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Dedicatória
Dedico esta colectânea de poemas, a minha mulher, que
com o seu amor e carinho, me tem ajudado a ultrapassar
as fases boas e menos boas da vida, ao meu filho, que é
o melhor filho do mundo, que sempre me incentivou no
meu percurso de vida, a minha mãe, que me deu o ser e
que com o seu discernimento e vontade de viver, até aos
92 anos de idade, foi um exemplo vivo de tanta matéria
destes poemas, a toda a minha família e a todos os meus
amigos que serviram de fonte de inspiração e de
motivação.
Um agradecimento especial, a um grande amigo muito
especial, pela sua postura e ensinamentos, que na altura
própria sempre soube chamar a atenção entregando em
simultâneo o ombro amigo para amparar as fraquezas
do ser.
Um grande bem-haja, a todos
Pedro Ferrinho
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Mulher amada!
O dia da Mulher é hoje!
É um dia a não esquecer,
È uma data que não foge,
È um dia para manter.

Mulher, amor, amada, amante
Protectora e carinhosa, só Mulher!
Domina e embeleza o semblante,
Quando a vida lhe rouba num instante
O que mais perto ela quer!

É especial para mim,
O significado deste dia,
Tem o cheiro a alecrim,
E o perfume da maresia.

Maria é símbolo e nome vulgar!
A virgem assim se chamou!
Talvez a palavra amar,
Não sirva a quem nunca amou!

Pedro Ferrinho 08/02/1995

4

“O Encontro”

Dia da minha mulher!

Sendo hoje o dia da Mulher!
É diferente, mas igual, a tantos.
Contudo, será como eu quiser,
Se elogiar os teus encantos.

Margarida é nome de flor,
Que embeleza o semblante.
É para mim, o meu amor
E sou eu, o seu amante.

Maria, é nome vulgar!
A virgem, assim se chamou.
Talvez a palavra amar,
Não sirva, a quem nunca amou.

Pedro Ferrinho 08/02/2005
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Dia dos namorados!

Hoje dia de S. Valentim,
Dia de namorados.
Tudo o que sentes, por mim
Sinto eu por ti, redobrado.

Amor, palavra amena,
Sentimento de paixão.
Sinto-o por ti pequena,
Amor do meu coração.

Sei, que vais sorrir,
Quando leres este verso,
Contigo, poderei ir,
Até ao fim, do Universo!

Pedro Ferrinho 14/02/2005
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Dúvidas
Terei feito maldades indúbias?
Porque é que, isto aconteceu?
Porque terei eu, tantas dúvidas?
Será este, o castigo meu?

Tinha a vida estabilizada!
Todo o tempo pela frente!
Terei a vida estragada?
Ou planearei diferente?

Dúvidas e mais dúvidas!
Reflexão, introspecção!
As razões serão devidas,
Dilaceram-me, o coração!

Sempre fui pessoa de garra!
De não ter medo, eu ousei!
A vida pôs-me uma amarra,
Com a qual eu viverei!

Prometo! Solenemente, aqui e agora!
Perante todos os meus amigos leais,
Que a fé e esperança não mandarei embora,
Antes sim, a elas me vou agarrar muito mais!

Pedro Ferrinho 04/03/2005
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A minha Mãe!
Mãe! Hoje é o dia,
Do teu aniversário!
25 de Março, quem diria!
Ser mais um dia, do calendário.

Mas não! Não é assim!
É o dia dos teus anos!
É marcante para mim
E estou certo, para os manos!

E para marcar ainda mais!
Foi há 35 anos, neste dia singular,
Que me ausentei deste país,
E embarquei para o Ultramar.

Hoje, cansada, pelas agruras da vida,
Com 85 anos, mas só de aparência,
Com uma força de ânimo desmedida
Ainda só é vencida, pela violência.

Pedro Ferrinho 25/03/2005
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Dia da Mãe!

Mas que dia tão bonito,
Dia tão original!
Foi dado o dito, por não dito,
Mas ninguém, levou a mal.

Era em Dezembro,
O dito, dia da Mãe
E se bem me lembro,
Dia oito vejam bem!

Seja em Maio, ou em Dezembro,
Ou em outro mês qualquer,
O dia da Mãe, eu lembro,
È sempre, que ela quiser.

Mas que dia tão bonito,
E santo dia também,
Quanto mais digo e repito,
Mais gosto, da minha Mãe!

Pedro Ferrinho 01/05/2005
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Aniversário da Júlia!

Júlia! Hoje é o dia,
Do teu aniversário!
Doze de Maio, mas bem podia!
Ser outro dia, do calendário.

Mas não! Não é assim!
È o teu aniversário!
Qual flor plantada num jardim!
Qual peixe exótico, num aquário.

Sempre pronta a ajudar,
Um brilho nos olhos felizes,
Um sorriso, sempre a dar,
È assim, Júlia Rodrigues!

Pedro Ferrinho 12/05/2005
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