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INTRO AO ARTIGO 

 

Chrys Chrystello - AÇORIANIDADES eu canto dos açores os poemas 

 

Sabemos dos Açores ser um arquipélago no meio do oceano Atlântico, com nove belas ilhas e alguns ilhéus onde nasceram grandes 

vultos da cultura portuguesa. A música tradicional açoriana tem a sua génese nos primeiros povoadores, na sua maioria 

portugueses, que trouxeram consigo seus costumes e suas trovas. A poesia açoriana é, desde esse início, muito mais marcada pela 

natureza, ou seja, tem ligação ao meio ambiente. Eduardo Lourenço1, defende que “a identidade só se define na relação com o 

outro (...) e só o que subsiste através da sucessão dos tempos confere sentido ao conceito de Identidade”. Esse sentido, esses 

agentes diferenciais inseridos na Poesia Açoriana revelam a verdadeira face do ilhéu, tão singular em cada uma das nove ilhas.  

 

Alguns dos mais representativos poetas açorianos fazem parte do acervo cultural da Língua e Literaturas lusófonas. A Poesia 

Açoriana contemporânea, além das características que lhe conferem o estatuto de “poesia insular”, é um labirinto. É quase 

impossível entender uma obra como a de Roberto Mesquita ou Pedro da Silveira sem conhecer, ao menos de vista, o meio físico 

natural (a paisagem, desde logo) onde essas obras foram pensadas e escritas. Os vulcões e terremotos vividos e às vezes vencidos, 

a emigração do seu povo, a solidão atlântica de cada ilha, a frequência com que esses sentimentos de insularidade, de separação 

e partida, se manifestam, modelam a açórica idiossincrasia.  

 

De Antero a Nemésio e aos mais contemporâneos, há um itinerário a explorar poeticamente daquilo que se produziu nos mares 

açorianos. A poesia mantém, de uma forma geral, a sua forte ligação arquipelágica, mas em muitos casos só se transcende quando 

dialoga culturalmente com todas as ilhas do mundo. Há sempre uma vivência açoriana imbuída da busca pela saudade, pela 

memória, pela reconstrução, com mais ou menos angústia, queixumes, lirismo. Em muitos poemas notam-se marcas da emigração, 

da insularidade e rumores da açorianidade que é a alma do ser açoriano, que emerge na sua obra artística e se revela no seu ser. 

Exprime a génese da alma de um ser-se açoriano que, sujeito a condicionantes de ordem geográfica, ao vulcanismo e aos terramotos 

das ilhas, e à “insularidade”, criou respostas às suas ambições e combateu as adversidades que lhe foram sendo criadas. Espelha 

também as suas manifestações culturais e religiosas populares, a sua idiossincrasia, e os falares tão distintos de ilha para ilha, tudo 

isso conferindo-lhe uma verdadeira identidade açoriana. A mesma que foi transportada por mar para os quatro cantos do mundo, 

mas sobremodo para EUA, Canadá e Brasil. O que não se pode negar é a “açorianidade” que subjaz em toda a produção artística, 

principalmente na literária e poética, condição por si só que se torna elemento essencial de todo o estudo estético dessa produção.  

 

São fatores a considerar as linhas orientadoras da visão de mundo, noções e conceitos que forjaram alguns aspetos predominantes 

e caracterizadamente temáticos: o mar, a prevalência animista que informa e enforma a visão do mundo – a do ilhéu é distinta do 

continental -, as imagens emergentes dos espaços, a solidão a vencer, a insularidade. Não se é ilhéu impunemente. Como Nemésio 

escreveu, [...] a geografia, para nós [ilhéus], vale outro tanto como a história, e não é debalde que as nossas recordações escritas 

inserem uns cinquenta por cento de relatos de sismos e enchentes. Como as sereias, temos dupla natureza: somos de carne e 

pedra. Os nossos olhos mergulham no mar.  

 

"Mas o que é isso de poesia açoriana?" Que atributos são esses que definem um poeta açoriano? Que predicados, que 

qualidades, que condão definem os poetas açorianos? Será questão de geografia, de biografia, uma linhagem genealógica ou uma 

mera questão de latitude e longitude? Muitos opinam que a poesia, toda a poesia, como toda a literatura, deve apenas ser julgada 

pelo seu valor simbólico e estético, e nunca, mas nunca, por qualquer pormenor geoestratégico que aparentemente lhe retira a 

 
1 em Portugal como Destino, 
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universalidade e a transcendentalidade. Evoquemos as já distantes mas ainda acutilantes palavras de Onésimo Teotónio de Almeida 

na sua obra A QUESTÃO DA LITERATURA AÇORIANA. 

 

Embora haja quem suponha estéril o debate sobre a existência ou não de uma literatura açoriana, pessoalmente vejo nele uma 

riquíssima mina de elementos que refletem mundividências, posições teóricas sobre estética, pontos de vista sobre uma realidade 

humana num espaço geográfico específico de muitos dos melhores nomes das letras dos Açores. Seria injustificável ignorar-se 

simplesmente a recorrência dessa questão sem se ver nela algo mais profundo do que um mero debate semântico. Ainda que se 

queira negar-lhe a importância das consequências, há causas e motivos para o seu aparecimento e ressurgimento cíclico que 

nenhum observador atento ou estudioso, minimamente interessado, poderá desdenhar. […] …No contexto nacional, esse grupo de 

obras persistente e insistente (não há fumo sem fogo) acaba por constituir um caso especial no conjunto da literatura portuguesa. E 

não deveria causar engulho a espíritos democráticos o usar-se a expressão [literatura açoriana], nem o prosseguir-se a exploração 

literária desse mundo que ela cobre. Quem lucrará com isso será a literatura portuguesa. Ficará menos monocórdica. E monótona.” 

Partilho de uma ideia paralela pois acolho como premissa o conceito de açorianidade formulado por José Martins Garcia que, «por 

envolver domínios muito mais vastos», admite a existência de uma literatura açoriana «enquanto superstrutura emanada dum 

habitat, duma vivência e duma mundividência». 

 

E termino, evocando Octávio Paz acerca da leitura de poemas: “O poema é uma obra sempre inacabada, sempre disposta a ser 

completada e vivida por um novo leitor” (PAZ, 1982, p. 234) ou então o que escreveu Eduardo Bettencourt Pinto no posfácio de 

Nove rumores do mar: “Constitui uma chamada de atenção para as coisas do espírito, uma pausa nos desertos quotidianos, o olhar 

que repara e vê o Outro e nele o espelho de si mesmo. Porque a poesia apela ao esforço comum num círculo de mãos dadas, 

enredando a ilha que cada um é testemunha, instante a instante, em todos os recantos do mundo. Porque só através da Arte a voz 

do Ser não cessa, se torna em húmus e deserto noturno (PINTO, 2000, p. 162).  

 

A apresentação que se segue percorre excertos aleatórios de uma seleção de poetas que os colóquios da lusofonia têm vindo a 

privilegiar nos seus convites e nas antologias que já publicaram. É na voz destes 26 autores e autoras que vos lego esta minha 

interpretação da sua açorianidade. 

 

1. ANTERO DE QUENTAL - O PALÁCIO DA VENTURA - LUCIANO 

 

Sonho que sou um cavaleiro andante, 

Por desertos, por sóis, por noite escura, 

Paladino do amor, busco anelante 

O palácio encantado da Ventura! 

 

Mas já desmaio, exausto e vacilante 

Quebrada a espada já, rota a armadura... 

E eis que súbito o avisto, fulgurante 

Na sua pompa e aérea formosura! 

 

Com grandes golpes bato à porta e brado: 

Eu sou o Vagabundo, o Deserdado... 

Abri-vos, portas d'ouro, ante meus ais! 

 

Abrem-se as portas d'ouro com fragor... 



Chrys chrystello 23º colóquio fundão 2015 AÇORINAIDADES eu canto dos açores os poemas 

 

Mas dentro encontro só, cheio de dor, 

Silêncio e escuridão - e nada mais! 

 

Antero de Quental (1842-1891). Sonetos 

 

 

2. ARMANDO CORTES RODRIGUES – RETRATO - CONCHA 

 

Meu corpo é água, 

Onda que vai e vem, 

Abraça, foge, não para... 

 

No fundo, mágoa. 

 

Meus olhos, água. 

Fundura do mar salgado, 

Quem sabe onde tem seu fim? 

 

No fundo, mágoa. 

 

Minh’alma é água, 

Que canta, que chora e fala: 

Doce cantiga das fontes, 

Brando choro das ribeiras, 

Marulho eterno das vagas... 

 

No fundo, mágoa. 

 

Armando Côrtes-Rodrigues (1891-1971), Horto Fechado e outros Poemas In: Antologia de Poesia Açoriana 

 

3. ÁLAMO OLIVEIRA - EU FUI AO PICO PIQUEI-ME. - CHRYS  

 

Eu fui ao pico piquei-me.  

 

Que aqui, em cada ano, 

Sęmos sempre menos gente. 

- Que terra é esta, mano,  

Que nada dá de repente! 

 

(Tantas vezes já picado 

Fui na alma e no corpo, 

Que se me dano danado, 

Cairei, por terra, morto). 
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EU FUI AO PICO PIQUEI-ME, ED AUTOR 1980, PP. 24-26 

 

4. JOANA FÉLIX - POEMA ALEGRE - LUCIANO 

Quero um poema                      

alegre que traga 

silêncio. 

 

Quero um silêncio 

Alegre que traga 

 Poesia.  

 

Mas quero sobretudo 

 A alegria da poesia 

no silêncio. 

 

 IN cadernos de estudos açorianos CADERNO # 20 - edição junho 2013 

 

5. PEDRO DA SILVEIRA – ILHA - CONCHA 

 

Só isto: 

O céu fechado, uma ganhoa 

pairando. Mar. E um barco na distância: 

olhos de fome a adivinhar-lhe à proa 

Califórnias perdidas de abundância. 

 

Pedro da Silveira, A Ilha e o mundo (1952) in fui ao mar buscar laranjas - Livro 1

 

6. JUDITE JORGE - CHRYS 

 

As palavras 

são de brincar 

são de rir 

e de chorar 

 

As palavras 

são de tocar 

são de comer 

e de cantar 

 

As palavras 

são de querer 

ou afagar 

ou ofender 
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As palavras 

coisa fatal 

ou para bem 

ou para mal 

As palavras 

 

Afetos de Alma. Romance (2001). Lisboa, Publicações Dom Quixote, Lda. 

 

7. EDUÍNO DE JESUS - A ESTRADA -  LUCIANO 

 

Dizem os velhos que esta estrada, 

seja curta ou comprida, 

que só se chega ao outro lado 

gastando a vida 

e que depois do outro lado não há mais nada 

Todavia, os jovens lá vão, em festa, 

de braço dado 

e aos beijos pelas  sombras, às risadas, 

 pensando que, depois desta, 

ainda há outras estradas. 

 

in Os Silos do Silêncio (Poesia, 1948-2004), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005, 128 (1952). 

 

8. MARIA LUÍSA RIBEIRO - OUTROS SONS SOBRE A NOITE -  CONCHA 

 

 

 Primeiro 

Som 

  

 Um murmúrio  

um adjetivo 

um lento escorrer do nome 

na noite 

  

encontramo-nos à saída  

de nós 

e a festa corre-nos 

nos olhos 

 

 

in Pen International http://penclube.no.sapo.pt/pen_portugues/socios/luisa_ribeiro.htm  

 

 

9. NATÁLIA CORREIA - CHRYS 

http://penclube.no.sapo.pt/pen_portugues/socios/luisa_ribeiro.htm
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Para Lisboa me trouxeram 

não de uma vez e embarcada: 

minha longa matéria foi 

pouco a pouco transportada. 

Recém-vinda de ficada 

em morosa maravilha, 

sempre a chegar a Lisboa 

e sempre a ficar na ilha... 

----------------------  

Aquela Ilha esquecida 

Que eu habito adormecida 

Que, à noite, eu vou habitar; 

Aquela Ilha encantada 

Que não se encontra de dia, 

Pois fica na madrugada; 

A Ilha não descoberta, 

Onde a criptoméria aberta 

Espalha em volta o luar; 

A Ilha desconhecida 

Que pelos caminhos do sonho 

Se mostra a quem a buscar. 

Àquela Ilha distante 

Não há ninguém que se afoite... 

Aquela Ilha esquecida 

Que só tem um habitante: 

Eu que lá vivo de noite...  

 

Rio de Nuvens, 1947 (2007: 50).“.IN A Senhora da Rosa - Biografia de Natália Correia, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 2006 

 

10. CRISTÓVÃO DE AGUIAR – RESOLUÇÃO - LUCIANO 

Não... 

Não é solução ficarmos 

De braços caídos 

Olhando o vago 

Inertes como túmulos! 

 

É preciso que cada homem 

Cave um poema 

No chão fecundo, 

Abandonado, 

Da sua própria leira... 

 

Um poema que grite, 



Chrys chrystello 23º colóquio fundão 2015 AÇORINAIDADES eu canto dos açores os poemas 

 

Que cante melodias diferentes 

Em sábados cheios de ternura... 

 

 Não é solução ficarmos 

De braços caídos 

Estendendo os desejos 

Nos terraços do poente... 

 

É preciso 

Uma revolução de palavras 

E de sentir... 

 

Poemas novos, punhaladas de estrelas 

Na terra fecunda de Portugal! 

 

 Cristóvão de Aguiar, Mãos vazias, Coimbra, Ed. autor, 1965 

 

 

11. EDUARDO BETTENCOURT PINTO - CASI CIELO - CONCHA 

 

Bebo o último sol da tua boca. 

As cadeiras estão vazias. 

Oiço um murmúrio de guitarra enquanto um bravo cavalo de água 

galopa sobre o mar. 

Os teus ombros ardiam, lembro-me, o vento. 

O vestido era branco, as sandálias duas sombras de palmeira. 

Não tinhas um nome para recolher os meus rios, 

e a nostalgia olhava-me como um cão. 

Um dia todos nós partimos. 

Mas eu regresso sempre a este cais, 

palavra a palavra, 

buscando-te. 

 

IN CADERNOS DE ESTUDOS AÇORIANOS, CADERNO Nº 10 MARÇO 2011, PP. 16 

 

12. MADALENA FÉRIN – PRELÚDIO PARA O DIA PERFEITO - CHRYS 

talvez um dia encontre 

essa sonata 

feita de mar de lenda 

e de ilha ao longe 

talvez me restitua a que ficou 

no cais 

nessa manhã de muito vento 

talvez um dia encontre 
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essa sonata 

talvez ela revele onde una existo 

inteira antes de vir ou de ficar 

intacta 

apenas eu 

não em fragmentos 

IN ANTOLOGIA 9 ILHAS 9 ESCRITORAS, PP 89 

 

13. DANIEL DE SÁ - AS ROSAS DE GRANADA - LUCIANO 

Eu choro as rosas de Granada. 

O seu perfume fluía pelas congostas, 

Subia até às neves de Yabal Sulayr, 

E só se detinha no jardim da minha amada. 

Perto dela nenhuma flor abria, 

Porque ela era pétala e perfume, 

Vida, ar e luz. 

Quantas vezes hei de chorar-te, Granada? 

Diz-me quantas, 

E eu saberei quantas noites viverei ainda. 

 

In As rosas de Granada de Ahmed Bem Kassim 2013 

 

14. BRITES ARAÚJO – XVIII - CONCHA  

Se me amanheço manhã, 

Ou queria dizer sol, seara, sorriso, 

Logo me contenho 

Ou então me contradigo, 

Que há um rumor de choro 

Nas palavras com que digo. 

Se me ergo em beirais, 

Ou queria dizer vida, vento, voo, 

Logo me recolho 

Ou então me penalizo, 

Que há um pudor de luto 

Nas palavras com que digo. 

Se me alcanço em futuro, 

Ou queria dizer peito, pátria, povo, 

Logo me estremeço 

Ou então me silencio, 

Que há um ronco de breu 

Nas palavras com que digo. 

 

In ANTOLOGIA 9 ILHAS 9 ESCRITORAS, aicl/calendário de letras 2014 
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15. VASCO PEREIRA DA COSTA. “ROSE ERA O NOME DE ROSA” - CHRYS 

 

A mãe disse não mais 

não mais eu não mais tu filha 

não mais nomes na pedra do cais 

não mais o cortinado da ilha 

Não mais Rosa sejas Rose agora 

não mais névoas roxos ais 

não mais a sorte caipora 

não mais a ilha não mais 

Porém Rose o não mais não quis 

e quis ver a ilha do não mais 

o cortinado roxo infeliz 

os nomes na pedra dos cais 

Pegou em si e foi-se embora. 

Não mais Rose. Rosa outra vez agora.  

 

My Californian Friends. Gávea Brown, Palima  

 

16. MÁRIO MACHADO FRAIÃO - LUA DE VERÃO - LUCIANO 

  

O barco  

fez aquela viagem tão mansa  

por uma noite  

onde a lua cheia nos abençoava  

Ao atravessarmos a praia  

houve um grande silêncio na linha de rebentação  

a lua ganhou uma cor dourada  

regrediu até quarto minguante  

e magnífica  

mais parecia uma talhada de melão  

no centro do firmamento  

Pêssegos ameixas e água fresca  

trazem o potente cheiro destes dias  

sabem a ostras  

ou algas ou cabelos de mulher durante o verão. 

(IN “SOL XXI – REVISTA LITERÁRIA”, N.º 12, MARÇO 1995 

 

17. EMANUEL FÉLIX – MELIBEIA - CONCHA 

 

Melibeia é a primavera 

dos homens sem infância 

Melibeia é um sorriso 

gesto de esperança 
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entre o mar 

e os montes verdes 

Melibeia – mil silêncios 

sem longe 

nem saudade 

sem ausência  

nem regresso 

(ah 

a liberdade é uma ironia 

como o sol de ninguém 

mesma lua de todas as noites 

fruto proibido 

e seu preço) 

onde os pássaros dormem cobertos de silêncio 

na primeira árvore da estrada”  

 

POEMAS DE MELIBEIA (1965) IN 121 POEMAS ESCOLHIDOS, P. 52 

 

18. RENATA CORREIA BOTELHO – CHRYS 

 

nas vozes é assim: 

só a última palavra 

cabe no beijo; 

o lábio segue-a e 

poisa, húmido, 

na sílaba tónica. 

--------------------  

vem, meu amor, traz contigo os lilases. 

segue as pistas que te deixei 

entre as pedras da memória. 

vem guardar-nos do inverno.  

 

Um circo no nevoeiro (2009: 

 

19. JOSÉ MARTINS GARCIA - LUCIANO 

 

Na ilha do regresso os rostos são 

Espaços onde cresce o incenso e a faia; 

Ali foi a latada, ali o balcão, 

Ali foi o regresso. A cor desmaia. 

 

Na ilha do regresso os dias são 

Serapilheiras gastas; e os daninhos 

Arbustos crescem no que foi portão 
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E abraçaram as portas dos vizinhos. 

 

Na ilha do regresso ninguém mora, 

Nem há quem habilmente a reconheça. 

Cercadura de névoa a rememora, 

Névoa dia após dia mais espessa.  

GARCIA, José Martins, No Crescer dos Dias. Lisboa, Edições Salamandra, col. “Garajau”, 1996, p. 19). 

 

20. MARIA DAS DORES BEIRÃO CANTO DA DÉCIMA ILHA CONCHA 

 

                                    Sou desta Ilha, soma de tantas; 

                                    Pedra, vulcão de saudade. 

                                    Ilha de lava a queimar de amor, 

                                    Corpo de gente, (rubro de) liberdade. 

                                       

                                    Sou desta Ilha, que é arco-íris 

                                    Rasgando o céu da águia escura,        

                                    Que é cor de tantas e me faz feliz. 

                                    E imagina o mar em névoas de lonjura. 

 

                                   Sou desta Ilha, feita de mil vozes, 

                                   Toadas de calor, Sol de Lá sem Dó, 

                                   No Sol Maior da sua ternura, 

                                   Gritando silêncios numa voz só. 

 

                                   Sou desta Ilha, Décima de rimas, 

                                   De poetas loucos, língua inventada. 

                                   Navega serena em marés de espuma. 

           Minha ilha mátria reencontrada 

 

In beijo de abelha 2004 

 

21. MARIA LUÍSA SOARES - INDIZÍVEL - LUCIANO 

Indizível  

 

 Este espanto 

Que me veste 

De tamanho 

Não tem nome 

 

É jorro de fonte em caudal 

Delírio de tempestade 

 

Estilhaço raio 
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A atingir-me 

 

Eco de mim 

de eu querer 

 

É nunca mais no futuro 

Único agora de mim 

 

in Ribeira submersa 1991 

 

22. MARCOLINO CANDEIAS. “CREPÚSCULO NA ILHA” - CONCHA 

I 

O dia morre como se adormecessem vozes 

nas bocas dos animais 

tecidas 

num esvoaçar de sons 

 

II 

O lavrador vestido de suor 

planta no bater da estaca 

o gesto último 

de quem prende à terra toda a sua vida 

 

III 

No cheiro a erva 

um sonoro subtil soar de silêncio 

brota um crepúsculo de flores esmagadas 

 

IV 

No ar 

paira um odor calado a maresia 

 

 “ILHA DE EMOÇÃO”, NA DISTÂNCIA DESTE TEMPO. LISBOA, EDIÇÕES SALAMANDRA, COLEÇÃO “GARAJAU”, SÉRIE 

ESPECIAL, 2ª EDIÇÃO REVISTA, 2002, P. 33.  

 

23. SUSANA TELES MARGARIDO SOMENTE PARA TI CHRYS 

 

Somente para ti 

Criança desesperada 

Em que o sorriso 

É pouco mais que o nada 

Que andas descalça no inverno 

E tens os olhos naufragados fiz este poema 

Não é pão nem agasalho 
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Não é sorriso forçado 

Nem esperança p’ro futuro 

É um símbolo de amizade 

Uma mensagem de amor 

Talvez não o compreendas 

Pouco importa se assim for 

Mas quero que um dia saibas 

Que nesta noite gelada eu senti a tua dor 

 

Susana Teles Margarido, 1979 

 

24. URBANO BETTENCOURT - POEMA POR RECEITA - LUCIANO 

 

A economia do lirismo 

(diferente dos lirismos 

da economia) 

dirá  dos materiais 

e do seu uso a justa medida, 

as proporções da mistura, 

o tempo de confeção 

(nove anos, dizia Horácio 

muito antes ainda  

do fast food e do take away). 

A patella, por exemplo, 

trazida por Lineu ao cardápio 

do poema,  rimaria bem com aguarela 

(fosse eu o Cesário!) 

ou  com a panela em que a mão experiente 

do escrevente 

lhe juntasse o sal, a salsa, o alho 

a cebola e  a pimenta 

para um vulgar poema de lapas com molho Afonso.   

Da cozedura em lume brando nada se dirá, 

porquanto em brando lume se consome quem estas palavras 

escreve tão longe das coisas e dos seus cheiros 

e a quem sobra apenas o ofício de poeta receituário 

e os despojos de um poema laparoso. 

 

(Porto, agosto de 2011) 

 

25. DIAS DE MELO - “POR TERRAS DOS AÇORES” – CONCHA 

… 

Venho de longe… de longe… 

Andei, de alma embevecida, 
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na minha Ilha morena, 

no azul do Mar perdida. 

 

Vi a gente que trabalha, 

com alegre devoção, 

e vi a Terra a florir 

em poemas de Amor e Pão. 

Ajoelhei, ante a Paisagem, 

no alto dos altos montes… 

E na penumbra dos vales 

bebi da água das fontes. 

Nas vindimas, nas adegas, 

dormi na rama do pinho, 

embalado pelas ondas 

e o pinga-pinga do vinho. 

… 

Andei, no alto do Mar, 

nos botes dos Baleeiros 

e andei nos Barcos do Pico 

com meus irmãos Marinheiros. 

E vim, nos Barcos do Pico, 

Até aqui, de ilha em ilha 

--e em cada uma encontrei 

recantos de maravilha! 

Trago na boca ressaibos 

da espuma do Oceano 

--nos olhos, os horizontes 

deste Mundo Açoriano! 

E mais trago, na minha Alma, 

a Alma de toda a gente 

que nestas Ilhas nasceu 

e vive e trabalha e sente! 

quero gravar-vos na alma. 

entre os mais altos amores, 

O Amor da Gente e das Coisas 

destas ilhas dos Açores! 

 

Açores! – uma só Terra 

em nove ilhas repartida! 

- Uma só Alma a sonhar 

na bruma azul recolhida!” 

 

 Toadas do Mar e da Terra. Poemas. Ponta Delgada, Fórum Culturas, 2004 (1ª edição: do autor, Ponta Delgada, 1954), pp. 93-94 

e 95. 
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26. CHRYS CHRYSTELLO, HOMENAGEM A NATÁLIA CORREIA E AO POEMA DESTINADO A HAVER 

DOMINGO CHRYS 

 

 

hoje 

        decididamente 

       vou escrever um poema 

dedicado aos feriados  

          que nos roubaram 

decreto  

que todos os dias  

   feriados sejam abolidos 

os dias da semana  

    também 

e para não esquecermos 

 tais dias e feriados 

se comemorem todas as datas  

                                                     ao domingo 

 

e seja domingo todos os dias 

 

 

(e se nos convertermos ao catolicismo  

não poderemos trabalhar ao domingo) 

 

CRÓNICA DO QUOTIDIANO INÚTIL 2012, PP. 221 

 


