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Dedicatória

 Dedicado aos que pensam pela própria cabeça e que desenham e escrevem a própria vida.
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seja outra pessoa a falar de mim)
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 Ser Pensante

...E eu penso, pondero e reflito... 

Sou louco!! Deambulando ou sentado - 

- Tão tenso!! - Exagero! ...Fico aflito! 

Estou mouco!? Delirando ou assombrado... 

Suspenso... Sou sincero e grito, 

Tão pouco importando o resultado: 

«Quero ser! Quero ter! Quero fazer! 

E viver ou morrer como entender!!» 

  

Esta é a vida que me deram... 

(Ou que eu roubei só para mim...?) 

Sem eu pedir, cá me fizeram. 

Nasci banal; Cresci assim. 

Fujo à sina que me impuseram, 

Mas é igual... morro no fim. 

É igual?? Não! É diferente!! 

Ser eu próprio não é ser gente!! 

  

Sou pensador e livre para ser poeta! 

Como tal, pago o preço que isso acarreta, 

Pois apesar de nem sempre ser tão concreta, 

Para mim, esta é a vida mais correta.
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 Amor Sumido

Estás tão longe e o tempo passa... 

E, com o tempo, o coração esquece 

O amor que nos enlaça 

E há um sonho que desvanece... 

  

Será que se nos cruzarmos e eu te falar 

Sobre o amor que em mim cresce e me consome 

Me responderás com um doce olhar 

Ou já nem saberás qual é o meu nome? 

  

É isto que me perturba a respiração 

E me tira o sono quando quero dormir: 

Falar contigo sem ter noção 

Sobre o que pensas ou estás a sentir. 

  

Agora perco-me em dúvidas e incertezas 

Porque quando te escrevo não me respondes. 

Assumo que é porque me desprezas 

E, para eu não te incomodar, te escondes. 

  

Agarro-me ao trabalho para me distrair, 

Mas acabo sempre a divagar... 

Arrependido de quando combinávamos sair 

E me faltava a coragem para me declarar. 

  

Só tenho pena de não ter tentado 

Dar-te um beijo em boa ocasião, 

Mas pelo menos fico descansado: 

Finalmente falei-te com o coração!
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 Advogado

Olho para o mundo, sentado e quieto... 

Vejo o que é certo; compreendo o errado. 

O errado, conserto; e o certo, decreto. 

Se o meu ver for correto, torno-me obstinado. 

  

Respirando fundo, eu lanço-me à vida. 

Enquanto a esperança viver, eu não posso morrer. 

E nem é por mim que a minha essência é movida, 

Mas por todos aqueles que eu vejo a sofrer. 

  

Repleto de dramas e fatalidades, 

O mundo é cheio de desigualdades... 

Mas não precisa de ser assim. 

  

Cada um, com a própria vocação, 

Deve ser levado em consideração. 

As pessoas não são os meios, mas sim o fim.
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 Amor Escondido

Contigo, sonho acordado, 

Ó Mariana! 

Desejo estar a teu lado, 

Ó Cátia! Ó Sofia! Ó Maria! Ó Diana! 

Tu, para mim, és perfeita, 

Ó Daniela! 

Vejo um belo amor à espreita, 

Ó Margarida! Ó Rafaela! 

  

Penso em ti todo o dia, 

Ó Madalena! 

Sem ti, eu nada seria, 

Ó Paula! Ó Mariza! Ó Luísa! Ó Helena! 

Imagino um rosto lindo, 

Ó Catarina! 

E um olhar terno sorrindo, 

Ó Adriana! Ó Carolina! 

  

Gosto que sejas vaidosa, 

Ó Alexandra! 

Dou-te um beijo e uma rosa, 

Ó Rita! Ó Carina! Ó Regina! Ó Cassandra!  

Sussurro-te um segredo, 

Ó Tatiana! 

Mimo o teu ombro com um dedo 

Ó Gabriela! Ó Luciana! 

  

Atende-me a esta prece,  

Ó Beatriz! 

Sai dos sonhos e aparece, 

Sejas tu quem fores, quero ser feliz!
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 O Protesto dos Gatos

Se os gatos falassem, 

Ai de nós, que os ouviríamos 

A dizer o que já sabíamos, 

Mas que não queríamos  

Que nos recordassem. 

  

Ó gatos, peço perdão 

Em nome de mim e dos meus 

Que, às vezes, julgando-nos Deus, 

Somos mais rudes que os filisteus 

E agimos sem ter noção. 

  

Sim, gatos. É bem verdade 

Que sois mais prudentes do que nós. 

Bem o sabiam os faraós, 

Que conferenciavam convosco a sós 

Para projetar a humanidade. 

  

Mas o Homem lá se tornou 

Mais egoísta e ingrato 

E, tão bruto e insensato, 

Deixou o mundo neste aparato 

Que nem ao próprio agradou. 

  

Mas ainda eis de ver, ó gatos, 

Que iremos dar um jeito 

De reaver o vosso respeito 

Ao entregar-vos um mundo refeito 

E tereis orgulho dos nossos atos!
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 Menina da Primavera

Assim que olhei para ti, 

Vi as cores da primavera. 

Foi em ti que eu descobri 

O que a verdadeira paixão era. 

  

Vi o Sol quente brilhar 

Sobre um ser enfeitiçado, 

Com raios dourados a iluminar 

Um rosto perfeito e delicado. 

  

Nos teus olhos, eu vi o céu 

Sedutor e inexplorado. 

Eles funcionam como um véu, 

Cobrindo um mundo encantado. 

  

Vislumbrei nuvens no ar 

De belas formas sobre o prado... 

Era o teu corpo a flutuar... 

E eu olhava deslumbrado. 

  

Graciosamente, ele se moveu. 

Senti um aroma perfumado 

Com um perfume que é só teu 

E me faz sonhar acordado. 

  

Depois ouvi uma brisa a soprar 

Enquanto o vento estava calado. 

Era a tua voz a sussurrar  

No meu ouvido arrepiado: 

  

- O que é que te aconteceu 

Para estares assim tão parado? 

- Foi o meu coração que percebeu 
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Que eu estou apaixonado!
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 O Mendigo das Falas Soltas

O que importa aquilo que eu digo 

Se eu não passo de um mendigo 

Que vive às portas da razão 

Pedindo esmolas de atenção? 

  

As palavras de improviso 

Podem ter um mau juízo 

E gerar consequências: 

Incorreções ou violências. 

  

Falar à toa, sem saber  

O que se está mesmo a dizer, 

É uma falta de decência. 

  

Já só falarei apenas 

Com as faculdades plenas 

E com a voz da experiência. 

  

Para expor algum assunto 

Convém ter um bom conjunto 

De ensaios ou de provas 

Que suportem falas novas. 

  

Não vá eu cair na falha 

De cometer alguma gralha 

Que ponha a verdade em perigo 

E me cause algum castigo. 

  

Como tal, eu cessarei 

De falar do que não sei, 

Evitando confusões. 

  

Mas, só por si, "saber fazer", 
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Não chega p'ra estabelecer 

Indiscutíveis conclusões. 

  

Falta, então, consolidar 

Ideias soltas pelo ar 

E escrevê-las no papel 

Ou desenhá-las num painel.

 

Chego assim a um bom preceito 

Para um mundo mais perfeito, 

Que é escrever o que fazemos 

E só falar do que escrevemos. 

  

No final, há solução 

Para viver em evolução, 

Sem ilusões nem enganos: 

  

É conhecer o que se diz, 

Já que a verdade é a matriz 

Do progresso dos humanos.
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 Versos Inversos

Tu és uma mulher incrível, 

Que, para mim, é totalmente irresistível... 

Um ser de outro nível. 

  

Eu sou um homem invisível, 

Que, por ti, tem um amor impercetível... 

Uma paixão impossível. 

  

No meu livro, tu és a moral da história. 

No meu tesouro, és a que tem mais valor. 

Para mim, és a estrela que mais brilha. 

És a bandeira que ostento. 

  

No teu mundo, eu sou uma ave migratória. 

No teu jardim, sou uma erva sem flor. 

Para ti, sou uma pedra na gravilha. 

Sou invisível como o vento. 

  

No meu jogo, interessas mais do que a vitória. 

No meu quadro, és a inspiração do pintor. 

Para mim, és a oitava maravilha. 

És o quinto elemento. 

    

No teu caminho, não sou paragem obrigatória. 

No teu desenho, tu pintas-me sem cor. 

Para ti, sou um relógio sem pilha. 

Sou um artista sem talento.
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 Se a galinha fosse peixe

Se a galinha fosse peixe 

E, como peixe, não nadasse, 

Quão custaria tal desleixe 

E qual seria o desenlace? 

  

Só que o não é, graças a Deus. 

Mas e se fosse ave a voar? 

Nem teólogos, nem ateus, 

Galinhas tinham, para explicar. 

  

Se todos os "ses" fossem reais, 

Haveriam fenómenos tais, 

Que a realidade se extinguiria. 

  

Antes sejam suposições, 

Feitas em erradas condições, 

Mas que mantenham real o dia.
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