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O SONHO PERSISTENTE 

Filho de Zeus com sandálias mágicas e um caduceu
Guia das almas ao Reino de Hades oh deus mais viril
Diz-me se o sonho que me enviaste é um sonho bom
Diz-me se o sonho que me enviaste é um sonho vil

E o sonho era assim

Sonhei com a barcarola de Bartolomeu de Gusmão
Sonhei com Blimunda e com Saramago voando pelos céus
E com uma tertúlia em que Saramago falava com Deus
Esperei no acesso à porta dos céus que a tertúlia acabasse

Saiu Jorge Borges em quem Saramago saía apoiado
E Borges explicava apontando a José num estranho recinto
O caminho mais curto para se sair daquele labirinto

Então o Mensageiro olhou para mim e explicou paciente
Dorme mais um pouco que o sonho continua por mais algum tempo
E no fim do sonho eu decifrarei a charada que viste

E assim ao acordar eu pensava apenas nisto 
Mas afinal 
Quando acabou o sonho e quando foi o início 

Sem sair daquele lugar eu acabei por pensar

QUE AINDA ESTAVA A SONHAR 
COM O SONHO DE VOAR 
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NUVEM FLUTUANTE

As palavras que não se podem dizer
A linguagem das aves que se esforçam por voar
O rio que transborda as margens
E que marca um novo mapa
O caminho inexplicável dos sons quase inexistentes
A ânsia de atravessar finalmente uma barreira
Que se interpõe de forma abrupta em forma de uma cascata

Muda mas insistente
Que se julga permanente

E que de súbito desaba abrindo um imenso espaço 
Que deixa que o ultrapasse e te ame mesmo ali
Desprovida de vaidade e despida de roupagem
Numa entrega absoluta numa areia de outra margem 

E tu nua e expectante pareces uma miragem
Ou uma nuvem flutuante num espaço marginal
Rasgado junto à barreira
Numa zona de fronteira
Num sublime ritual

O FALCÃO PEREGRINO (Land poetry)

A quinta essência do verbo e da distância
Do corpo e da memória
Do cálice aberto e da corola
Está no espelho de todas as vaidades
E no assombro divino da ave das aves

Num voo picado de falcão peregrino 
O vento desce a montanha
E percorre os bosques inclinando as árvores
Que assim reverenciam o falcão
No seu percurso de urgência
E de missão com destino

O companheiro do Sol
Estende as suas asas à montanha
E mostra o seu porte altivo
De deus antigo na respiração do verde

E na sombra da tarde
Há um ribeiro que corre
Numa paisagem sem sede
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O RELÂMPAGO 

Não sei porque te escondes nem de quem te escondes
Mas na tua vida há um mistério
Talvez te escondas na sombra das palavras
Que surgem em turbilhão e me confundem
Talvez o enigma exista só nas margens
Do rio que por ti passa e ninguém bem conhece
Talvez os teus murmúrios sejam sons divagantes
Dos círculos concêntricos que fazes na água
Com os seixos que descuidada lanças
Em penetrações subtis e ritmadas
Ou talvez afinal não seja nada
E sejam apenas anéis de ouro misteriosos
Com uma existência duvidosa
Que fazem vibrar a água
A inverter a corrente

Talvez seja a espera de um pássaro renascido
A sair das águas como se fosse um relâmpago
Num percurso de sol como num voo sagrado
Até ao desmaio do teu corpo
Como uma escultura tombada pelo vento
Prostrada na areia cinzenta
Raiada de vermelho

Depois
Apenas o vento e a areia que te cobre
Adensando o mistério do teu desaparecimento
Como se fosses esfinge para reencontrar um dia
Em que os deuses decidem mostrar a tua face
Oculta por mil anos
E depois descoberta para mostrar que existiu
Mostrando-se pronta para uma nova desaparição
Até que o pássaro majestoso 
Até então silencioso
Desça gracioso sobre o rio
Num cântico magnífico de quem já tudo viu
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TRANSCENDÊNCIA (A Espada vertical)

Num dia em que os trovadores 
Cantavam cantigas de amor
E de amigo
E falavam dos amores
De mil donzelas em perigo
Deu-se um fenómeno no tempo

Apareceram cavaleiros
De misteriosa linhagem
Com o Monarca na frente
Acompanhado por um Mágico
Seguido pelo Condestável

E em linha
 
Seguia o Porta-Bandeira 
Ostentando uma Cruz 
De lusitana linhagem

E então houve uma paragem

O rei desceu da montada
E depois pediu a espada
Ao escudeiro leal

E a espada vertical
Com o punho feito de luz
Enfiou-se terra dentro
Num estranho ritual

Passados alguns segundos
A espada projectou-se 
De uma forma ascendente
À abóboda celeste

Os cavalos empinaram-se
O sol deixou de brilhar
E tudo fazia crer
Que o mundo
Ia acabar

Houve um denso nevoeiro
Que cobriu a terra inteira
E ninguém via ninguém

Apenas alguns poetas
Eremitas e ascetas
Conseguiam divisar

Numa rota descendente
Uma nave transcendente
Acabava de pousar

Descia do impossível
Para responder às mensagens
Que lhe eram dirigidas
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Era a nave de Grinalda
O Planeta do sol verde
Que respondia aos apelos
Que se voltavam a ouvir

E o Mágico
Tansmutou-se em poeta trágico
E declamou versos secretos
Numa esquecida linguagem

Da nave saíram homens
Pareciam vir a sorrir
Numa imagem reluzente

E nessa noite houve festa
Em que não contava o tempo

E finalmente apareceu
O esperado Condestável
Evocado e convocado
Para o século presente

Com um séquito deslumbrado
Saudando um dia diferente
Era o Herói destacado
Confiando na nobreza
Do soldado
Que lutava com firmeza
Pisando o solo sagrado
Numa terra de incerteza

VIAGEM 
 

No planeta dos homens desmaterializados
Vivia Mendicus
Que decidiu visitar um dia
Um planeta paralelo de população algo mesquinha
Que vivia num refúgio de ouro
Com diamantes 
E platina

Mendicus visitou o comendador industrial
Que ia com avareza acumulando
A sua riqueza colossal
Em vários palácios flutuantes

Mendicus tentou mais tarde
Através da sua influência
Visitar a Secreta Irmandade
Que controlava o planeta

Mas foi-lhe peremptoriamente recusado
Por ser poeta
E como poeta não estava autorizado

Até que foi um dia convidado
A entrar no mundo materializado
Por um homem elegante e bem falante
Do alto do seu trono cravejado
Com brilhantes
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Brilhantes bem tratados 
Polidos e lavados
Numa área especializada
De alguns bancos

E os bens dos desmaterializados
Eram transferidos com desvelo
E tecnologicamente controlados
No planeta paralelo
Planeta de lucro acumulado
Num amontoado em forma de castelo

Quando chegou a hora de regressar
Ao planeta desmaterializado
Porque a duração do convite havia terminado
Mendicus regressou
Destroçado

Na sua boca havia um hálito de zinabre
E um sabor indelével
E amargo

CAMINHOS BIFURCADOS

Sacralidade da terra na qual não se mexia
Por simples superstição
Instinto de sol e areia e belos ramos de espiga
A maçaroca de milho e deitada a rapariga
Pronta para ser desfolhada um pouco ruborizada
Com carência de carícias
A passagem pela pedreira e a subida à figueira
E os beijos às escondidas à entrada da igreja
E as fogaças comidas no castelo medieval
As uvas americanas e o poço de dar à roda
E o jardim das delícias
E eu que sei que te falhei
Amedrontado que estava pelo excesso de juventude
Só corrigindo mais tarde em fase de decadência
Ou na pós-modernidade como então tu lhe chamavas
Nos caminhos bifurcados
Onde então nos encontrávamos
Com verdadeiros orgasmos
Nunca por demais gritados
Num êxtase celestial
Num voo para além das nuvens

Em caminhos bifurcados
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Este livro centra-se no mundo dos sonhos, das nuvens e dos pássaros, 
dos relâmpagos e das estranhas viagens, dos peixes que voam, do

 licantropo e da transformação, das fendas do tempo, dos cavalos de 
Tarquínia, do esquecimento e da revelação.

Este livro é um sonho persistente agarrado à janela do quarto de cama, 
com a musa das sombras agarrada pelos pés ao tecto do quarto.

É uma incursão no mundo do monstro ctónico, o espírito subterrâneo 
à solta, evocador da morte, que tem que ser dominado.

Neste livro evoca-se o Condestável que, tal como Perseu, tem que 
cortar a cabeça da medusa para que não nos transformemos em pedra. 
Evoca-se a espada mágica vertical que eliminará a górgona e os seus 

cabelos de cobra que, não estando descrita, está implícita como 
representante do mal, que afecta a terra entristecida.  


