
VAMOS CHAMAR AS COISAS PELO SEU 
NOME 
 
Como um cirurgião entra na pele da 
palavra 
com firmeza e decisão. 
Os focos da inteligência 
iluminam os espaços  
que pareciam insuperáveis. 
E o coração está pronto 
para iluminar 
com pirilampos 
Os cantos grises da nudez. 
 
Vamos! 
O tempo está a passar 
como um pássaro sem redes 
e às vezes a palavra 
é uma sucessão 
de sons sem alma 
como cristais quebrados. 
 
Quem dá nome à brisa  
que, ao amanhecer, roça os nossos rostos 
e nos devolve um sorriso? 
Que nome lhe damos? 
Eu atrevo-me a chamá-la 
ASSOMBRO QUOTIDIANO. 
 
Agora pergunto-te a ti 
que passas ao meu lado 
com a pressa diária e a rotina, 
e um telemóvel insensível 
armazenando sósias. 
Que nome damos 
a este pacto que tens com a vida? 
Não te atreves? 
 
97 jovens abandonam o telemóvel  
durante uma semana. 
E um jovem diz: "Li um livro pela primeira 
vez em 6 anos" 
 
O teu silêncio anuncia outro vazio 
com gritos desgarrados. 
Eu atrevo-me a dar-lhe um nome: 
ESTUPIDEZ 
 
Sentado neste parque, 
leio o jornal. 
A mesa de Mercado está podre 
mas resiste dias, meses, anos... 

 
 
 
Os pássaros comem as migalhas 
e os seus trilhos apagam-se. 
Levanta a cabeça, 
Baixa a bolsa! 
A bolsa ou a vida? 
Devemos dar-lhe um nome? 
Eu me atreveria a chamar-lhe 
UMA PARAGEM COMPLETA. 
 
Quase 50% das 11 mil espécies de aves 
que atravessam os nossos céus 
sofre um declínio das suas populações. 
 
Glaciares, os grandes guardiães da 
estabilidade do clima do planeta 
Estão a desfazer-se. 
Pode arruinar a vida na Terra para sempre. 
Alterações climáticas? Sim e estupidez 
humana. 
Fechar os olhos. 
E travar o desenvolvimento sustentável 
como donos insaciáveis  
de um labirinto sem saída. 
Devemos dar-lhe um nome? 
Não encontro 
quando seria tão fácil  
encontrar a palavra certa. 
Atrevo-me a dar-lhe um nome: 
A "DESOLAÇÃO DA QUIMERA" 
 
Como escapar da Rússia  
quando te chama Putin 
a uma guerra imperialista? 
Não me resigno a dizer: 
Não acho que Putin seja um "tipo menor". 
Não seria mais um superlativo? 
Em seus dedos desajeitados, cotos sem 
vida, 
está em estado crítico a vida, 
desta terra que amamos 
e os anseios  
de uma humanidade em estado de ponta. 
Vêm-me à mente muitos nomes, 
Palavras rígidas 
no oco do tempo. 
Noam Chomsky:  
"a humanidade encontra-se 
«diante uma assombrosa confluência 
de várias crises graves:  



a crescente ameaça de uma guerra 
nuclear... 
e de uma catástrofe ambiental,  
bem como «a forte deterioração da 
democracia». 
Eu chamo isto de IMPÉRIO INSACIÁVEL. 
 
Apesar de tudo isso, 
Ainda jogam uns meninos no parque, 

As pombas continuam a mendigar o pão de 
cada dia 
e uma rosa precoce 
pousa nos meus lábios. 
 
Sevilha, 2022 
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