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(Emoção, 11 dezembro 2008). Há os que escolhem, há os que 
podem escolher e, os que não têm escolha. E durante os momentos 
em que fui viajando no tempo — para trás, bem entendido — até 
parar no 11 de dezembro de 2008, percebi que apaguei a tempo 
— e bem — a quarta hipótese: os que não querem escolher. Para 
além de ser desde logo uma escolha, só nela se acredita acreditando 
também que há pessoas sem emoções. Eu escolho sermos “[…] 
versos e carne da emoção”. 

Rui Dinis.

eMoÇã0

Não oiço as palavras do mundo
Deixo-me cair segundo após segundo
Sobre mim, pesado e moribundo
Repartido entre o manto e a enxada
Rasgo-me a cada nova madrugada
Que passo sem fazer nada
Porque um silêncio de gritos me assalta
Como se o vazio me fizesse falta
Numa febre demasiadamente alta
Fonte de tanta tormenta e sangue em bruto
De um rio solto, veloz e astuto
Que lava as minhas lágrimas enxuto
Só para de novo desaguar
Ali mesmo, junto daquele seu mar
Só dele, daquele pequenino lugar
Onde tudo se refaz a preceito
Onde cada minuto é um novo tempo desfeito
Onde cada respiração é um nó no peito
Nós somos verso e carne da emoção
Vento e sal na palma da mão
Ternura e pele em jeito de canção!
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(Volte-face, 18 março 2012). Porque acredito que é sempre pos-
sível, se não agora mais tarde, porque acredito na nossa força e na 
nossa vontade, porque não gosto de resignação mas sim de trans-
formação, porque viver é ter coragem de dar vários “volte-face”(s) 
que nos façam descobrir novos caminhos e novos caminhantes. 

Mónica Garcês.

VoLtE-fAcE
 

Volte-face é tempestade
Ronco do tambor em peito aberto
Que deixa a vida demasiadamente perto
Num caminhar cheio de amor e de verdade

Tantos anos num arrepio sem saber
Dos sonhos que a alma tece
E tudo se faz, tudo acontece
Na medida certa de cada amanhecer

Sou dono da minha vida
Nem tormento nem maré
Abro o mundo em tudo o que me é
Fecho memórias a cada despedida

Nem vale a pena chorar os companheiros
Que a morte se anuncia na corrente
Do muito que se faz o meu presente
Arranco nos meus passos fortes e certeiros
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(Canção, 13 janeiro 2012). No mar da tua janela, abraças 
os ventos em tempos de amor, no único porto de abrigo onde 
aportaste — A ALMA. 

José Luís Outono.

cAnÇã0
 

Será vento, será mar
A janela que abro em ti
Forte o tempo que faço chegar
Mesmo quando não estou aqui

Sirvo um cálice de paixão
Por entre versos que a noite traz
Encho o leito em cada chão
E no amor que a gente faz

Canto a dor que dói e chora
Quando os rios ficam calados
Porque o medo de te ires embora
Sangra os meus passos já pesados

Será vento será mar
A janela que abro em ti
Forte o tempo que faço chegar
Mesmo quando não estou aqui

Pinto um sol e todo este céu
Nas planícies do abraço mais profundo
Que tudo pode ser teu e pode ser meu
Quando nos damos assim ao mundo
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Danço-te o corpo como quem beija
Praias de viagens que nunca têm fim
Porque tudo o que um homem quer e deseja
É deixar-se ir quando se é amado assim

Será vento será mar
A janela que abro em ti
Forte o tempo que faço chegar
Mesmo quando não estou aqui
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(Menina das Ondas, 18 julho 2011). 

Liliana Lima.

MeNiNaDaSoNdAs

Conta-me uma história mais
Pode ser de pés descalços
Ou de mão lançada no meu olhar
Menina das ondas
Poeta do vento
No rendilhado do teu contar...

Conta-me uma história sempre
Pode ser de amor para além do infinito
Ou um mar cheio de canções
Menina das ondas
Poeta do vento
No bater dos corações...

Conta-me uma história perdida
Pode ser a tua vida 
Ou das lágrimas de todos os amantes
Menina das ondas
Poeta do vento
Só quero que cantes...

Conta-me uma história aqui
Pode ser no escuro
Ou num sonho em forma de Lua
Menina das ondas
Poeta do vento
Esta respiração tua...
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(Vento Louco, 23 agosto 2010). Anoiteci e canto/Com voz 
escondida uma canção/Notas escritas só de emoção/Pauta de 
desejo e de paixão/Anoiteci/Flor/Em/Ti. 

Goreti Ferreira. 

Porque este vento louco se apodera de mim TANTAS vezes... e 
no entanto, sei que o teu abraço está sempre trancado para mim, 
para me devolver o sossego. 

Catarina Ribeiro.

VeNt0loUc0

Canto uma flor ao anoitecer
Cheia da cor de uma saudade bonita
Fica-me no peito um jardim por percorrer
Sempre que em mim esta dor me grita.
Deixo-me cair no tempo vazio
Por onde os caminhos se desfazem sem te ver
Depois, navego nas águas puras deste rio
E canto uma flor ao anoitecer...
.
Tranco um abraço à tua espera
Nos reflexos que as ondas me dão
Fica-me na alma uma voz onde impera
O cântico rouco e pesado da solidão.
Perdido nas mãos suadas e brilhantes
Por onde nasce o vento louco que de mim se apodera
Faço-me sopro nas janelas de todos os amantes
E tranco um abraço à tua espera...
.
Repito esta vida de ti em mim
Sem parar nem um segundo
Porque tudo que respira é jardim
Porque tudo o que abraça é mundo!
Raio que ilumina sorrisos e olhares
Feito num eterno verso sem princípio nem fim
Poeta de todos os rios, de todos os mares
E repito esta vida de ti em mim
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(Brilho, 28 abril 2012). Escolho o teu poema “Brilho” porque.... 
sim, porque há razões que não se podem explicar. 

Adelaide Vala.

bRiLh0

Resta-me a voz de te chamar
O sangue que do tempo se alimenta
Minha voz bate forte o meu cantar
Aquece de sonho a alma sedenta

Fica-me no peito o sabor a nós
Do tanto que um dia se fez maré
Que se deita na inquietação da foz
No embalo em que tudo é
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(Dia1, 1 janeiro 2012). Porque o dia primeiro é e sempre será 
um primeiro dia para recomeçar. Porque o dia primeiro entrou em 
mim de mansinho e ficou sem pedir para ficar. Porque entre nós 
os silêncios dizem quase tudo. 

Maria Morgado.



O tempo que me falta é um rasgão na minha pele. 
Deixa-me no sufoco de uma liberdade que me prende. 

Não sou onda. Sou corrente.


