou maior que uma funesta delegação  

De delegados 

E cumpridos em compromisso 

Às mulheres só dou o chouriço   

Para fazer levantar o enguiço de um assunto   

Com tal presunto de ser assumido…  

 

1.1 

Longe… longe de casa  

Longe… Há casas abandonadas  

De rustico tempo  

Que habitam o contratempo de um ser  

Que não permite a viva para além  

De um viver que vale uma morte em padecer 

Morte padecida por grátis e oferecida à vida…  

 

 

1.2  

Nem todo o tempo faz a morte morrer 

E a morte de tal padecer no encontro 

Que só encontra um Deus que dá vida  

De uma muitas cenas coloridas  

Que fazem muitas cenas nas vidas 

 

1.3 

Tenho o tempo em pedrada 



Tenho tempo numa jangada  

Que aluga-se a cada termo  

Num lugar quente que faz morrer  

Todo o acontecido.  

Por não ser nosso amigo… 

 

 

1.4  

 

Ouço a paródia da asneira  

Sinto a o ritmo da falácia  

E o momento de desgraça  

Por meu pai viver em asnática  

De um colorir  

Que faz curtir 

Um momento de divertir.  

 

 

1.5 

 

Vejo o verbo… o verbo que quero  

Ser pra-além do momento de ser rude e cimento  

Que ciúmes não há  

Há o provocar de uma cena que tem capítulo de clarear  

A lua de um apreciar de um rude viver 

Que vale o padecer de tanto sofrer… 

 

 

1.6  

Morte apegada a uma janela  

Que abre para a luz um centro do acordar  



Eleva o jardim de uma celeste colheita  

De pernas duras e direitas 

.  

1.7  

 

Queres ser ó dele perfume de elefante  

Dizer a quem ama a quem sente 

Quem ama é outra gente  

De um ser muito prudente  

Por si o verbo está assente 

 

 

1.8  

 

Vejo as luas e as janelas  

Vejo o tempo e as cadelas  

Para ser mais alguém  

Que o baga em substancia  

Elevada a uma substancia cíprica   

 

 

1.9  

 

Gostos de ti tempo  

E no fora do tempo  

Gosto por gostar  

Aquele que sente 

Ter tanto por tanto amar 

 

 

1.10  



 

Sinto-te nele momento de tento ser 

Que vale um furação  

Dento da boca do cão  

Colhida na boca do camaleão. 

 

 

1.11 

 

Este é grande por tua natureza  

Vales uma vida  

Porque a morte é temida 

Num leque de tanto amor 

Que faz luz ao clamor  

De tanta calamidade  

Habita a felicidade…  

 

 

1.12 

Sempre um abraço terno  

Vale um amor de tanto calor  

A vida é um momento de variados momentos  

Instantes e a instantes  

Faz tudo ser memória de sem-barreira… 

 

 

1.13 

Ouço por ouvir aquilo que sinto 

Que és tu para o meu sorrir… 

 

1.14 


