
646. Enquanto dormias a nova escravatura chegou, nov 2013 

 

 

nenhum de nós é livre 

enquanto ao teu lado 

       houver fome 

       miséria  

       desemprego 

hoje são os outros 

amanhã serás tu 

passaram 40 anos 

 

nenhum de nós é livre 

enquanto abril não se cumprir 

 

 

  



 

648. Hitler revisitado nas eleições europeias, moinhos, 30 maio 2014 

 

os abutres vieram 

nos votos de abstenção 

extremistas, de direita 

neonazis e outros vermes 

servem-se da democracia  

vendem demagogia 

extermínios, segregações 

 

os abutres vieram 

nos votos em branco 

ocuparam parlamentos 

o povo calado, 

 alheado 

 entediado 

encolhia os ombros 

 

quando vierem por eles 

quando os cremarem 

quando os exterminarem 

não se ouvirá um só grito 

nas suas gargantas secas 

povo inculto nunca aprende 

e a história sempre se repete 

 

  

 



649. a cruz da democracia, moinhos, 30 maio 2014 

 

primeiro puseram a cruz nas janelas 

depois colaram cruzes nas vestimentas 

por fim, gravaram a cruz nas frontes 

 

 

fechou portas e janelas 

desligou as luzes a tv 

esperou que se esquecessem dele 

 

 

quando vieram não deu luta 

nunca votava e nada sabia 

dano colateral da democracia 

 

 

  



650. precisão suíça, moinhos, 30 maio 2014 

 

primeiro expulsaram os desempregados 

depois proibiram os sem-abrigo 

quando chegou a vez dos estrangeiros 

já não tinham para onde ir 

 

  



651. mudaram as moscas, moinhos, 30 maio 2014 

 

quando saí em 1973 

havia uma ditadura 

e a primavera estiolava 

 

… 

 

ao acordar em 2014 

havia uma democracia 

mas a esperança 

já não habitava lá 

  



652. literários voos, moinhos, 30 maio 2014 

 

o pássaro furtivo 

veio debicar a palavra 

migalha de frases 

que o poeta jorrara 

 

na ilha do arcanjo 

e noutras ilhas dos açores 

os pássaros chilreiam poesia 

  



653. sair da ilha,  moinhos, maio 30, 2014 

 

o marulhar das águas 

embala caleidoscópios 

sem âncoras nem amarras 

vogamos sem destino 

ao sabor dos ventos 

 

o importante é sair da ilha 

alijar bagagens 

nascer de novo 

longe, bem longe 

lá, onde aprendem a saudade 

 

  



654. les parapluies de cherbourg, moinhos, maio 30, 2014 

 

quando a louca de chaillot 

encontrou as demoiselles d’avignon 

virginia woolf deu um brado 

aos pássaros de hitchcock  

e bob dylan lamuriou 

the times, they are a changing 

 


