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SENHA DE ENTRADA

O mirone é um ser peculiar. O mirone quer saber de tudo.
Quer coscuvilhar, meter o nariz onde não é chamado, 
espreitar.
É totalmente dominado pela curiosidade.
Quer experimentar novos trilhos, espreitar o desconhecido,
enfim, perseguir a aventura.
O mirone gosta de segredos, tem um lado muito solitário,
e adora deambular.
Um mirone que se preze não gosta de intrigas, enfim, não
é apologista da coscuvilhice vulgar. Quer ver e guardar no
arquivo, no seu arquivozinho particular.
Parece tímido, mas é ousado.
Esgravata, processa, medita, experimenta e volta a
experimentar.
O mirone, de facto, quer saber de tudo, mas para si.
Experimenta caminhos variados, sensações novas, emoções
exageradas.
De tanto mironar, torna-se dono de inúmeras formas de
estar, de se expressar, e de actividades plurais.
Mais ou menos polivalente. O mirone quer aprender e
aprende, pratica, ensaia vários estilos e, se preciso for,
põe-nos em prática.

Se se aprimorar, chega a ser um detective da alma alheia.
O mirone não é parvo, embora não desgoste de passar por tal.
Fazer de conta dá jeito, não cria suspeitas. O mirone adora o
mistério, o desafio, a novidade.
Quase um camaleão social que se adapta às circunstâncias.
Pode ser mirone a muitos níveis, depende da sua ética e da
sua sensibilidade. Pode ser Anjo ou Demónio.
Quem conhece tem poder, seja em que área for.
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DEVANEIO

Parti dum grão de areia
A transformar-me neste deserto
Venham os cactos
Adornar-me em sinal de bênção
Venham as miragens
As doces miragens
Povoar-me de mistério e ilusão
Que é isso a vida
É isso sempre a vida

Foi de miragem em miragem
E mistério após mistério
Que do grão donde parti
Me transformei neste deserto

Eu sou toda areia por dentro
E meu amor é o mar
Só ele me embala e beija
E me adormece
Me acorda
Me fala
E me escuta

POEMA NENHUM

Tenho o poema
Na ponta da pena
Poema que não é nenhum
Pois que o tempo é de procura
Tempo de ansiedade
Tempo de poema cansado
Dia e noite programado
No ar quente da paixão!

Tenho o poema
Cheiinho de pena
Pena de asa de violão
Cabeça pendida
Desilusão......

Tenho o poema
Amigo, amante nenhum
Pois que é imaginação
Com sangue de saudade
No tempo da solidão!
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Para ti
Amor procurado
Amor escorrido e achado
Eu tenho o poema da vida
Da morte, da corrida
Para a consolação

Eu tenho o poema
Da pena, e da cidade
Para ti que
Não és poema nenhum!
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POESIA

Quero fazer poesia, poesia simples, sem artigos, sem vírgulas,
sem gramática, tão simples como a simplicidade dos 
sentimentos.
Dizer que o mar me leva e me traz sempre, na volta, a mim 
contrariada.
Dizer da consciência que pesa como pedra.
E das velas, do chão, dos pés, das curvas, da pele, das cores, de 
tudo.
Dizer de ti, também, dizer muito de ti.
Dizer da hora tardia que me devolve a verdade semeada pelas 
tardes vazias.
Dizer de tudo e tudo vir ao papel como vem à cabeça.
Dizer como sei sentir.
Dizer como o poeta, que tudo se revê em tudo, que todo o 
mundo é um enorme espelho que reflecte o Universo, como os 
teus olhos me reflectem a mim!!
Dizer que eu é demais, que não cabe em mim e me sufoca.
Dizer de mim e dizer que sou eu.
E que as duas coisas não são a mesma coisa.
Uma é poesia, outra é envelope.
Dizer do envelope que encerra e cobre, fecha e esconde a 
poesia.
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Que o envelope pode ser bonito mas a poesia chega a ser feia 
de dor.
Porque todo o sangue corre a doer, a pisar e a repisar.
E toda a química é mortal!!
Dizer que hei-de voar e hei-de morrer e tornar a voar.
E dizer dos outros que são a minha paisagem.
E da nossa dualidade.
Dizer da música para que não acabe antes de mim, e que a 
música seja sempre essa vontade de renascer.
A música que é a voz da paisagem humana e do sentimento.
Dizer que a música está sempre para além do que eu possa 
dizer, do que os meus olhos possam ver, da minha capacidade 
de amar, de criar e que ela seja o que nós queríamos ser.
Que a música me faça perder no infinito, no improvável, no 
sonho, na projecção e no esquecimento de tudo o resto.

INFÂNCIA

Oh poema da minha infância
Teia do meu encantamento
Que doce era o teu balouçar
Cheio de estrelas e firmamento

Ainda não havia truques
Era só acreditar
A lua fazia caras
E o Peter Pan a voar

Voava quando acreditava
E desaparecia meio assustada
Entre o sonho e a vigília
Outro nascer começava

Oh poema da minha infância
O som que de ti emanava
Era como o céu a cantar
E as cigarras a acompanhar
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E nada
Nem mesmo o pior pesadelo
Dessa teia me tirava
Onde eu e só eu feliz
Nesse lindo reino reinava!......




