
 

1 

Lua em mel deitado 

E nos teus braço derramado 

Numa lanterna mágica 

De tantas concentrações  

Que escrevem lençóis de sangue e paz 

Sobre um alfobre de tomates  

Com salada e pepino 

Sobre um herói que é meu amigo 

E os meus amigos são seus fans  

Num tanto tecer pedem a ele a vida  

E a vida tudo Ele tira e dá  

Quem realmente será!?  

 

 

2 

Uma entrinha estranha trepa pelo corpo 

No abismo subjacente ao alicerce subjugado 

Por uma luz que ao negar as trevas  

Apodera-se do coração  

e…. o homem dá à luz toda a essência  

Um negar plural de nada capital 

Num rasto excecional  

Sobre a ausência abominável da serpente  

De repente nasce latente o gosto da mulher 

Para formar o historial de um só coração  

 

 

3 

Pelo melhor faço o papel 



Dou asas ao estatuto 

E faço o produto  

De tão essencial que não é comercial 

É amor que dou e me dou por amor  

Na excelência sem favor  

 

4 

Já és Feliz em Alguém 

Por contempla a ti no além 

Por acaso nada é acaso 

Por tudo vale  

Vale mais o desprender  

Que pode favorecer  

 

5 

Es prosa em temas sobre temas 

Rimas de alfazema  

E chá das cinco em meras conversas 

Convencionais  

De cenas por tantos triviais  

Que tudo em ti é fundamental  

 

6 

Castanhas pelo Novembro  

Sobre Outono em desfolhada 

A serenata dos estudantes da tuna  

Que canta a Despida uma cantiga 

Saudosista de uma partida em aflição 

Que são lágrimas do coração  

 

 



 

7 

Um negro no mundo  

Que  papel faz?  

Pinta o mundo e receia de cor  

Não na escuridão mas numa luz 

  Pausada de cor 

Pela luz de tanto Amor  

 

 

8 

Um escritor, muito editor 

E luz acrescenta livros  

Portista por natureza  

Cidade à beira rio  

Onde por vezes há frio 

De uma constante inverno  

Que não vale por inferno 

 

9 

Rude, de rede rudimentar  

Rabisco de fator fundamental  

De um cato de intriga numa novela  

Onde há a fruta proibida  

 

Quem vê está a sua mercê  

Da esperança a grandeza  

Da intriga a fonte inimiga  

De uma serpente com água que mente  

Que é mais que demente a dor que mais sente.  

 



 

10 

Áspero e sincero  

Rude e violento  

A verdade soo-a nesta graveza  

Como uma gazela virgem  

A fugir do seu macho  

 

 

11 

Maria calhandreira, com voz de feira 

Que vende peixe no espaço da eira  

Fanecas e bacalhau quem quer comer  

É nada mau, bacalhau que é um tesouro  

Que prostitua que vale mais que uma puta  

Por enganar o pobre por bacalhau muito mau  

 

Maldade, não é felicidade  

Quem procura bacalhau vende carapau  

E tudo é inlucidez de um Pertinaz  

Que faz carinho ao gato maltes  

Por tanto amor que vês 

 

 

12 

Quantas vezes chorei a pedir lamento… quantas vezes fomos ciumento 

Para que numa estátua de ouro fino e puro  

O coração transforma-se, numa ogiva perfeita…  

E que o arco e flecha que acerta no coração  

Desse cupido frouxo, que se lamenta pela vigilância do dinheiro 

Um dinheiro que o amor faz sustentar, quem há-de de aguentar  


