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1  Romeu e Julieta 

 

A maré ditou 

Um fado infiel  

Na penumbra da noite 

As loucuras  

Nesta paixão 

Onde a s estrelas cintilavam  

Um rasto de eternidade  

Que ainda vive a vossa 

Estrela  

É a estrela que guia 

Dos românticos 

E os poetas… 

O eco do mar  

É incendiado pelo farol  

Que canta a eterna melodia 

O som da paixão 

Tu és o sol da meia-noite 

E vós sois  

A lua e o sol  

Que iluminam 

Que cantam  

O som da paixão…    

 

 

 

2 Palavras inocentes  

 

As palavras inocentes são caprichosas… 

Por serem chorosas…  



 

 

3 Inocente 

 

Nesta insólita  

Horas  

Uiva o lobo  

Preso neste amplo  

Universo fechado 

Preso dentro si mesmo 

Ou num comboio  

Às moscas com um  

Cheiro podre de solidão… 

Aqui soletra  

A escuridão  

E como a escuridão veio a morte 

Uma morte inocente  

Que agora late  

Sem vida  

A morte é como o latim 

É uma língua morta  

Uma língua esquecida 

É nessa razão que os mortos não falam 

Mas comunicam  

 - Estou morto! 

 

 

 

 

 

 



 

4 Ampulheta  

 

Nesse corpo  

Sinuoso  

Delineado por um  

Artesão desconhecido 

Desliza no gargalo do tempo  

O misterioso destino 

Que fabrica a vida  

O tempo nunca para 

Nem entra em suspenso  

A areia que desliza  

No te fino gargalo 

É ondulante 

E moldasse pelo seu bem-querer  

O passado fica para  

Trás  

Tu só contas para a frente 

 

 

 

 

5 A vela e a campa  

 

Nesta torre 

De cera  

Incandescente  

Que lacrimeja 

No incenso quente  

No incenso de calor gelado 



Desse fogo  

Que brinda  

E revela 

A triste mágoa 

Da fuga da alma 

De um corpo sem alma 

Nem vida 

A vida é um jardim temporário  

É esse fogo gelado 

Que incendeia  

As campas de mármore  

Sem abrigo 

Mortas na friagem  

E no frio sem vida... 

Num calor morto... 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Amor e a Primavera  

 

Porquê agora? 

Que a febre dos fenos correr 

De mão dada com a vida 

Porquê a passara  

Chilreia cantado versos de amor? 

Porquê a Primavera? 



Porquê corre o perfume  

E adrenalina de devorar  

E nunca de se contentar de amores? 

Porquê esta fome  

Que nos devora  

E que faz devorar  

Como num pecado este pedaço 

De fruto amado  

Porquê o poço de amores 

Gera a sensibilidade? 

Porquê hoje me apaixonei? 

Porquê o meu coração  

Tem um dínamo? 

 

 

 

 

 

 

7 Criança prematura  

 

Rasgaste  

Num estímulo prematuro 

Para dar asas a vida 

E Feriste de alegria 

E rasgastes  

Saco  

O transbordo 

Maternal cessou 

Adiantadamente... 

 



 

 

8 Moinho  

 

Esse punho coroado 

De memórias  

Que o tempo leva 

 Esse punho coroado 

Empedrado 

Calçados de tijolos 

Com essência da carne de Adão  

O amontoado de adobes 

Que circundam  

Uma metáfora da vida 

Pois a vida é o ensaio  

Para a morte 

Teu troco é  

Quase cilíndrico  

E tem barbas de velhice... 

 

 

 

 

9 Ressuscitar dos fantasmas   

 

Nesta sala sufocada 

Pelas garras da escuridão  

As paredes são telas escuras 

Com desenhos de sombras  

Em movimento  

Pela janela rompe  



Um tépido luar 

Que deambula pelos…  

Céus  

É a lua à procura  

Do eterno amado 

À procura do sol… 

Pela janela 

O luar afugenta  

As trevas manhosas 

Mas não as sombras  

Vindas do incógnito 

São sombras anónimas… 

 

 

 

 

 

 

10 Incógnita do passado 

 

A incógnita do passado 

Desfila sem venda  

Neste maremoto do presente. 

 

 

 

11 São Valentim 2005 

 

Derramei um beijo 

Na tua face inocente  

E rosada 


