
 

X Concurso “Poesia na Biblioteca” 

MANHÃS DE ABRIL 

Um soluço que se guarda para o saltar de uma torre. 

Dor de pétala arrancada, a senha da trovoada. 

O brilho fosco da noite, o som do trilho sem trem, 

O sim da pena que cai, o fim da cena e quem sai, 

O acender de um sinal, canção do sono final 

E o caos de um pesadelo. A mão que acorda o zelo 

Do sopro de tirar dor. O debruçar de uma linha 

Sobre o furo de uma agulha. Um verme sobre uma folha, 

A cinza sob a fagulha. Retrato do espelho na água. 

As reticencias da mágoa no pisca piscar dos olhos. 

Açúcar de derreter se misturando ao café. 

Fumaça se endireitando tentando ficar em pé. 

O mel do doce da cana, a letra i sem o pingo, 

A chama se balançando. Calor de corpo cobrindo 

O final de uma lembrança. Um gesto, um passo de dança, 

O amor trocado em anéis, a nuvem branca, flanando, 

O lado esquerdo de Deus. O acreditar do ateu 

No 31 pro primeiro, como do março ao abril. 

A bolha soprada em vão quando esticada em sabão 

Se rompe e volta a não ser. O só num elevador, 

Abraço feito com a mão. O brilho que o olhar deixou 

Antes do último passo. Um medo de escuridão. 

O raio sem o trovão. A gota que não caiu. 

No segundo que passou, a conversa bem sutil 

Do bem me quer para a flor. As mãos de quem me cobriu. 

O pensamento lembrando o tom de fotografia 

No olhar de um cego sem guia. O quanto eu sei ou sabia. 

O ouvir dizer, de ouvido. O arpejar de um mudo 

Lendo as mãos da colombina. O recobrar dos sentidos, 

O reabrir de um sorriso, o susto do conta gotas, 

Só a tecla da sanfona, só o furo de uma flauta, 



 

Só a corda do violino, a pinça que pinça o cravo, 

O bocal de um trompete, um braço de violão, 

Do piano o seu martelo. Uma corrente sem elo 

A desmanchar uma sombra. O traço que traça o sete, 

A chave sem fechadura, o buraco numa rede, 

Um peixe com muita sede, falta de ponta num cabo, 

Uma curva no infinito, aquele grito do quadro, 

Somente um grão de farinha e uma palma de mão 

Batendo palmas sozinha. 

 

Pseudónimo: Cerratense 

 

 


