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Num gesto de doce confidência foi-me entregue,

pelas mãos de uma amiga comum, o testemunho. 

As letras materializam a efervescência da vida, nem 

sempre colorida, mas intensa, forte, borbulhando 

emoção, sentir.

A autora aceita o desafio que o impasse lhe provoca, 

aventura-se nas veredas da escrita, redescobre-se e 

deste modo recusa, rejeita a dor que se quer constituir 

sua, humana. Numa postura decidida, devolve-lhe a 

responsabilidade que só a liberdade sabe dar, e essa 

dor encontra forma e corpo na poesia. 

E eis aqui:

“VersejAndo pelos caminhos da alma”
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Existe para que se escoe aquilo que se quer calar, como 

que dedilhando uma velha viola de cordas de aço que 

devolve 

o ânimo aos dedos e a alma à tocadora.

Fica o convite para ouvir os seus acordes, e aceder à 

alma, 

que é, afinal, parte de todos quantos sentem.

Vera Batista
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Almejando  com palavras de amor e dor

As palavras são o corpo do poeta, com elas acaricia a 

vida,  como qualquer amante acaricia o seu objecto de 

amor...

Falar de beleza, de paixão ou sentimentos é expressar o 

que vai na alma ,trocando palavras com o silêncio 

como quem troca afectos com outra parte de si, do ser

É pelo amor que se começa a sentir esta inquietude que 

nos faz desbloquear o visível e o invisível ,através de 

uma canção existente na fonte de palavras correntes 

que brotam de nós
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Sou alma, sou flor, sou vento

No peito guardo a lembrança

do mundo que nunca vi,

dessa mágoa tão profunda

de um amor que não vivi

Caminho por entres as águas

profundas da solidão,

no cabelo, guardo o toque

do calor da tua mão
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sou alma, sou flor, sou vento

sou canção, sou pensamento

sou lembrança de um momento

sou palavra , sou tormento

Na varanda espero a noite

que me enche de saudade...

Não quero mais lembrar o tempo

em que vesti a vaidade

Este amor de capa e espada

que rasga restos de mim,

preenche todas as horas,

transforma-me em arlequim
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Perdida em sons do momento

faço deles minha história,

perco a noção do caminho,

vivo envolta na memória

sou alma, sou flor, sou vento

sou canção, sou pensamento,

sou lembrança de um momento

sou palavra , sou tormento
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Ser amada

Cheiro suave e travo amargo,

doce embalar de horas vagas,

café que escorre quentinho

por entre palavras usadas,

sorrisos já partilhados

noutras horas noutras mágoas...

A lua assoma baixinho

vem ouvir cantar baladas.

O frio aquece as conversas

que vivem pela esplanada,

o mundo passa dolente

em cada golo , suspiras,

                           mais uma noite passada.
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Companhia envolvente

na cidade acordada,

assim vais ficando presente

na vida que chega atrasada

Tempo perdido não conta

a não ser como saber,

esquecer que um dia sonhaste

que não podias ser amada...

A rosa que foi colhida

ainda tem o seu valor,

tem sonho, tem ousadia,

tem na alma o seu amor

O peito canta baixinho

para espantar a dor,

rosa não acabou

o teu cheiro de flor
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Cama fria

A cama fica fria

com a tua ausência

...passo a mão...

a suavidade do lençol

dói-me...

como se o algodão

por estranha magia

se transformasse em faca

que me trespassa o peito

olho para a almofada,

não repousas a cabeça

não ris com teu riso maroto...
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esta noite não vieste

como em tantas outras também...

deixaste teu lugar vazio

do teu lado, ficou frio,

do meu ficou o desdém.

Sei que também me sonhas,

sei que chamas o meu nome

e eu grito em tua busca

numa aflição que assusta

para matar minha fome.

Mas por te saber seguro,

a dor é mera poesia,

é apenas a saudade

a brincar com a verdade,

que o nosso amor exigia
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Sempre que a saudade vem

Sempre que a saudade vem

envolvo o meu corpo em ti,

mesmo que sejas só pensamento.

Fecho os olhos

e encontro-te

por entre a floresta encantada,

enroscada,

sonho contigo a meu lado

em cada momento

em que me sento

em frente a esta janela,

voltada para o nosso amor.

Assim, por entre passos lentos ,

Descalça, mas já sem dor,
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vejo ao longe a nossa sombra,

a sombra de qual guerreiro,

corajoso e lutador...
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Difícil de conter

Por esse amor segui em frente,

caminhei contra a corrente

mas o teu amor é matreiro,

nunca se consegue inteiro,

com nada fica feliz

Manhãs de chuva ou de sol,

na cama ,entre o meu lençol,

espero a tua presença...

nunca sei com o que conto

tua vida é um confronto

entre partir e ficar
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O que é teu, permanece

entre as sombras do quintal

por vezes o dia amanhece

sem o teu corpo aqui ao lado,

por vezes ainda anoitece

sem saber que este meu fado,

de te querer sem contrato,

fez nosso amor malfadado

e tão difícil de conter
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Mulher açucena

talvez esta mulher poema

tenha um travo de saudade,

talvez esta pequena açucena

seja flor com raridade,

talvez não me baste a voz

para cantar a verdade...

Preciso de ser veloz

não quero ferir a vaidade,

porque o coração da mulher

é habitado por seres

só  soltos pelo querer,

incontidos de prazeres
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Amor que trazes no bolso

a chave deste poema,

amor por teu próprio pulso

salvaste esta Madalena

Pecado de amar demais,

fechada num livro aberto

escrevo poemas iguais

ao viver que tenho incerto...

se um dia alguém te amar

como esta pequena açucena,

pergunta-lhe como calar

a dor de uma mulher insana

Insana de tanto amor

que da terra brotou flor,
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perdeu-se nos seus poemas

para manter seu fervor
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Não vás sem mim

Não vás sem mim,

não largues a minha mão

faz-me sonhar que há ainda, um oceano

de sonhos para nós

faz-me sonhar com a imensa paz

que transmitem os teus lábios.

Não vás se mim,

agarra-me ainda com o desejo

com que navegaste em mim, um dia...

faz-me sonhar com o futuro,

nas ondas do teu cabelo

22



não vás sem mim,

não partas num caminho

que não abriu ainda

horizontes estrelados,

onde com astrolábios

molhados com o sal

da nossa paixão,

mares ainda não navegados

aguardam em sereno velejar

o sabor do coração
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Aprendiz do teu amor (incomum)

Ideias misturadas, semeadas,

pela mente espalhadas

são ventos, levantam folhas

procuram a cada canto

por onde se esconde o encanto

das minhas, nossas escolhas

Se te disser que não paro,

que em cada momento encaro

tudo mais levemente

como pena que flutua,

na brisa que varre a rua...
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Assim estou eu, finalmente,

escolhidas que foram as letras...

não quero que me prometas

o que não possas cumprir,

quero que me acompanhes

quero também que me ames

mas esqueço se quiseres fugir

Foi um projecto comum

de um casal incomum

que o amor uniu assim...

ficas sempre no meu peito

dou-te o que é teu por direito

o que fizeste de mim...

a liberdade de amar,
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compete a quem achar

que assim se sente feliz

Tens teu lugar no meu leito,

lugar cativo no peito

fui mais que tua aprendiz

Aprendiz do teu amor

prometo viver com a dor,

senão me deres teu querer...

no entanto por agora

a minha vida de outrora

foi-se,  só quero viver!

Vive comigo, afinal

tudo é também teu, por igual
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e quero partilhar contigo

a cama, a mesa, o luar

o espelho, o céu, o lugar...

quero ser teu ombro amigo
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Minha vida de poeta

Abri asas para voar, 

rasguei o peito ao amar

desci ao vale das lágrimas

subi o íngreme abismo

talvez por meu egoísmo,

senti demais minhas lástimas

Foi perdida que me achei

com asas de poesia, voei

abri caminhos ao mundo...

Este fado de poeta

pode ser uma tormenta
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por ser de sentir tão profundo...

Pela palavra desci

mas com ela compreendi

que o mundo não é perfeito,

o destino que me escolhe

talvez ainda melhore

a dor que trago no peito

O poeta acolhe a dor

pinta-a com a sua cor

reveste-a, para a cantar

muitas vezes nem ele sabe

se dói mesmo na verdade

ou é sua forma de estar

O poeta quer-se amante,
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quer-se discípulo de Dante

tudo em extrema demasia,

talvez esteja no exagero

o constante e doce apelo

contra uma vida vazia...

Assim sou eu, também

um extremo de tudo, porém

feliz na minha certeza

que a vida de poeta

é sempre uma porta aberta

para descrever a beleza
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Amor distante

Estou presa a este fado que me embala

palavras sem pudor, que hoje canto,

são lágrimas de amor que o peito cala

é sentimento, dor de desencanto

e sempre que te vejo a alma vive,

persegue-te na cor da esperança

Teus lábios são promessas que não tive,

teus olhos são faróis, lembram bonança

amor que se consome na distância...

Abraços lembram pontes de união

queria muito mais que uma lembrança
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queria-te presente de paixão,

mas sei que a distância é um momento,

que a dor de te não ter há-de passar

pois quem se ama sente o desalento,

e sabe que o retorno há-de chegar...

Aguardo com prazer todas as noites

sufoco esta tristeza ao deitar

embora eu saiba, mas tu não me contes

o nosso amor um dia há-de vingar
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Poema do merecer

Suspirando te acolhi,

nos aposentos de mim,

e te cobri com meus beijos.

A flor que em mim colheste,

com teus gestos mereceste

que me perdesse em desejos.

És parte da minha loucura,

envolvo-me, perco-me em ti

Fomos um na noite escura

fomos principio, meio e fim

Fui flor, tu borboleta,

fui tempo, tu ampulheta
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és barco, fui tua vela

se fui nuvem, foste chuva

se fui vinho, tu foste uva

foste pintor, eu fui tela
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Ânsia de paixão

Constante nesta ânsia de paixão

levo meu destino na mão,

caminhando entre a paisagem

Vejo à frente a planície

que torna tão menos difícil

domar este querer selvagem...

Já estive em cais ancorada,

já fui mata desbravada,

perdi-me entre tantos quereres

Por trazer presa a vontade

de beleza, de verdade

fui crescendo em saberes
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Hoje sou um raio de luz

sou alma que se seduz

pela vida, pelo amor,

faço o caminho em palavras

trago comigo as amarras

que desatei sem pudor
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Linhas por onde escrevo

Encho o meu peito de ar

no movimento vital

que mantém o corpo quente,

mas este amor ausente

tornou-se tão usual

que desejo confessar

que quem não ama,

não sente...

Fica-me o peito no vácuo

e esta ausência de contacto

pesa na alma da gente

Fazemos do verso um amante

é nossa forma dolente

de amar o ausente...
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Das letras desenho corpos

Invento toques, carinhos,

e vou por estes caminhos

das letras e das estrofes

procurar abrir os cofres

dos tesouros escondidos

nos sentidos já perdidos...

Linhas por onde escrevo,

companheiras do enredo

duma história ao desalinho...

Talvez nem seja poeta...

mas sou; coisa bem certa, amante deste segredo

de com letras preencher, o que a vida fez perder
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Soneto do pecado

o corpo veste o desejo em arrepio,

o calor sobe no peito, em forma lenta...

despeço-me do tempo, entro em vazio

comandam-me os sentidos, estou atenta

Atenta a esse corpo, que desperta

à vontade de me perder em pecado,

quero me achar na hora certa

quero o meu corpo em ti achado...

paixão de suores e prazer

desejos de sentidos naufragados

abraços de esquecer o amanhecer...

Madrugadas em gritos entoados
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cantando a melodia do prazer,

sentindo nossos corpos abraçados
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A revolta das palavras

Queria o silêncio da morte no lento passar dos dias

respiro ainda por sorte, mas as mãos estão já frias

O pulsar de emoções fortes, ditaram palavras vazias

será assim para sempre, neste constante pulsar

num coração que não sente, num sentir já sem lugar

vive em mim esta corrente, que jorra sem querer parar...

tal como a água que bebo

as palavras saem soltas

são mistério, não percebo

grito, em silêncio, revoltas

41



Queria puder conviver

com esta alma sangrante,

queria puder perceber

sem sofrer todo o instante
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Já nasci assim

É de ti, da tua imagem

que alimento o meu riso

As horas passam à margem

e a noite é o que preciso

para ganhar nova coragem

sem ti, nada é conciso.

Gosto dos nossos rumores, 

das nossas conversas sem fim,

beijos, abraços, amores,

sorrisos; ris-te de mim,

das minhas eternas dores,
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porque já nasci assim…

Sou como uma fonte de água

que saltita ao som do tempo :

umas vezes jorro mágoa,

outras vezes... só o vento

sente a força desta frágua,

deste meu chorar por dentro
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Mulher quatro estações

Verão de tantas tormentas,

passou em passadas lentas.

Deixou um rasto presente,

e  seguiu…

olhando em frente.

Foi Outono de recolhimento,

a folha caiu…

o tormento, foi xaile que a aqueceu

em longas noites de breu

O Inverno e a neve pura,

vestiram de branco a loucura
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À lareira, o fogo queimou a mulher

que por fim, deixou nascer

em si uma nova vida

“À Primavera! bem vinda!”

Renasceu mulher lua, mulher natureza…

Rege-se por várias faces, e em todas elas beleza
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O amor simplificado

Vem assim devagarinho

e aparece no caminho

de quem não esperava o chegar,

distrai toda a atenção

e preenche o coração

de quem não contava encontrar

O sonho ganha outra cor,

a vida um outro sabor

Veste um corpo de beleza,

cada gesto ou cada sinal

podem fazer bem ou mal,

transpirar força ou incerteza
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O amor é sal da vida,

é cada palavra escondida

preenchendo o vazio de alguém...

Põe beijos em toda a boca

abraça a alma mais louca

faz-nos chegar mais além

A porta abre-se assim,

negando os espectros do fim

vivendo só de presente,

cada memória de paixão

faz-nos voar sobre o chão

aquece o momento ausente
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A caneta

P`la minha caneta

escrevo os meus pensamentos.

P`los teus traços incertos

revivo nossos momentos.

Se é caneta ou serão penas,

antigas formas de escrita…

são os mesmos sentimentos

mas outros pontos de vista.

Essas outras Madalenas

que querem envolvimentos,

pedem-te tuas canetas

com as tintas com que escrevo.
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Talvez também lhes prometas

prazer, amor e pecado

ou apenas sejas servo

do querer ser desejado

P`la caneta com que escrevo

mancho de tinta a paixão

mas também escrevo o destino em letras de solidão…
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Dá-me tudo

Como esta chuva de Agosto,

que o céu derrama em lamento,

meu choro lava-me o rosto

liberta-me o desalento

Tanto tempo que sonhei

com teus braços, teu encanto

mas nem por momentos pensei

ser o preço a pagar, tanto...

Como um Agosto incerto

minha vida segue à deriva

e cada passo correcto

tem a parte corrosiva
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Se há princípios e finais,

se o caminho tem chegada,

teimo em não ler os sinais

desprezando a retaguarda

dá-me tudo, quero tudo

és tu meu amor, que quero

embora eu saiba no fundo

que nunca serás sincero
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Feitiço De Amor

O fumo espesso dissipa-se no ar

A música espalha-se, ao meu redor

Um candeeiro, ao fundo

ilumina o meu pensar

Regado de lima, gelo e sabor

o pensamento percorre o mundo...

O tempo não pára para espreitar

A noite não amorna o calor

o silêncio já não é profundo

A calma trouxe o seu par

dançou comigo, sem pudor
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E mostrou-me que cada segundo

em que eu paro de amar

É um momento perdido para a dor

E não faz cair o odiado escudo

Do feitiço do amor…
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Almejando pelo eterno feminino fecundo 

Mulher, mãe, fonte de amor e segurança

Aquela que embala os seus filhos e lhes dá mais do que 

o básico , para que a vida  seja melhor do que uma 

passagem ,muito mais do que uma simples viagem 

pelos recantos dos sentidos, do saber, do viver, e do 

conhecer 
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Para a mãe segura

Talvez eles, que nasceram de nós,

de nós não sejam mais do que amor

O rio que nasce e corre para a foz

não lembra a nascente no seu esplendor

No ventre, resguardamos tempestades

protegidos de sangue, lágrimas e ódios

perdem-se depois, por más vontades

em caminhos que nada têm de sábios

e as desculpas que em nossos passos

vamos rezando em longas orações,

enchem de mágoas os olhos molhados

de feridas abertas, nossos corações
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Se de bem ou mal ficam os gestos

que da pressa, ou enganosas esperanças

não nos poupamos de efeitos inversos,

daqueles por quem lutamos sem cobranças

Se de pedra fiz este momento

por amor maior,  o quis assim

que o Homem maior é o projecto...

por ele anulo partes de mim

mas não te iludas, amor maior,

porque recebes com egoísmo,

tudo o que te derem do seu valor

impedirá futuras quedas no abismo

E assim mãe que serás má

por não permitires discórdias
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haverá quem, assim que vás,

se lembrará das tuas histórias
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Rejeitada

Escondida

entre paredes vivas

Negada

mesmo antes de o ser

Criança entre choro nasceste

de nada serve um não querer

pernas que teimam em fechar

a vida, que escorre de dentro

De sangue, de febres, desejo

Orgulho, ciúme, despeito

E tu que a nada tens direito…

O ventre que te acolheu
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escorre agora em leite, do peito

Um choro,

 na noite, no céu 

Um filho sem qualquer defeito…
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Mãe de afinidade

Foi luz de um outro corpo,

 chama de um outro desejo

Mas apenas teu coração proclama

o amor, o abraço, o beijo

De ti que és em tudo maior

poucos falam ou se lembram,

 da mãe,

 que na dor também reclama,

na mulher que em seus braços

acolhe, filhos que outras rejeitam

Não és corpo, és muito mais,

 és presença, calor, regaço.

 És eterna humanidade
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Por muito que de ti se esqueçam,

essa mão que embala o berço,

que sustem as dores, os medos,

que embora não dê à luz,

 sabe todos os segredos.

 Não se ensina, e quem supõe

que sabe o que é ser mãe,

 só saberá na verdade

quando amar assim,

 como uma mãe de afinidade
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Almejando pelo tempo e pelas histórias da 

vida

O tempo, esse incontável, cheio de histórias de vidas, 

contadas por palavras, gestos e imaginação, daqueles 

que criam mundos em jeito de oração

Não se vive apenas de dias contados mas de pedaços de 

tempos calculados, sonhados e inventados pelas 

mentes, pelas mãos e pelas bocas dos contadores das 

histórias , que enchem os tempos de vida
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O tempo

O tempo,

companheiro dos enganos

amigo nas horas vãs

sempre comigo caminha

desordeiro e cavaleiro

O tempo não me abandona

se paro ele caminha

se sigo ele irá atrás

O tempo

perdoa e embala

transforma todas as coisas,

dá certezas, forma escolhas

abraça os desesperados

conforta os mal amados
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torna herói o mais audaz

Tempo

foi, será, talvez

embrulhado em incertezas,

caminha em seu passo certo

trás música em seu compasso

deixa marcas, com seu traço

É o condutor sem rosto

companheiro a contra-gosto

de todos

do princípio ao fim...
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Outono

Olho a folha que cai lentamente

numa brisa brincalhona

como um aviso que vai contar segredos

que a natureza traz à tona

Outono, nessa luz mortiça, incerta

na planície, que se veste de amarelos

no calor que a terra ainda liberta,

os campos que vazios se tornam belos

pelos corpos das mulheres passam os anos

mas a alma só se enche de ternura

corações que amam, santos e profanos

aprendem com o tempo a candura
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Outono que se queda pelos dias

trazendo novas cores de magia

Outono que se perde em alegrias,

mas que ganha em saber que contagia

Que as estações são como mulheres

cada uma no seu tempo e seu lugar

envolvidas de mistério e saberes

tão próprias em beleza para amar
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O meu mundo

Vou inventar um mundo

onde não haja paredes,

onde as distâncias da vida

sejam só searas verdes

como se a primavera

estivesse sempre a chegar,

como se o frio inverno

fosse só brisa do mar

Vou inventar um mundo

onde só haja crianças,

onde o riso das pessoas

seja pleno de lembranças,

verdes caminhos sem pedras
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lindos sorrisos no rosto

um mundo só de alegrias,

onde não more o desgosto
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Oração

Agora que aqui me encontras

de novo a teus pés prostrada,

quero dizer que amo

cada pedra da estrada

conto por cada lágrima

alegrias que me deste,

conto por cada sonho

milagres que me fizeste

sou fruto desse mistério

com que criaste a beleza,

sou também produto estranho

de mágica natureza
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agradeço a grande benção

de contigo partilhar

a paz, nesta madrugada

depois de tanto chorar

sabes que tu em mim

és cada ponto de luz,

és toda a natureza

és muito mais que uma cruz

não gosto daquela imagem

em que te fazem sofrer

acredito que a mensagem

é: “ama e aprende a viver”
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Acordar

Esse intenso despertar dos sentidos

que mergulhados em sonhos,

nascem a cada dia

com o vigor da paixão.

Os olhos que se abrem,

que perscrutam na escuridão

procuram ainda nos sonhos

num viver que se insiste,

algo de menos triste

o fim desta solidão.
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O leito quente me envolve

o corpo não me responde

e fico na morna preguiça.

Evitando o nascer do dia

 a luta se avizinha,

o chegar da hora certa,

o movimento da vida

que envolta em vil preguiça

recusa seguir em frente
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Acordar

enfrentar, com todas as armas

o que lá fora me espera

O espelho reflecte a imagem

do ser

e da sua coragem

para a incerta viagem

do que tiver que ser…
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O jardim da inconstância

Turbulências imergidas

de constâncias incontidas

Só vivenciando se aprende...

O sabor de cada lágrima

o sal que cada gota contém

a beleza do cristal que cai

suave dos olhos, enche a terra

de um cheiro de jasmim

que seca os males da guerra
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Essa guerra do amor

de quem quer tudo para si

de quem não sabe que a dor

faz parte das cores do jardim
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O seMtido

Quando o sonho se desfaz e se transforma

quando as mudanças trazem incerteza

nem sempre tomas em ti a mesma forma

nem sempre consegues procurar beleza

As complicações que a cabeça teima,

em querer acreditar, procurar

fazem-te parar junto à beira

da estrada que tens que trilhar

decisões necessárias de tomar

sofrimentos incontidos

medos por apagar
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sentimentos escondidos...

tudo faz parte de um passado

contra o qual tens que lutar

tudo teve o seu sentido

para que se pudesse chegar...

Em vez de ficares à espera

de algo que já não vem

enfrenta-te cara a cara

descobre o que o outro não vê
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Devaneios perdidos no sótão da despedida

Assim, pedaços de mim

que guardo algures

onde se possam tocar…

vitrines iluminadas

mulheres de vestes rasgadas

palhaços que choram de rir…

Teatros de peças sem fim,

chaves presas em ranhuras

orquestras de querubins

penas que chovem de nuvens

Uma menina perdida
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um leão com uma ferida

histórias e lendas sagradas

Enfim…

poemas perdidos algures

nos sotãos da despedida
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Só quero palavras

Não quero uma rima certa

não quero um poema comum,

quero algo que me defina

algo que mostre esta sina

traçada por um viver distante

por este amar ofegante...

Não quero uma rima certa,

não quero um poema comum

quero ser eu, ser diferente

quero o meu lugar presente

Quero espalhar a magia
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que em minh`alma havia

Não quero uma rima certa

não quero um poema comum

não quero ares de inteligência

não quero a douta ciência

não quero beleza tocante

Quero escrever tão somente

por palavras escorre o ser

e também o parecer

por palavras nasce a guerra

se cria, mostra e enterra

Por palavras me despi

e também me defini...
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Nem uma palavra trocada

Nem uma palavra trocada...

Silêncio na alvorada,

corpos que se misturam,

prazeres que ambos viveram

num quarto agora quieto

Nos lábios a quente procura

nas pernas a dor da loucura

no peito, ainda bate, descompassado

aquele que o tem levado

de noite a destino incerto

São corpos que em prazer se dão
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na entrega da paixão,

onde o silêncio se abre

dando lugar à verdade

sussurrada,  em ausência de alfabeto
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Queria um poema

Queria um poema feliz,

 desses que levam consigo

o riso de alegria de um petiz,

 a calma de um porto de abrigo...

Desses que acalmam, tão somente

de os ouvir, ou ter em mente

Queria poder usar palavras

com a eloquência de um orador

mas só consigo outras maneiras

dessas simples, sem fulgor,

para descrever as vivências,
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 dores, amores e experiências

O meu poema é pesado,

 dói sempre, leva tempo a ver a luz

talvez o queira tão elevado

que raramente me seduz.

 Quando por fim terminado,

 nunca com ele me agrado

Não chores hoje poema

não te quero ouvir carpir...

Hoje quero ser açucena

quero ser feliz a rir

não atormentes a alma

nesta tão prezada calma

Se sou flor, pássaro ou água
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o que for hoje, é beleza

Poema, não te percas em mágoa

vive a vida com certeza

que cada hora do dia

conspira a minha alegria
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O caderno perdido

Num caderno envelhecido

repousam imagens,

nas linhas, nas bermas

palavras recordam um tempo esquecido

foram sonhos, viagens, paragem, caminho…

Do caderno envelhecido,

guardado no caixote

alguém retirou um pergaminho

nele repousa um D. Quixote

uma bela adormecida

um verso antigo
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Foi história passada, surgida do nada

no caixote perdido

o velho caderno guardava um abrigo

da mente e da alma,

da memória sarada,

das feridas da vida…
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O peito que embala a dor

Da janela vejo a lua

que estende os seus braços à noite

na morna lentidão que é sua,

a luz fria dita a sorte

dos amante que escondidos

trocam carinhos esquecidos.

Esquecidos que de momentos

se fazem pedaços de anseio,

mas força de sentimentos

são mais do que um simples meio

de se chegar ao amor,
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de que se alimenta a dor.

Pobres amantes, coitados

que se perdem em eternas juras,

não sabem que tristes fados

foram escritos em noites escuras,

por outros que amavam escondidos,

verem os seus sonhos perdidos.

Peito que embalas chorando

a dor de não seres ouvido,

grita na noite teu fado.

Diz em segredo a quem ama

que dor é eterna chama,

consumida num vasto inferno

de perdas, enganos, partidas,
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peito tu que és eterno

em todas as minhas vidas.

Avisa esses que à lua juram

que os sentimentos perduram…
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Viver é um querer contido

Amargurado,

é todo aquele

que vê o seu amor enganado

Desesperado,

é todo aquele que procura

e não encontrará o seu achado

Solitário,

é o que enche de horas vazias

o seu horário

Otário,

é aquele que pensa
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que só com verdade

se preenche um formulário

Complicada a arte de saber viver,

muito mais do que nascer,

o nascimento é esquecido

o viver é um querer contido

não há uma porta aberta

não existe resposta certa

e mesmo a cada descoberta

se vê que a estrada é incerta

De esperança e grandes planos

resultam muitas vezes danos

gestos crentes ou profanos
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não distinguem seres humanos

Fica a cada consciência

a arte ou a ciência

de viver com paciência

e ser mais do que aparência

De nada vale ocultar

tentar mentir ou fechar

o sentimento escondido

o amor é bem maior

que qualquer rasgo de dor

se não é correspondido
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Abre teus braços ao dia

veste o rosto de alegria

deixa o sol por fim nascer

quem ama sabe o segredo

não deixa vencer o medo

faz  poemas do  seu viver
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Pescadoras de amor

Castelos de areia molhada

banhados de água salgada

que levam para longe as partidas...

Lavam do corpo fadigas

dos dias, das despedidas

da miséria, das intrigas

Barco que se faz ao mar,

tentando da vida pescar

mais do que dê pão para a boca

que vida de pescador

é feita com força estóica
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Trançada em redes de dor

Pequena morena que espera

em tardes de Primavera

horizontes de saudades

Dos braços do seu herói

virão calor e saudades

que a distância não corroi

só a pele é vencida

pelo sol e pela vida

por noites em alto mar

porque a morena espera

para ver seu homem voltar

em tardes de Primavera

O amor e o destino
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dão força ao corpo e ao tino

para manter viva a paixão,

dos homens pela lida do mar,

das mulheres pela solidão

de esperar para amar
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A jovem madura

P`la rua triste e escura,

caminha a jovem madura...

É assim que dela falam

essas bocas que não calam

a malfadada inveja

de quem não sabe o que deseja.

A rua é sua companheira

nas noites que, por brincadeira,

vem ver as modas que pairam,

mas jamais desconfiaram

o que o coração anseja 

para os lábios de cereja.

Procura à noite sozinha

aquele por quem definha,
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nas noites em que ele não vem.

O corpo não se contém

e vem para a rua brincar

entre sombras e luar.

A música é toda dela

seja no bar ou na ruela

e canta quase a chorar,

por não conseguir encontrar

o amor que ela perdeu,

ou que dela se esqueceu

101



Presa

A presa e o seu carrasco

com pele de predador...

a eterna rusga

a eterna caça

a eterna busca

do vencedor

A natureza é cruel

ou apenas e só

justa

Para que alguns resistam

a dura batalha persiste

entre o que pode
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e o que luta

Dos fracos

ficam os restos,

talvez uma vaga lembrança

aos fortes sobram despojos

das guerras

p`la vida imposta

No renascer da esperança

novos ocupam lugares

velhos perdem

para melhores

que substituem os postos

não se espera que resistam

nem sequer

103



que não desistam

As regras ditam o jogo

e talvez, quem sabe

o tesouro

esteja guardado para quem

fugindo à eterna guerra

descobre a formula certa

de fugir ao predador,

conseguindo desta forma

desprezar a própria dor
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Almejando pelo meu chão

Esse pedaço de chão a que chamamos nosso, mas que 

de nosso nada tem ,porque  a Terra é de todos quantos 

a pisam.

Livres de voar pelo mundo inteiro, como pássaros, 

amamos os céus, mas ansiamos o chão, onde, 

julgando-o nosso, queremos imprimir nossas vontades, 

nossas marcas, deixar pintado o nosso eu, em artes de 

merecimento, fitando as contas ao esquecimento
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Ao meu país

O meu país,

de contradições,

de gente boa, de ilusões.

O meu país de norte a sul

cheio de sol, de cor de luz

o meu país, que tanto corre

em busca da velha Europa,

quando dentro do seu seio

tem muito mais vida,

que a que se nota.

Em cada porta,

um rosto alegre

que dá ao outro

pouco se importa
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o que houver será para todos

um povo unido,

dado a risota

da planície, ao verde Minho

do planalto escorre o seu vinho

gente da faina,

gente do mar

gente da terra

dada ao seu lar

Tem no seu prato

um bom prazer

gente que canta,

dada ao lazer.

Trouxe do mar tanta riqueza

tem no seu canto tanta beleza
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Trago no peito

o meu país

onde aprendi

a ser feliz
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Liberdade a brincar

liberdade nasceu de madrugada

fez-se criança ingrata

casou com quem não devia

Essa menina gaiata

nas mãos de um democrata

ficou presa em demasia

Hoje só quer boa vida

vende-se por qualquer cantiga

só diz o que lhe convém

às vezes sem saber castiga

por exigir, a quem lhe liga

que não mostrem o que tem
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liberdade anda enganada

não é a ela que servem,

mas ela deve servir

esses que lhe têm desdém

só prestam vassalagem a quem

tiver dinheiro a luzir

Assim liberdade querida

tens que ter mais atenção

o dinheiro paga contas,

mas é melhor ter na mão

a espada da razão

do que mordaças nas bocas
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Levanta-te liberdade

Ruas apinhadas de gente,

um verso que tinha em mente,

mas que foi com a multidão…

Olho para o meu redor,

perco-me no majestoso torpor

em que caiu a razão.

Movimentos sem sentido,

olhos sem brilho, vazios

Corações sem um motivo

para lutar

por um caminho…

111



Um grito pela cidade,

uma causa, uma vaidade…

Acorda sociedade!

Olha-te, sente-te,

invade ruas e vidas.

Levanta-te liberdade!
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