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3 POEMAS 
por Marco Paulo Alves 
 

Ao sentir a chuva sobre o corpo caído  

vou morrer  

no meio do mar  

longe das terras  

que nunca me deram  

refugio 

minha alma  

vai-se levantar 

e flutuar  

num ponto  

de desequilíbrio  

focando  

no corpo  

que subtilmente  

desce  

para o profundo 

 

na profundidade  

de perder  

uma pessoa 

procurai 

o mistério— 

alga marinha  

macia 

que nunca desiste  

de dançar  

nuvens de homens- 

de-guerra  

a negligencia 

 

duma mão  
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aparição  

perante o descer 

fosse criatura  

desconhecida  

rara  

iluminando 

uma só luz  

no abismo  

não vou sentir 

a chuva caindo 

só  

lhes prometo 

os erros  

duma vida 
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Flower Children 

 

sementes disseminadas  

desde o ar  armado 

 

raízes ingénuas 

num deserto tropical 

 

pistilos inchados de néctar doce 

num enxame de guerreiros negros 

  

cravos decapitados 

num jardim escarlate 
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Adamastor 

No sul da ilha, uma reserva proíbe a qualquer a entrar nos restantes de praia. 

Uma palavra estranha, proibir, meu avô disse anos atrás quando, pela 

primeira vez, falou sobre a  

 sua travessia. 

Desta borda de madeira pode-se ver o fundo enferrujado dos barris de lixo, 

bóias na areia lisa. 

Adiante, as urtigas se fixam imóveis na brisa marítima.  

Um pelicano repousa num pilar farpado, um retalho de um cais velho. 

Considera a indiferencia da beleza, e o que perdeu. 

 

O que o meu avô não falou é que o dinheiro nunca chegaria a eles.  

Seria roubado pelos guardas civis—o país já em decadência.  

O sábio pelicano procura paz.  

Este lugar é seu retiro, uma tentativa de manter um vínculo entre o seu ser e 

seu espaço neste  

 mundo.  

Aqui é donde a terra termina e o mar começa.  

Quero acreditar,  

só que no outro lado deste imenso azul existe outra terra donde nasceu meu 

avô, donde regressa,  

 já morto, para seu enterro donde o mar termina e a terra começa.  

 

Escolho o pelicano, esse grande, bonito navio que mesmo embarcado pode, 

em qualquer  

 momento, levantar voo.  

 


