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A garça

Que graça
Tem a garça
Pousada à beiro do rio
Não sei se ri da minha desgraça
Ou se sou eu que dela me rio

Elegante na sua pose
Cuidadosa no seu andar
Tomara ela que fosse sempre
Garça no céu a bailar

Mas o seu destino está traçado
Naquele rio deve andar
Dia após dia sempre tentando
O seu corpo alimentar

E assim passa a sua vida
Em terra firme sem voar
Como ela também eu passo
O tempo a lamentar
A triste sina que me foi dada
Até ao fim dos meus dias
Querer voar e não poder
Afogada nestas águas frias
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A presa

Vai-se enredando numa cilada
Deixando-se pela emoção aprisionar
Sendo assim conquistada
Por quem julga que a irá amar

Mas que engano será o seu
Pensando o amor descobrir
Quando em vez de entrar no Céu
No fundo do Inferno irá carpir

Tarde já será ao acordar
Vendo que de si nada sobrou
As mágoas e ilusões irá afogar
Num coração que no fogo
Se queimou!
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Alma

A tua alma quebraste
E o que dela sobrou
Não encontras mais
São sombras daquilo que amaste
São já sombrios sinais
Que o tempo consigo arrastou
Em pó tudo desfez
O fogo que a água apagou
O que viveste e já não vês

A tua alma encobriste
Num canto qualquer
Do teu ser
E dela foi que fugiste
Morrendo
Mesmo sem querer…
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Vida
A vida acontece
Para quem não se esquece
De viver
De buscar no mínimo que seja
O sentido do que deseja
E ambiciona alcançar

Viver é arriscar
Ir além do receio
É não ficar apenas no meio
Do caminho que se percorre

Viver é
Matar a fome
De infinito
É um grito
Lançado mais além
É querer mais
Do que se tem

Mas no fim
Talvez…
Viver
Seja apenas
Em cada amanhecer
Encontrar –me em mim
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Adão e Eva

Deitei-me à sombra do teu corpo
Entre aqueles pinheiros mansos
Que lá do alto nos observavam
E testemunhavam
A nossa sede de amor…

Como Adão e Eva
No paraíso
Cedemos à tentação
Mas o pecado que cometemos
Foi apenas querermos
Juntar as nossas almas
Para além da carne e do prazer…
Foi querermos ter
Um momento de eternidade
Quando, desprezando a realidade,
Cedemos um ao outro
E tu atracaste no meu porto
Como um navio que chega ao seu destino.

E foi divino
Esse sentir!
Foi divino
Ir e vir
Nessas ondas onde mergulhámos
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E no fim nos encontrámos
Feitos um só
Ao nos enredarmos como um nó
Criado por dois corpos …
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Parti
Sem sequer sair deste lugar.
Pelo mundo deambulei
Criando histórias de encantar…
No circo fui célebre artista
Interpretei todas as artes
Fui muitas vezes equilibrista
E lancei-me do trapézio pelos ares.
A vida por momentos enganei
Como hábil ilusionista
Fiz arriscadas magias
E aprendi a ser malabarista.
As feras, tigres e leões,
Saber domá-las eu procurei
Para os outros fazer rir
Em palhaço me transformei
Fazendo com gosto desabrochar
Os inocentes risos das crianças
Escondendo do seu olhar
Todas as minhas desesperanças

A nossa existência é mesmo assim…
Saber viver é uma habilidade
Quantas coisas temos de aprender
Para encontrarmos a felicidade!
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