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19 Meu balanço provtsárto 
Um inconformado arbusto, 
Como quem junta missangas 
Batendo no chão os ramos, 
Nunca fui no triplo salto
A quem descrê do caminho,

20 Não tanta como houve um dia, 
Tormentas, Boa Esperança, 
Até as garças reais,
Eu ministro ou secretário 
Corrompes com teus favores 

Já sem água minha bossa,
21 Nosso optimismo por cá 

Aqui não comes arroz;
Como ela pega na vara, 
Porque me dás tu apenas 
São Bento da Porta Aberta, 
Eu vou aos hipermercados,

22 Passam por mulheres belas, 
A palma de cada mão,
Mapa de todas as rotas, 
Da caverna mais remota, 
Quase sempre matutina
Devias ter arriscado,



23 Nunca proíbem tiranos
Sem o fato de ir ao banho 
Bom vinho, sardinha assada, 
0 país do faz de conta,
Ao carro com muitas vidas, 
Horas que vêm por bem,

24 Torneios medievais,
E minha pena maior, 
Sete voltas dei ao mundo, 
Dos animais protector, 
As horas a que me deito, 
Não me grites que tens fome, 
T5Já nada me surpreende, 
Pois aqui onde me vês, 
Tudo aí num badanai, 
Nossa tribo planetária, 
Carregador neste cais,
Os dias por nós passando, 

26 Para escrever poesias,
Bem longe do restaurante, 
Pós-madrugada inclemente
Meto folga neste dia, 
0 poder há quem não queira 
Já lidei touros de morte, 

TI Lindas mulheres de sonho, 
Eu Dante sem Beatriz, 
A minha vida em perigo, 
Na meta, vendo ganhar 
Euros do mar, nobre povo, 
0 mundo, dizes, do avesso 

28 Só resíduos na mesa, 
Eu ainda me comovo, 
Sem férias, bolso vazio, 
E, em toda esta coutada 
Podia ser pombo ou garça, 
Es senhor do teu nariz,



29 Sem recurso a qualquer arca, 
Vassalagem na cidade, 
Animal de grande porte, 
Libertação das mulheres, 
Muitas chegadas, partidas, 
0 pior destefadário,

30 Abismos interiores
Nem na Seira da Malcata, 
Será o sim ou adeus, 
Nunca finge ser crescente 
Abatidos ou ufanos,
Toda a terra, qualquer mar,

31 Perdi, mas deixei imagem
Já não me aguentam as pernas, 
Homem de muito rigor, 
Eu, nuvens que não sei ler, 
Palavreado sem obra, 
Lá vão em fila indiana

32 Corvos aqui e além, 
No país sem berbtcacho, 
A noção desta nação,
Eu quando fui coqueluche, 
Nunca se perde raiz: 
Detestando meias-trntas,

33 Profanam, mandam na igreja, 
Merecendo alguma troça, 
Nos salpicando de lama, 
Palrex, título bom,
Já me cansei de vos ver 
Qualquer coisa como isso,

34 Deitei-me com as galinhas, 
Os melros, se matinais, 
Quatro séculos cumpridos, 
Vão-se os amigos embora, 
Com passo direi binário, 
Tudo aqui em turbilhão,



35 Pássaros, todas as aves, 
Falharam na mesma altura 
Um outro habitando em mim, 
Obra jamais acabada 
Ministro sempre distante
Advogam só causas boas,

36 Ê o país onde vivo
No meio da vilanagem, 
Eleito mas gabiru,
Disparates ouvi tantos, 
Assumido incorrigível,
Conheci a Liberdade,

37 Aqui, oferta e procura 
Por desonestos desvios
De naves que vão à Lua 
Como Toulouse-Lautrec,
Tiveste melhores dias, 
0 meu cadáverjacente,

3 8 Vamos deixar-nos de lenas: 
Entre martelo e bigorna, 
- Firmes, erectos, perfeitos, 
Teu pavilhão multiusos 
E nos maduros trigais, 
Olha a meia maratona:

3 9 Quando tudo se revela 
Foi numa pedra da lei, 
Cheias e fogos, tornados, 
Um ponto final sem nexo,

Fio de Prumo

43 Sereias ias buscar,
Outono, sigo outra rota, 
Homem do metro seguro, 
Órfãos de pai e de mãe, 
Se mergulhavas às ondas
Já não tenho a energia



44 A sombra deste pinheiro, 
Belas pernas, devaneios, 
Vaidade no meu cabelo, 
Fazendo chorar e rir,
Os enganando, serenos,
Força bruta, não meditas:

45 Embora tal não pareça, 
Apesar de seus conselhos, 
Madruguei, fui pelos campos, 
Embora a muitos pareça 
Melhor estares calada ■
No trato, na -vilania,

46 Uma pessoa acordar, 
Penoso ver na valeta, 
Indo ao rio lavar roupa, 
Feito apenas com raízes, 
Só alguns dando por isso, 
Tenho em casa de arrendar,

47 Choveu em tempo de seca 
Fica na minha cabeça, 
Como às árvores, cipós, 
Eu, para ver se chovia, 
Plenilúnio, beira-mar,
Hora do telejornal;

48 Uma certa diferença, 
Cartas na mão, jogo à vista, 
São uns tipos bem caçados: 
E preciso ir de abalada; 
Sem medo a polvo ou moreia, 
Como quando era criança,

49 Varejeiras importunas, 
Sem dar o devido apreço 
A nada indiferente, 
Sentado numa varanda, 
Globalizando a Europa, 
Num charco, água parada



50 Grande navio a distância, 
Mas haverá quem não tenha 
Por disparates que inventa, 
Namoro de tempo antigo, 
Es o porto a que regresso
Custa-me andar, no entanto,

51 Na salsugem deste mar,
Sou, fugindo à maré-cbeia, 
O jantar à portuguesa 
Foi o Sol e veio a Lua, 
Mas, se tivermos em conta 
Com andorinhas, pardais,

52 Rural, embora sentado, 
Já trafiquei, aos milhares, 
Quando limpam castiçais, 
Minha maior rebeldia, 
Faz tudo para ganhar,
Eu, a quem vossas noitadas,

53 Desabitadas de gente,
Como a selecção das quinas 
Ambos nus, olhar profundo, 
Onde havia maçarocas, 
Por aí muito vulgar, 
Se meti minha colher

54 Com seu hálito a bolota, 
Preferíveis os conflitos,
Batendo ás e manilha, 
Uma carta sem valor, 
Por essa ordem de ideias, 
A biberão, animais

55 Eu desta já me safei, 
Sou uma aérea semente 
Eu nunca mudei de cara, 
Já vai longo meu falar,
E a arte uma aventura; 
- Até ver-te regressado



56 Como forcados à pega, 
Sobe sempre mats acima 
Por agora, tudo dito,
Se eu fosse luz dos teus olhos, 
Desculpai a imodéstia, 
A leste de qualquer rumo,

57 Vá lá saber-se porquê, 
A esse campo de mouras 
Pais, filhos à vara larga 
São Martinho apiedado, 
ímpio, rezando a Cristo, 
Um poeta, com franqueza,

58 As casas que foram minhas, 
Este pau saiu à racha, 
Descomplexadas, afoitas, 
Amor com amor se paga: 
Convicto republicano,
Já Outono c a poente,

59 De toucar sempre te vi,
A quem amor não alcança, 
Primeira flor neste vaso 
Sempre na muche dos alvos 
Linda uma garça voando, 
Diz que foram nas Baamas

60 E quando melhor eu penso, 
Ignoram o que é lazer, 
Alternam eles ripanço 
Poeta, eu seja cego, 
Minha única saída, 
Desde o adro da igreja,

61 Se calhar tu nem reparas, 
Havendo campos de abrolhos 
Quando da cidade sais, 
Como das aves o canto 
Venham das ondas molhadas- 
Qual orvalho salpicando



62 Melhor a praga nos nos
Bem-hajas mas não me digas 
Dado, vinte e uma pintas, 
Lamento, eu já não leio, 
Dos mendigos à pinsca,
Tertúlia, mas sem assunto;

63 Quisera tocar guitarra,
Respeito José Malhoa,
Se calhar até fiz mal,
Mentira, que os nos morrem,

Com Peso e Medida

67 Sou um caçadorfurtivo,
Pelos livros rodeado,
Cabeça vazia ou cheia,
São minhas quadras aceiros, 
Do que um monstro em Loch Ness
Vi as Três Graças entrar,

68 Eu festa brava não gramo, 
Até o melro cantor,
Os dois cornos ao diabo
E para mim tanto monta, 
Não me cuidei em rapaz,
Também eu faço batota,

69 Sem estribo nem pedal,
Na minha mão este seixo 
Mesmo sem serfiroleiro, 
Ao desejar-me bom-dia,
Foram corvos, foram garças,
Eu sou um contemplativo.

70 Quando já de olhos enxutos,
Livros, juntei quantos pude, 
Aqui já coisa tão rara:
Para quem sabe do mundo
Já é tempo do meu ser,
Só quando te vi em pêlo,



71 Também vós, grandes papalvos, 
Mm senhor do teu nariz, 
Crianças, junto aos altares, 
Nos mostrando folha limpa, 
Por minha conta, desista 
Dono do bando de pombas

72 Orgulho maior, pertença 
Trago impressas na retina, 
Flora, espécies várias,
A destra na consciência, 
E no juízo final,
Isto foi Deus quem me disse, 

II E desde há muito notório, 
Faz-me chegar a mostarda 
Pernas e braços tolhidos, 
Inteireza no meu ser, 
Quando dei assim de caras 
Vou revelar um segredo,

74 Batem à porta da rua, 
Ao miolo dou a volta 
Maldosamente um boato 
Como me deram um prazo, 
De tordos passou um bando,
Mais tarde ou mais cedo há-de

75 Uma pedra no sapato,
Lanço as redes dia a dia. 
Nasci nos anos do simng, 
Se não vos serve de nada 
Doméstico, solitário,
Ao ar, brisa, turbulento,

76 De gala trajes e fardas, 
Por camuflado bruxedo 
E deste vale profundo 
Lenha para me queimar, 
A noite santa, Natal,
Tu me dirás se já viste,



77 Num beiral, torre da igreja, 
Reina geral alvoroço, 
Que Ibefizeram a cama, 
Civil às vezes seu traje, 
Não descola meu passado, 
Eu posso lá descansar!

78 Dias de calma ou de vento, 
Retratos deitei ao mar 
Percorrendo outros caminhos, 
Eu vou ali ejá venho... 
Deixa láfalar quem fala, 
Sem cortinas as janelas,

79 Como aos santos nos andores, 
Também sou licenciado, 
Decorrendo a procissão, 
Tantas medalhas no peito 
Pois se com papas e bolos,
Já tereis visto fulanos,

80 Gajeiro, pelos cordames, 
Eu jáfiz caricaturas, 
Meu solo de violino; 
Por virtude do que faço, 
Num ilhéu abandonado 
Enquanto tu não me digas

81 Nacional, a velha trova 
Aos crupiês nos casinos, 
Tudo avança quando muda, 
Sem ver brumas matinais, 
Mesmo antes do Sol se pôr, 
Chapéu, sombreiro de palha,

82 Demagógica mentira, 
As vezes, nunca de mats, 
Que floriram nem reparas, 
Para teres um sinete, 
Vives metido em trabalhos, 
Quero lá saber da fama



83 Certos moinhos de vento, 
Aqui há vacas sagradas 
Olha aquela escanzelada,
Adeus veleiros nas retinas, 
Disseram: Homem ao maH
Já tenho a medida cheia

84 Rato em qualquer sacristia 
Foi sozinho, sem escoltas, 
Nas sebes, canaviais,
Em qualquer situação, 
Se alguém te diz, a preceito, 
Por despótica vontade,

85 Há vermes que nas valetas
Seja qualfor o sinal,
Opus Dei se na igreja
Não faz nada, enche a pança, 
Falando em suas raízes, 
E tempo de pôr um fim

86 Que todo o mal eu esqueça, 
0 prometido é devido;
Ao céu nunca pedi nada, 
0 que salva a liturgia
Tentando saber enredos
Iletrado, com rigor,

87 Voando, sei que são aves, 
Parem com as brincadeiras, 
Sabendo com quantos paus 
Palavras, não mats que dez,

Tudo em Aberto

91 Dum pombo, menos que nada,
Numa charneca, deserto, 
Temos as mesmas raízes? 
Nos rituais do namoro, 
E no espaço duma hora, 
Num areal calcinados



92 Ressurecto, parti o Céu, 
Como as sementes aéreas, 
Dos bimalaias do medo, 
Teus ídolos nadadores,
Marés de amor, muito peixe, 
Sem outro barco avistar

93 Quadras de primeira água, 
Todos os membros tolhidos, 
Caçam pássaros com visco, 
Procurando dar o salto, 
Não há quadra mais perfeita, 
E o Sol na cambalhota,

94 Tem destas coisas o amor, 
Corro de fio a pavio 
Gosto de verpassarada, 
Sentir, num abraço apertado, 
Mais velho que a Sé de Braga, 
Nunca vi, até agora,

95 Estapomba em meu regaço, 
No céu suspenso, adejando, 
Um herdeiro, renomado, 
Como és boa rapariga 
Acontece volta e meia,
E dos faunos artifício,

96 Algo de perturbador, 
Isto sei desde pequeno. 
Olha, pão pão, queijo queijo, 
No recanto mais sombrio, 
Recordar a juventude,
0 teres nascido assim



97 Já só galos sem poleiro,
Nenhum homem que eu conheça 
Raros os dias de sol
De todos nós éfadário 
Aqui ou em qualquer lado, 
Nem um só da minha igualha,

98 0 que salva esta cambada 
As bestas, tudo vai mal, 
Chove, no cais vou ficar, 
Ondas altas, vento agreste, 
Muitos raios e coriscos,
E no imediatismo

99 Quando dei a volta ao mundo, 
Nocturno insecto do campo, 
Por meus fiéis aclamado,
Tu não me leves a mal,


