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Nunca fui poeta. Nunca serei.
Nunca fui fotógrafo, nunca serei.

No entanto, escrevo, tiro fotos e respiro!
Publico os textos e as fotos num blogue que ninguém lê.
E são alguns desses textos
e algumas dessas fotos
que reuno neste PDF
sem nenhuma pretensão.
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Gostava de ser poeta
25 de Novembro de 2014

Gostava de ser poeta, um dia
como alguns são cantores,
ou taxistas
ou pastores. . .

Gostava de ser poeta
e encontrar as palavras certas
para te dizer que te quero
ou que sinto saudades tuas
ou que te amo
ou tudo isso
ou nada
ou ficar calado, ao teu lado.

Gostava de ser poeta
e construir poemas
como um pedreiro constrói casas

Gostava de ser poeta
para que as minhas palavras ganhassem asas
e voassem pelas redes sociais para que,
quem sabe, um dia te tocassem
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Pouco, nada ou sempre!
27 de Novembro de 2014

Podemos viver com pouco,
ou com nada

Podemos viver a dois,
ou sós.

Podemos viver muito tempo
ou pouco,

Podemos sonhar,
ou não

Mas não viveremos sem nada,
os dois,
muito tempo,
se não sonharmos!
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Poema inacabado
27 de Outubro de 2015

Não gosto de chuva,
principalmente pela manhã,
a caminho do trabalho.

Ainda agora apanhei uma molha,
estou todo ensopado,
e com um frio do. . .

Ps. Falta-me a palavra que rima,
desculpem mas fica inacabado!



7



8

Sozinho com ela
25 de Setembro de 2015

Ele gostava de passar os dias sozinho
Com ela.

Muitas vezes deitavam-se na cama,
Lado a lado,
E ficavam assim,
Sem dizer nada,
Horas
Ou minutos
Ou minutos
Que pareciam horas
Ou Horas,
Que pareciam minutos.

Ele gostava dela.
De a ouvir respirar
Baixinho.

De a sentir por perto
Nas longas noites de inverno.
Respeitava-a porque,
Com ela,
Nunca se sentia só.

E assim vivia os seus dias,
E sobretudo as longas noites de inverno
Acompanhado apenas
Da sua amiga solidão.
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Por vezes
9 de Setembro de 2015

Por vezes sinto saudades de te dizer
bom dia
todos os dias
e boa tarde
e boa noite
todas a tardes
e todas as noites

Por vezes sinto saudades do teu sorriso
ou apenas do teu olhar
que entretanto já esqueci

Por vezes tenho saudades de saber a que cheiras
E a que sabes
e como é o teu beijo
e como é o teu abraço

Por vezes tenho saudades de passar
apenas um minuto
contigo
e é assim que eu passo
os meus dias sem ti!
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A vizinha
1 de Setembro de 2015

Tive em tempos,
em Lisboa,
uma vizinha boa
que era boa vizinha
também.

E quando cozinhava,
a minha vizinha boa,
o prédio todo cheirava
como a minha vizinha
que cheirava sempre bem.

E depois vinha alguém,
que comia a comida da vizinha,
e que desconfio,
no fim,
comia a vizinha também.
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Não me digas
26 de Junho de 2015

Não me digas que vens,
Mesmo que venhas.
Não me digas que queres,
Mesmo que queiras.
Não me digas que és,
Mesmo que sejas.
Não me digas nada,
Que eu já saiba
Não me digas nada,
Não gastes as palavras.
Não me digas nada,
e vem,
se quiseres ser como és
se me quiseres como sou.
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A praia deserta
25 de Junho de 2015

Havia uma praia deserta,
pequenina,
a que só íamos nós os dois.

Deixava de ser deserta
sempre que lá chegávamos,
ao domingo,
no inverno,
quando não nos apetecia sair de casa,
para voltar a sê-lo
logo que partíamos.
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É como andar de bicicleta!
24 de Junho de 2015

Sim, é como andar de bicicleta.
Pode ser perigoso,
Pode ser divertido.

Pode ser para dar uma volta no bairro,
pode ser por diversão,
pode ser para chegar mais depressa ao emprego,
e pode mesmo fazer parte do emprego!

Usar as redes sociais pode ser como usar uma bicicleta!
Nem todos andam pelos mesmos motivos,
nem todos andam com o mesmo cuidado,
nem todos precisam de andar,
nem todos andam bem!

Mas, mesmo quando alguém cai
Muitas vezes a culpa nem é da bicicleta!

Nem todos gostam de andar de bicicleta.
Respeito todos os que não gostam,
excepto todos os que não gostando
criticam os que andam
sem nunca ter andado!
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Desculpem
24 de Junho de 2015

O mundo foi feito à pressa
Deveria ter gasto mais tempo
Sete dias não é nada!
Ficou bonita mas, na verdade,
a obra não estava acabada.

A culpa não é só vossa,
É também um pouco minha
Pensei que a acabariam,
Que melhoraria com o tempo
Como acontece com um bom vinho

Revelou-se má a colheita
Com ódio, inveja e guerras sempre à espreita
Como vinho que a cada dia fica mais azedo
Com opressores oprimidos e muito medo
No entanto tenham esperança
Nunca vos abandonarei
Isso não é segredo!
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Trinta anos sem ti
23 de Junho de 2015

Fazes hoje trinta anos
E faz hoje trinta anos que te perdi
Há trinta anos que não me vês
Trinta anos passados a pensar em ti

Talvez aos trinta anos percebas
Porque aos trinta anos parti
Era novo, como tu o és agora
E pensava num Mundo para além de ti

Fui embora numa manhã de primavera
Deixando-te com uma mãe que já te amava
Senti tanto medo quando te vi
Segurei-te nos meus braços e chorei

Tinha medo. . . tanto medo. . .
De não ser pai suficiente para ti
Fugi de ti. . . fugi dela. . . fugi de mim. . .
Sim, é verdade que fugi.

Mas, hoje, quero que saibas,
Que cada ano na primavera
Me arrependo de cada segundo
Destes trinta anos sem ti!
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O dia em que não te esqueci
22 de Junho de 2015

Gostava de te dizer
um dia
que um dia
me esqueci de te esquecer

Escrevi na agenda
que te esqueceria
que a partir daquele dia
em ti nunca mais pensaria

No entanto,
qual não foi o meu espanto
quando esse dia chegou
e a agenda nem li!

E foi assim que descobri
que um dia
me esqueci
de me esquecer de ti!
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Calor
21 de Junho de 2015

Quando o calor da tua pele
Se juntava ao calor da minha
Meu Deus, eu juraria
Que fazia mais calor ainda!

E mesmo no inverno,
Quando pensávamos atingir o céu,
Pelo calor que fazia no quarto
Meu Deus, juraria
Que estávamos no inferno

E quando estás longe daqui
E faz mais calor do que gosto
Ligo a ventoinha e penso
Que mil vezes preferia
O calor dos nossos corpos juntos
A este frio do mês de agosto!
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Quero o que não vem na pele
17 de Junho de 2015

Quero o que não vem na pele
o arrepio que antecede o toque. . .
o gemido preso na garganta. . .
o desejo no brilho do olhar. . .

Não quero sentir
o calor das suas mãos,
quando me toca
e me despe,
enquanto me beija a boca.

Não quero sentir o cheiro
que me inquieta os sentidos,
quando me abraça
e me incendeia
e despedaça
no turbilhão de loucura
que gera à sua volta.

Quero o que não vem na pele
e, no entanto,
à noite,
sonho com ela. . .
e com ele.
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Não
17 de Junho de 2015

Não digas nunca
Nem jamais

Nem sempre
Nem talvez

Não digas que sim
Nem que não

Nem que um dia
Ou que amanhã

Não digas que não vens
Nem que venhas

Não digas que ainda tens
Mesmo que tenhas

Não digas que queres
Mesmo que queiras

Não te mintas
Nem me mintas

Não me sintas
Mesmo que sintas
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É mais fácil
17 de Junho de 2015

É mais fácil sorrir
É mais fácil fingir
É mais fácil fugir
É mais fácil calar
É mais fácil chorar
É mais fácil não ir
É mais fácil rezar
É mais fácil escrever
É mais fácil não ver
É mais fácil esconder
É mais fácil pintar
É mais fácil dar
É mais fácil parar
É mais fácil cantar
É mais fácil não dar
É mais fácil nunca amar!
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O tempo
15 de Junho de 2015

O tempo sem ti parece não passar
Desde que partiste que o tempo parou
Congelado na solidão
Procurando o que ficou
para trás, esquecido da tua essência
A tua ausência acrescenta
Segundos aos meus minutos,
Minutos às minhas horas,
Horas aos meus dias,
Dias aos meus meses,
E meses aos meus anos.
E é por isso que te peço,
Se ainda me amas,
Ou se algum dia me amaste,
Por favor,
Não voltes até outubro,
Tenho muita tarefa atrasada. . .
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O poeta sem musa
10 de Junho de 2015

Havia um poeta
que vivia numa terra distante
muito longe da nossa pequena Aldeia Lusa

Não conseguia porém
escrever poemas
nem prosa
desde que ficara sem a sua musa

Um dia pensou nas palavras de Pessoa
que dizia que o poeta fingia tão bem
que finge por vezes ser dor
a dor que deveras tem

A partir daí escreveu
todas as manhãs
fingindo que voltava a ter musa
Porque nesse dia descobriu
que para o poeta escrever
basta por vezes ter

caneta e papel
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Fazes-me falta
9 de Junho de 2015

Faz-me falta o teu sorriso
Pela manhã e pela noite
E sempre que sorris
Mesmo que não seja para mim

Faz-me falta o teu olhar
Quando me olhas
Ou quando os teus olhos se fecham
Porque adormeces ou simplesmente
Para me veres e sentires melhor

Não me fazes falta como o ar que respiro
Isso são exageros dos poetas
Eu conseguiria viver sem respirar!
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Deitado
24 de Maio de 2015

Deitado penso em ti,
deitada.
E, mesmo sabendo que não devia,
Não me apetece pensar em mais nada.



41



42

Abraça-me esta noite
22 de Maio de 2015

Abraça-me esta noite como nunca me abraçaste ainda.
Quero sentir o calor do teu peito contra o meu
Não digas nada, abraça-me apenas
Abraça-me esta noite como nunca me abraçaste ainda
Não faças nada, abraça-me apenas
Abraça-me esta noite como nunca me abraçaste ainda
Não finjas que é impossível, abraça-me apenas
Como se hoje estivesses aqui!
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A vela que a Bela me deu
2 de Maio de 2015

A vela que a Bela me deu ardeu!
E era tão bela, a vela que ela me deu!
Quase tão bela como a Bela era a vela e, no entanto,
ardeu!
Nunca ninguém me deu uma vela como a que a Bela me deu.
Bela era a Vela e a Bela também o era!
Como a Vela, o amor da Bela também pouco tempo foi meu
Era ardente fogoso mas, como a vela, ardeu.
E agora sonho com a bela Bela,
com a Vela e com o amor que um dia me pertenceu!
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Poderia ter sido
11 de Janeiro de 2015

Não foi,
Mas poderia ter sido.
Nunca saberemos o que poderia ter sido
Apenas o que foi.

Não adianta sonhar,
Fazer planos,
Pensar.

Nunca será o que poderia ter sido.
Será sempre,
apenas e só,
O que foi.

Mas guardemos as memórias
Do que foi,
De como foi,
De porque foi,
De quando foi,
De onde foi!

Vivamos cada minuto do que é,
Enquanto o é.

Esqueçamos que poderia ter sido
Porque,
na verdade,
Só não foi
Porque não podia!



47



48

Um dia
10 de Janeiro de 2015

Que me importa que não haja por lá água,
Ar, comida, vida ou casas!
Que me importa que seja longe,
Que seja mau caminho,
Que nunca ninguém tenha lá estado!

Que me importa que não haja por lá música,
Cinema, bailado, teatro, pintura
Ou mesmo qualquer outra forma de arte!

Um dia vou a Marte,
Juro,
Um dia vou a Marte!
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Memória matinal
9 de Janeiro de 2015

Já te conhecia antes de te ver pela primeira vez,
Nunca nos tínhamos cruzado antes desse dia
E, no entanto, sabia que existias e que nos cruzaríamos,
Talvez.
Já sabia como era a tua voz muito antes de falares,
Sabia a que sabia a tua boca, mesmo antes de me beijares
Sabia toda a tua vida, antes de insistires e a contares
Conhecia o teu corpo, mesmo antes de o mostrares
Sabia qual era o cheiro do teu cabelo, antes e depois de o

lavares
Sabia tudo de ti mas tudo esquecia pelas manhãs
Pouco antes de, no meu sonho,
Com um beijo me acordares. . .
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Nunca!
8 de Janeiro de 2015

Nunca digas nunca,
Ou jamais,
Ou talvez,
Ou quem sabe,
Ou não irei,
Ou não volto,
Ou voltarei.

Nunca digas sim,
Nem não,
Nem um dia,
Nem um lugar,
Nem uma hora

Nunca digas nada
A não ser que me amas.

Nunca digas nada,
A não ser que me ames!
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Quando duas pessoas se amam
3 de Janeiro de 2015

Quando duas pessoas se amam
Tendem pensar que são uma só
Se mais pessoas se amassem
A população mundial desceria vertiginosamente.

Em abstrato, poderia reduzir para metade,
Isto sem contar com o poli-amor!

Quando duas pessoas se amam
Tendem a pensar que são uma só
Até que desse amor nascem outras
Para que o mundo continue equilibrado.

E essas pessoas serão também amadas por aquelas duas,
E depois por outras.
Até ao dia em que
Encontram alguém que as faz sentir
Que são apenas uma metade de alguma coisa
Descobrem que até esse dia
Viveram apenas metade das suas vida
Porque apenas metade das suas vidas lhes pertence!

Quando duas pessoas se amam
Tendem a pensar que são apenas uma
Tendem a esquecer que habitam corpos diferentes
Porque quando duas pessoas se amam
Sentem que juntar os corpos até mais não ser possível
É uma necessidade mais que um ritual.

Quando duas pessoas se amam
Tendem a pensar que são apenas uma
Tendem a proteger a outra como se se protegessem a si
Tendem a sentir a dor que a outra pessoa sente
E por isso nunca se magoam mutuamente.

Quando duas pessoas se amam
Tendem a sentir a fome que a outra pessoa sente
Tendem a querer saciar-se no corpo um do outro
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Sem nojos, sem vergonhas,
Embebedando-se de cheiros de sabores e de odores
Que só no corpo do outro encontram. . .

Quando duas pessoas se amam
Tendem a querer estar lado a dado,
Ou frente a frente,
Tendem a querer dormir abraçadas
Ou de costas
Ou de mãos dadas

Mesmo que uma delas ressone!
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Sonhos de Natal
18 de Dezembro de 2014

Todos sonhamos com prendas de Natal
As crianças sonham com bicicletas
Com computadores
Com bonecas

As que já têm bicicletas,
computadores
e bonecas
sonham com bicicletas,
computadores
e bonecas
ainda maiores

Eu sonho contigo,
neste Natal,

Não és maior, és igual,
és sempre tu.

E eu,
que sonho neste natal,
sei que não te terei este ano
porque tu

Não sonhas comigo no Natal
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A primeira vez
6 de Dezembro de 2014

Há sempre uma primeira vez
Como aquela vez em que eu te vi,
pela primeira vez.
Há sempre uma primeira vez

Um primeiro sorriso, um primeiro olhar,
Um primeiro desejo.

Há sempre uma primeira vez
Um primeiro encontro,
Um almoço, um lanche, um jantar
Uma brisa, um sorriso, um olhar,
Um beijo.

Há sempre uma primeira vez
Num dia de sol, num dia de praia, num dia de inverno,
Num dia qualquer

Há sempre uma primeira vez
Que pode ser boa, que pode ser má,
Mas há sempre aquela vez
Que para sempre recordarás,
Talvez!
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Saudades
4 de Dezembro de 2014

Confesso,
Por vezes ainda penso em ti!

Em algumas noites frias
Recordo aqueles dois invernos
Que passaram desde o dia em que te vi.

As longas horas que passamos
Juntos, quentes debaixo dos cobertores

Até que um dia, de repente,
Saíste deixando para trás
uma cama molhada e um coração descontente

Mas, meu Deus, as saudades que tenho
daquele saquinho de água quente!
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Nunca digas que não
3 de Dezembro de 2014

Nunca digas que não me vês, só porque não estou por perto
Nunca digas que não me sentes, só porque não te posso tocar
Nunca digas que não me cheiras, só porque o vento não sopra
Nunca digas que não me ouves, só porque estou calado
Nunca digas que estás só, só porque não queres que eu vá para

o teu lado
Nunca digas que não vais, só porque não tens tempo
Diz apenas que não me amas,
Tudo o resto fica dito
E assim poupamos as palavras!
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O cheiro da tua voz
3 de Dezembro de 2014

Oiço-te
ouves-me
dizes-me
digo-te
interrompes-me
interrompo-te
sussurro-te
sussurras-me
falo-te
falas-me

e sinto o cheiro suave da tua voz
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Caminho
2 de Dezembro de 2014

Caminho em direção a ti
Sem saber onde estás

Caminho sem saber para onde
Nem como, nem porquê

Caminho para não estar parado
Caminho em direção a qualquer lado

E tenho esperança de te encontrar
Um dia
No caminho que faço
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Metade
1 de Dezembro de 2014

Mesmo que apenas metade de ti me quisesse
já seria um homem feliz.

Metade de muito já é alguma coisa
Metade de ti já é muito.

Não almejo mais do que ter metade de ti
Não quero embebedar-me no teu corpo

Metade de ti já me chega
Porque ambos sabemos que ninguém ama apenas metade!
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Desejo(s)
1 de Dezembro de 2014

Mesmo sem te poder ter,
Desejo-te.

Desejo poder ter-te
Desejo poder ver-te
Desejo poder conhecer-te

E imagino o ardor do teu desejo
Tão grande e forte quanto o meu
E imagino coisas impossíveis
Porque os sonhos nem sempre se realizam
E imagino-te nua
E oiço gemidos de prazer
E imagino que imaginar não seja pecar
Porque se for, acabo de o fazer!
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A primeira vez
29 de Novembro de 2014

Hoje vi-te pela primeira vez,
No entanto,
Não foi hoje a primeira vez que te vi!

Há sempre uma primeira vez,
O dia em que um sonho começa.
Há sempre uma primeira vez,
Embora nem sempre pareça.

Houve sempre uma primeira vez,
Mesmo que com o tempo se esqueça.
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Um dia
29 de Novembro de 2014

Um dia disseste que vinhas,
mas não vieste
Disseste que querias,
mas não quiseste

Um dia disseste que farias,
mas nunca fizeste

Um dia poderias voltar a querer fazer
Se eu ainda quisesse!



77



78

Á procura de ti
28 de Novembro de 2014

Cruzo a cidade á procura de ti
Não estás,
Nem nunca estiveste aqui.

Procuramos as pessoas nos lugares onde não estão,
Onde nunca estiveram,
Onde nunca estarão.

Procuro-te mas nunca te encontrarei,
Não queres que te encontre.
Porquê?
Não sei!
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Saudades de ti
26 de Novembro de 2014

Não te conheço e tenho saudades tuas.
Sei que não és quem pareces, porque quem pareces ser não

existe.

Vivo pensando que te encontro um dia,
por acaso,
ou talvez não,

E que te toco e que me tocas,
Como me tocas, todos os dias, sem o saberes.

Por vezes durmo a teu lado
sem te tocar,
Oiço-te respirar,
sem te acordar
E tenho saudades de ter saudades de ti.


