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caixas poéticas da republica

alberte momán

POEMA

abraça-me
como o úbere do mundo
e verás deslizar do caucho
o látex da vida
a goma elástica
sobre o rosto
asfixiado

 – alberte momán - Ferrol 1976
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caixas poéticas da republica

alberto augusto

 

Sal_indo

Os olhos infectados de oiro, calculando os remos, a irmã nova ainda traz o 
húmido que lhe disponibiliza a abertura. Olha para os figos secos com iro-
nia, traça secantes. Nada fez para se volver geómetra. Os picos altíferos, sa-
liências dos emersos em trânsfuga, repentinam-lhe algum riso primitivo, cer-
to andar de seios ao léu, certo dito.
Afirma-me a Raia a pegada antropológica, buracos onde arqueologizar a es-
crita vera. No montão das denúncias e constrições, a existência de peixes, 
cães, gatos, bois e humanos defrontam a cabra que baila o vaticínio. Fecham 
os olhos para uma reza nirvânica onde o instituído se derrota sem batalha, 
apenas bat’alhando, usando o alho, o deusdado anti-inflamatório. Sou tão 
cabrão!, amo tanto as cabras! Marido-me-lhes por ideologia pântica.
Preciso do estéril, do Sal.

-  alberto augusto – porto
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caixas poéticas da republica

manuel almeida e sousa

 

 

manuscritos des(encontrados)
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-  m. almeida e sousa – cascais 1947
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caixas poéticas da republica

nicolau saião

O PINTOR

(Na morte de Malangatana)

Há um verde um amarelo um branco
que crescem sobre o Mundo. É a matéria
de aldeias e mares o azulejo
de castelos e casebres o perfil do Homem.

Diz-me como pintas dir-te-ei  quem és

Há um azul  um negro um violeta
para que seja íntima a nossa recordação
um braço de mulher um camponês  olhando
o rosto obscuro e simples duma criança.

Diz-me como pintas dir-te-ei quem foste

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 

domador.de.sonhos@gmail.com

http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/06/caixas-poeticas-da-republica-iv/nicolau_saiao/
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/06/caixas-poeticas-da-republica-iv/nicolau_saiao/
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/05/caixas-poeticas-da-republica-iii/
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/05/caixas-poeticas-da-republica-iii/


Há um rôxo e um vermelho há um cinzento
para que as coisas vulgares se transfigurem
para que numa sala a norte de todo o silêncio
a dupla substância perenemente brilhe.

Diz-me  como pintas dir-te-ei quem eras

Dir-te-ei das cores a natureza clara
dir-te-ei do tempo o número e o horizonte
e das raças extintas a floresta e o nome
e dos objectos a sua real dimensão

Porque sabes que o fogo é semelhante ao vento
e tudo em nós encontra a sua forma nova
- um pássaro e um jardim uma mesa uma rua
os vestígios duns passos num caminho secreto.

Diz-me como pintas dir-te-ei  talvez
que nada se perdeu nada se perderá
daquilo que dissémos daquilo que fizémos
com os traços e as cores da nossa mão queimada.

Diz-me como pintas dir-te-ei
o que as cores calam e cantam.

 

 

- nicolau saião – portalegre
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caixas poéticas da republica

vergilio alberto vieira

 

1.
Doze Girassóis Para Uma Jarra

Pelo fulgor com que a mão
Cobre as nervuras do traço,
Só a luz poderá então
Fazer girar no espaço

As pétalas, que a cor levou
Ao rubro, em tons de amarelo,
Quando o sol as fixou
Num ramalhete singelo,

A tempo, pois, de evitar
Que os olhos do pintor
Pudessem, por fim, murchar
Por lhes faltar o amor.
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2.
Prima Ballerina de Degas

Em pontas desce ao que é
Como um primeiro bailado
Na terra em que pousa o pé
Depois de a ter sonhado.

na meia-lua dos passos,
Ergue, de leve, o olhar
Que a volúpia dos braços
À música terá de dar.

Da beleza, que a protege,
Ao esplendor da aparição,
Só a sombra branca elege
O bater do coração.

- vergílio alberto vieira – braga
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caixas poéticas da republica

francisco soares

- francisco soares – angola
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caixas poéticas da republica

gonçalo mattos

 

  - gonçalo mattos – seia 1991
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caixas poéticas da republica

renato suttana

 

 

NA CHUVA DO CAPITALISMO

É preciso destruir o mundo capitalista
Os dois meninos não sabiam disso
Um deles com seis-sete anos o outro com não mais do que cinco
a chupeta branca na boca o trapinho amarelo
(tinham vindo vender batatas conforme eu disse noutro poema)
e chovia
e provavelmente eles ainda não tinham vendido nenhuma batata
nenhum daqueles sacos de batatas eles tinham vendido até aquele momento
e era dia

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 

domador.de.sonhos@gmail.com

http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/11/caixas-poeticas-da-republica-viii/renato_suttana/
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/11/caixas-poeticas-da-republica-viii/renato_suttana/


A cidade era a mesma apesar dos meninos e da chuva
e o que oferecia as batatas me parecia ser o mais velho
(onde teriam conseguido aquele produto?)
e o que havia no saco eu jamais saberei
porque não comprei as batatas
mas provavelmente eram batatas porque eram batatas que eles estavam a 
oferecer
era isso o que tinham vindo vender
E chovia
e era preciso destruir o mundo capitalista
mas eles não sabiam disso e só queriam vender as batatas.

 ABDÔMEN TIPO EXPORTAÇÃO

(de uma revista de moda brasileira)

Não só nosso bumbum tem feito estremecer
os gringos mas também – conforme uma notícia
que vem da Europa milenária e pontifícia –
o ventre bem torneado e lindo de se ver

Vede: até mesmo o Times veio a reconhecer
(à inveja misturando um tico de delícia)
que a lipoaspiração levada com perícia
e o bisturi podem fazer retroceder

a inútil flacidez que no abdômen se enquista
(“a técnica se indica” – observa o especialista –
“para jovens que a têm logo abaixo do umbigo”)

Explica-se portanto a inglesa ebulição:
tal arte há de abolir do ventre o corte antigo
e moldar a cintura em forma de pilão.

 - renato suttana – brasil
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caixas poéticas da republica

infracções design - luísa coder e josé russell
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 – infracções – luísa coder e josé russell
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caixas poéticas da republica

antónio gomez

 - antónio gomez - cuenca (espanha) 1951
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caixas poéticas da republica

alba damião

- alba damião vila real de st. antonio 1978

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 

domador.de.sonhos@gmail.com

http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/14/caixas-poeticas-da-republica-xi/alba_damiao/
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/14/caixas-poeticas-da-republica-xi/alba_damiao/
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/14/caixas-poeticas-da-republica-xi/poe_alba/
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/14/caixas-poeticas-da-republica-xi/poe_alba/
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/03/caixas-poeticas-da-republica-i/caixa_poe2/
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/03/caixas-poeticas-da-republica-i/caixa_poe2/


caixas poéticas da republica

rodolfo franco
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- rodolfo franco s. paulo (brasil)/mérida (espanha)
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caixas poéticas da republica

victor belém
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- victor belém, cascais 1938
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caixas poéticas da republica

vanessa kister
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- vanessa kister - curitiba - brasil
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caixas poéticas da republica

fernando aguiar

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 

domador.de.sonhos@gmail.com

http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/?attachment_id=843
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/?attachment_id=843
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/?attachment_id=844
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/?attachment_id=844


- fernando aguiar - lisboa - portugal
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caixas poéticas da republica

abdul affi

exacto
era
o

momento e
o corpo pesava

com a violência dos
raios que ofuscam a vista

os olhos encontrados no caminho
estendem-se para lá do derradeiro suspiro

desmedido é o prazer no aconchegante sepulcro
não me é permitido já lembrar de mais nada

os sonhos deixei-os à cabeceira da cama
onde anunciam aos gritos o novo dia
também eles badalam como fardos

ressoam mui confortavelmente
todos os dias antes de deitar

levo a taça aos lábios
só depois me dispo

e
bebo

te
exactamente

assim

 –  abdul affi – tavira 1968-roma 2007

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 

domador.de.sonhos@gmail.com

http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/03/caixas-poeticas-da-republica-i/caixa_poe2/
http://republicadassantasbicicletas.wordpress.com/2011/01/03/caixas-poeticas-da-republica-i/caixa_poe2/


caixas poéticas da republica

fernando rebelo

Os malefícios do Cavaco

Só para começar:
- uma tosse em forma em forma de BPN;
- uma escarraria Mariani que logo, tão súbito, evolui para a Coelha.

República...

E onde a Elegância?...
E onde o desinteresse e o serviço público?...
Tudo se esfuma.

(Entra, logo em seguida, Olga Sergueievich Prosorov que diz:)
" Tu tens de nos compreender, Natacha. Nós fomos talvez educadas de uma 
maneira diferente, mas há coisas que não podemos suportar. Esse teu modo 
de tratar as pessoas põe-me doente, desmoraliza-me, tira-me a coragem."

Ele engasga-se com o bolo - rei e a cremalheira mostra.
Triste e sórdida.
República.

 –  fernando rebelo
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