Por amor à Arte
Sacrifico-me
E renuncio a ti
Por amor à Arte
Afasto-me
Chorando o meu amor por ti
E volto a encontrar-te
Porque o Amor à Arte
É o meu amor por ti

Que bem me faz agora
o mal que me fizeste
Não foste mais sereno
livre e descuidado
Sem ironia, amor
Obrigado, obrigado
Pelo muito que me deste
Por tudo que me deste
Inquietação, cuidado
Noites de insónia pelas ruas como
[um louco
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Nem sonho
Nem verdade
Ou fantasia
É a Arte que cria
Não cria o sonho
Não é sequer verdade
Mas é sonho
É verdade
E fantasia

O poeta é um louco ausente
Num constante regressar
Parte para estar presente
Fica para se dar

Os outros chamaram-lhe Mário
Eu chamava-lhe meu Pai
Alguns diziam “senhor”
E eu às vezes também
Com quanto amor.

E a mim

*

Não me deixes sozinha
Quando eu morrer
Não quero morrer sozinha
Envia um telefone
Terei a ilusão
E talvez baste
Não morrerei sozinha
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Manter ao alcance e à vista das crianças e adultos.

A quem eu penso que nunca amei
No desespero de viver à força
O que sinto por mim
Na ânsia de fugir ao sofrimento
Por mim não sinto amor
Ou é amor por mim
A ânsia de fugir ao sofrimento

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

Ao Eduardo Luís
À Brigitte

Eduardo
Desconheço a origem
E o significado
Do teu nome
Eu sou ignorante
Mas tenho junto a mim
A Brigitte – tua mulher
A Isabel – a tua irmã
E mais amigos
Do sopro que falei
Do vento que soprou
Após Lima de Freitas
Da água que desceu
Dos olhos meus
Sobre desenhos
Do Francisco Relógio
Que também morreu
Nós fechamos um círculo
Um círculo perfeito
Nem Giotto com mão longe
do peito
Sem olhar
Desenhou o círculo perfeito
Eduardo
Estás connosco
E connosco
Eu pergunto
Talvez esteja Deus

