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A RAIVA DE GUARDAR AMORES

O amor de guardar ódios  
Agrada ao meu coração  
(Carlos de Oliveira, com um aceno aos 
Casal do Leste)

A raiva de guardar amores
Arranha o meu coração
Conheço-a, como o dia o sol. 
É ódio, ardor, sim e senão. 

Há-de sentir o meu ódio 
Mesmo quem o não mereça. 
Quem me passa à frente dos olhos
No amor e na raiva tropeça. 

Venha mais um dia depois 
no recreio, nos corredores.
Havemos de ferir e morder 
Ainda se morremos de amores.

TROCA-PÉS

É assim que dançamos de improviso
os nossos dias. 

COMO DEUS

You got me like God 
(Rihanna)

Perdi deus 
no lago dos patos
do Campo Santana.

Perdi deus
e vim à tona
de penas na boca. 

Os anjos 
e o medo 
agarram-nos.

Seiva Bruta
Poemas de amor-ódio, queda e paraíso 

África tá bom, temos é problema de presidente e os mosquitos. Comida está boa, 
música está boa e Adis Abeba tem metro de superfície. Com uma máquina de costura 
industrial posso costurar uma parte do mundo, caminhos de ferro, estradas, fronteiras 
com familiares dos dois lados. Carrega fundo no pedal da máquina de costura indus-
trial e vais-nos ver de lá, do horizonte para cá. Vais ver nós, a banda ao vivo e demais 
passageiros e tripulação, tudo bem pequeno ao longe, o barco no fio do mar do Congo 
Meridional. E escuta, daqui do horizonte, que bem se escuta ainda a música do barco 
Laissez Passer toda a gente que passar por aqui. Até os que quiserem passar só por pas-
sar.Transeuntes a passear alto e bom som as suas línguas indocumentadas por todos co-
nhecidas. E quando passar o alfaiate em trânsito Luanda-Teerão-São Francisco diz-lhe 
onde nos levou a máquina de costura, o barco e a ponte, e que mapa fizemos dos seus 
panos. Ele que passe a visitar onde estivermos.

Sete vezes doze oitenta e quatro. Deixei o país à procura da zona franca para deixar 
a impressão digital na cidade, do país de chegada, oficial e positivo. Máquina de espera 
enquanto falo bembe, inglês, kikongo, bakweri, francês, basa’a, sueco, português, per-
sa, ewe, kisonge e lingala.

Falamos tudo.

Nuno Milagre com Alfi Afonsina, Ilda Viviane Kalenga, Lana Amadou Ologbenla,
Ramazam Darwishi, Louis Sidoile Ngoinim Ngoinim, Louick Jolivet

no Centro Português para os Refugiados, Bobadela
Ilustração João Cabaço
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POSSESSA

Quando paro 
sopram-me
vozes ao ouvido.
Um espírito entra. 
Danço solta no fogo. 

I DEFY GRAVITY

No sono 
caio e acordo.
Antes de cair 
no sono 
estremeço
é como 
se fugisse
o corpo
ao cair em si.

Cai-me 
o telemóvel 
das mãos,
entretido
com vídeos 
de unhas.

Já fui.

ODISSEIA

Ulisses volta. 
O cão morre.

BÍBLIA

Deus é deus e diabo.

REGRESSO AO FUTURO

A música está na cabeça. 
Danço na varanda 
como um robot
de sangue salgado ao sol. 

FALTA DE PRESENÇA

Nas aulas, perco-me na galáxia. 

FALTA DE MATERIAL

Estalo os dedos e ainda estou aqui.

TOCA

Os espilros
fogem às vezes 
como eu
para dentro de mim.

Tento tocar em fantasmas. 

ANIMAL LENDÁRIO

Mistura de homem, mulher e desodori-
zante. Assombra o ginásio da escola. 

MANHÃ

Toca o despertador. 
Bato três vezes na madeira. 

METUBE

O meu acordar não tem muitos views. 

UMA CASA NA ÁRVORE

O paraíso é todo verde
e os pássaros
fazem perlimpimpim

K-POP

O paraíso 
é um poiso 
na Coreia
e os pássaros riscam 
o ar em hangul

RASTABRELAMBAM 

Cidade da Alemanha
onde ninguém sai de casa
Aleluia. Aleluia. 
Saí de lá.

FIM DO MUNDO

Ia para a lua. 

DESENGANO

Uma vida de praia, até ao sol posto?
Trabalho, dinheiro por suor no rosto.

O resto, se calhar, calhou.
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LONELY, I’M SO LONELY

Pode ser que na morte se viva, seja como for:
como na sala usamos o telemóvel em silêncio
– e deus, sem dar por isso, como um stôr.

ÉS O TEU ÚLTIMO AMOR

Bem sei que há de doer
mas se der para cantar
antes quero morrer devagar.

ALARME

A morte lenta entra-te aguda
aos solavancos pelos ouvidos. 

DEXA MUNDO GIRA 

dexa ele anda a roda
(dexa dexa)
dexa bu raiba bai
(Apollo G.)

Eu sei. Mas não sei se ele deixa que eu deixe. 

SINA

Se sonhas
o mesmo sonho muitas vezes
ele acontece
ou não.

Miguel Cardoso
com Ana, Beatriz, Hugo,

João, Jorge, Maria,
Miguel e Rafaela,

do 6º ano, 2ª turma,
da Escola Secundária

Gil Vicente
Ilustração Nadine Rodrigues


