[martírio!
está a dois passos – com o sucesso – do
uma forma de me lembrar que o delírio
teria sempre um pé perto da sarjeta,

É a mamã!

Se eu, um dia, me tornasse uma vedeta,

O melhor talismã

A dois passos
12-05-1958, no Porto.
Nesta cidade, faz a primária e parte do secundário
no extinto Colégio João
de Deus, de onde sai para
frequentar o Liceu António Nobre e concluir, em
1979, o curso complementar. Depois de cumprir o serviço cívico obrigatório, matricula-se, no ano seguinte, na
Universidade de Coimbra. Em 1985 licenciase em Direito, tendo, de seguida, iniciado o
estágio para a advocacia, que não concluiu.
Em 1987 funda, em colaboração com o seu
irmão Nuno, a revista “Metro”, a primeira de
distribuição gratuita em Portugal. Entretanto,
entre a escrita e a noite, é convidado a dinamizar o espaço Café da Praça. A morte apanhou-o ao 43 anos de idade, no auge das suas
capacidades.

Talismã

Paulo Abrunhosa nasceu a

Bitaites

Angústias

Os computadores
são uns amores,
mas têm uma certa falta d’África.
São todos feitos numa fábrica,
em Silicon Valley,
onde é outra, a lei,
mais fria,
própria de uma etnia
cinzenta,
que aguenta,
no pelo,
o gelo
dos megabites
a debitar bitaites.

Cristo:
mas o que vem a ser isto?
Maomé:
então, como é?
Buda:
quando é que isto muda?

(In)felizmente

Edifício fictício

Não sei fazer do sacrifício

Construí o meu ego

Nenhum ofício,
Mas também não sei fazer do ócio
Nenhum negócio!

como um castelo da Lego:
um edifício

Maio 2017
Manter ao alcance e à vista das crianças e adultos

fictício,
feito de múltiplas peças.
só espero não as ter encaixado às avessas.

Este folheto contém informação importante para si. Leia-o atentamente.

NÃO HAVIA NECESSIDADE!
Alguém foi às trombas
às pombas,
deu uma tareia
na lampreia,
enfiou um estalo
no robalo
e pregou um calote
ao cachalote!
E, não contente,
ainda humilhou a serpente,
encheu a cegonha
de vergonha,
fez gato-sapato
do macaco
e reduziu a arara
a uma ave rara!
Além de que insultou a foca
de minhoca,
foi muitíssimo arrogante
com o elefante,
tratou como um catraio
o papagaio
e portou-se como uma fera
com a pantera!
Pra já não falar da forma tosca
como esmagou a mosca,
da maneira tacanha
como amesquinhou a aranha,
do modo como fez batota
com a gaivota
e da frieza com que deu um murro
no burro!
Pergunta-se: porquê?
Será que ninguém vê?
Havia necessidade
de tanta crueldade?

