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A CURVA SINUOSA 
DOS AFETOS

Amar é viver no outro, 
é dar-lhe, na hora, 
as flores que em nós cultivamos. 
E as flores que lhe oferecemos 
é a nós que elas regressam e enfeitam.
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FOGO-FÁTUO

A tua nau chegou à tarde, 
carregadinha de sol,
a dissipar nevoeiros que pesavam por aqui.
Fez-se luz, um dia nítido,
e as coisas ficaram distintas,
tão claras como a água,
como o riso,
a palavra certa, 
a prova real,
ou um girassol recortado.

Mas já eram muitas as horas!
Caiu o crepúsculo 
e tudo se escoou outra vez
na insaciável voragem da noite.
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e vivias ao ritmo de um baloiço 
em que ias e vinhas — para lá e para cá,
para lá e para cá — 
aérea, 
suspensa entre um sim que era promessa 
e um não que era recusa.
Oferecias,
estendias… e negavas.
Sorrias,
sugerias…  e acenavas,
para de novo recolheres ao teu castelo de desdém, 
de silêncio, 
de altivez.

E era assim, 
e assim sempre seria, 
não fosse a toada de vento 
que naquele dia o fez atracar em teus olhos.

Senhor do segredo, 
trazia consigo a chave que havia de te abrir 
e, despudorado, 
tomou conta de ti.
Deu-te um beijo de morte,
secou-te por dentro, 
e partiu.

Envelhecida, 

O FORASTEIRO

Impetuosa e serena,
cirandavas em passinhos de baile, 
sobrevoando a vida 
e as tenras veredas da mocidade.

Havia sorrisos e flores em teus olhos
que entoavam primaveras,
e os teus cabelos, 
revoltos como ondas marinhas,
insistiam em apelar 
e em iludir,
inventando aragens frescas de sonho 
e marés cheias de fartura!

Segura de ti, 
borboleteavas, 
ateando paixões nos corações varonis.
Em cada um se entreabria uma janela 
a dar para um viver ensolarado 
e feliz: 
a recolha de frutos imaginários 
em pradarias de esperança ou enseadas de espuma, 
de fundura e de largueza sem limites!

Ninguém te sabia a morada,
não se te conhecia casa, 
nem rua. 
Habitavas os anos verdes da juventude 
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A TRANSITIVIDADE DO AMOR

Estar apaixonado é bom e o amor engrandece.

Amar é viver no outro,
é dar-lhe, na hora, 
as flores que em nós cultivamos.
E as flores que lhe oferecemos 
é a nós que elas regressam e enfeitam.

Não me importo 
que não me ames e queiras ficar só em ti,
limitada à tua paisagem,
nem me importo que me odeies, 
que o teu rancor só me afeta por te fazer mal à alma:
empequena-ta!

Enquanto eu te quiser como quero, 
estou bem, 
estou a crescer!

Não me importo, pois, 
que consumas os teus dias a odiar-me, 
mas que os ocupes a estraçalhar 
aquilo que sinto por ti, sim.

Se isso me destruíres, 
importar-me-ei imenso.

Acho que ficarei mais pobre!

estiolada, 
sem cores no rosto e sem alma, 
adejas pela charneca, 
arrastando os pés descarnados,
pesados,
sonolentos.

Não és mais o sol que pintalgava a pradaria,
nem as tuas lágrimas sofridas, 
salgadas de angústia e fastio,
têm a virtude do orvalho 
que outrora a refrescava
e reverdecia…
e a fazia florir 
nos corações juvenis!
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… nunca mais o lençol cru da tua pele,
fria e carente,
se poderá estirar junto de mim,
na esperança de se aquecer
ao toque sensual 
e mágico de meus dedos.

Não…
nunca mais o laranja intenso do desejo.

… nunca mais a luz frouxa de teus olhos baços,
entristecidos,
reacenderá os astros que iluminavam o espaço 
em que o nosso corpo imergia
e a vida se empolgava 
como se fosse arraial.

Não…
nunca mais o tinto rubro da paixão.

… nunca mais a tua anca, suave curva a insinuar-se,
e a roçagar lestamente contra a minha, 
ao caminhar,
se deleitará, embriagada,
na antevisão de paraísos pressentidos.

Não, 
nunca mais o violeta ardente da volúpia.

NUNCA MAIS

Passou a meu lado a tua casa,
e estavas lá, numa janela entreaberta, 
ou num canto da memória que para ti reservara, 
não sei bem.

Foi mesmo agora que eu te vi, 
ou te inventei, 
transpondo a porta da rua, 
e esbaforida, 
esbracejando insegura, 
lutavas com as vagas de água escura
do fosso criado entre nós.

E na minha alma então serena
um “não” redondo como o sol eu senti 
a agigantar-se,  
e na distância vislumbrei, 
a afirmar-se, 
a certeza de um “nunca mais”…

… nunca mais as letras do teu nome,
bafejado,
terão o sabor de cântico ou poema 
a deslizar pelas dobras quentes da afeição 
que dava cor aos anseios e projetos em comum.

Não…
nunca mais o rosa forte do amor.
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... nunca mais eu acharei que os teus cabelos,
madeixas pretas como asas de andorinha, 
ou azeviche, 
tingirão de escuro, bem de escuro, a noite
para amamentar o mistério e a lua ter mais brilho.

Não…
nunca mais o xale da negra noite ninará sonhos  
a que possas chamar nossos.

Cumpriu-se o luto! 
Diminuída, 
a tua presença habita agora o limbo cinza da indiferença 
— aquela espécie pobre de afeto —
que entretece os fiapos do atilho 
do meu relacionamento contigo.

AMIZADE

A amizade é uma flor 
que medra dentro de nós,
cá bem no fundo,
no interior,
e derrama as sua pétalas,
a sua cor
e o seu aroma
— aquilo que tem de melhor — 
sobre um eleito, lá fora,
a quem o coração quer bem
e por quem
sorri ou chora!
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ASSOMBRAÇÃO

Eu sei que já não te amo
nem sinto a queimar no peito
qualquer réstia de paixão!
Nada tenho a ver contigo
que há já muito te enterrei
e a tudo o que era teu
em covas fundas,
de breu,
além da memória e dos dias,
em escuras catacumbas
de inacessível regresso!

Porque me perturbas, então?
Porque vens, como fantasma, atormentar-me 
nestes poentes doirados,
suaves,
iguais aos que nos banhavam 
nas tardes doces de outono?
Porque me tomas de assalto
e agrides
neste som de música rasca
que teimavas em ouvir
nas nossas fugas de carro? 
Porque te insinuas, 
de costas,
nas silhuetas translúcidas
que se levantam e se afastam 
das carruagens do metro?

Eu não sei que artes tens
de conseguir o impossível:
do túmulo te esgueirares
e atravessares
as margens negras da morte
e do esquecimento;
e pespegares-te aqui
a provocar-me,
atiçando o sofrimento
e agitando ondas bravias, alterosas,
na calma 
do espelho líquido e tranquilo 
da minha alma!

Vade retro, alma penada!
Deixa-me fruir o sossego
e o bom que é esquecer-te.
A tua assombração é nada
e tudo na vida é aconchego
se não te tiver por perto
e não me ocupares a lembrança!
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CHORO - 1

Chorar-te lava-me a alma
e afaga-me o coração. 

Desentalando-me o peito,
as lágrimas dão sempre um jeito
de afogar a solidão.

Sabes? Chorar por alguém
uma lágrima sequer,
é já não estar só, 
mas com quem,
dando motivos para chorar,
nos dá uma razão de viver.

CHORO - 2

Ao ver-te estendido aí,
choro, 
mas não é por ti que choro! 

Tens muito quem chore por ti
lágrimas de luto 
e pesar.

Choro por mim, meu Amigo, 
que tendo quem por mim chore,
não chora… 
… e insiste em não chorar!

 



O compulsivo poeta, pintor, jardineiro e hortelão deixa-nos 
agora desassossegado por ser, ao contrário dele, mais um 
dos “outros” com medo de gastar depressa demais o tempo 
que lhes resta. Abrires assim de rompante a paleta do teu 
desassossego, de fome incontida de amor às pessoas, coisas 
e lugares faz de ti, Miguel, porque poeta, o mais livre dos 
Homens. – Fernando Charrua

Este é o lugar onde enumeras as esperas, onde esboças a 
vida que já nada te diz mas que ainda respiras. E o vento de 
que falas é a certeza de que procuras o que já não existe mas 
ainda te pertence. – Joana Helena Padrão

Com este Vento na alma fico, mais uma vez, enriquecido... Entre a pureza do sentir 
e a diversificação dos motivos em que se desdobra, o autor continua jovial e pleno 
de humor, qualidades que na sua cumplicidade mais profunda encaro como formas 
vitais de risco de humanidade e de amor, motivos que só por si já justificariam a 
experiência sempre personalíssima da sua leitura tranquila. – Luís Lourenço

Fazer poemas é, para ti, tão natural como respirar. A tua imaginação aliada às 
palavras que escolhes, à intensidade e ao ritmo que lhes imprimes dão-nos a alegria 
de aceder a poemas de beleza inexcedível. E mais, a força da tua poesia aproxima-nos 
de ti, ao mesmo tempo que nos transporta ao mundo da infância, dos sonhos 
perseguidos, das inquietações da vida, dos amores perdidos, do sofrimento humano. 
Por isso, as nossas expectativas são altas. O mínimo exigível é que continues a 
brindar-nos com poemas de igual qualidade. – Maria Antónia Abrunhosa

Cantas sedentamente, pintando lírios, camélias e magnólias, sorves perfumes e 
amores antigos em turbilhão… da terra, sempre da terra… Não perdes pitada da vida 
que te sentimos encantada e inconformada e, mesmo assim, plena. Eu, Miguel, oiço 
esses sons, ora gritos, ora murmúrios, vejo essas cores e sinto esse cheiro em cada 
palavra dos teus poemas! Obrigado, meu amigo. – Matilde Augusta Alves


