
Salve 20 março 2017 

hoje é dia de preito a uma mãe que muito aturou deste filho, e que hoje completa, ainda sã e 

lúcida, 94 primaveras.  

Assim, recordo imagens dela 

 aqui vão dois poemas dedicados a ela... 

 

647. Dia da mãe fora de prazo, 4 maio 2014 

queria escrever um poema à mãe  

neste dia que decretaram ser dia dela 

mas não consigo esquecer o 8 dezembro 

e aliás é dia da mãe todo o santo dia 

queria escrever um poema à mãe 

a pedir desculpa pelo que fiz 

pelo que não disse e devia 

pelo que preocupei e não alegrei 

pelo que senti e não disse 

queria escrever um poema à mãe  

dizer da saudade dos afagos e ternuras 

sentir o conforto da infância 

viver o futuro que sonhaste 

apagar as tristezas do caminho 

as mágoas, dores e canseiras 

queria escrever um poema à mãe 

dizer palavras que nunca disse 

escrever esta partilha de amor 

lembrar os momentos protegidos 

as admoestações benignas 

mas nunca aprendi a dizer  

amo-te mãe 

 

 

 

 

 



 

******* 569. mãe Bi (nos 90 anos da mãe Beatriz), 20 mar 2013 

na leveza de três letras  

se mede a palavra mãe 

não se inventou ainda 

o peso que a palavra tem 

certa ou errada mãe  

é sinónimo de amor e sabedoria 

força oculta que nos protege 

anima, perdoa e castiga 

tudo foi escrito já 

nada mais há a dizer 

na certeza de três letras 

se soletra a palavra mãe 

não se inventou ainda 

o amor que a palavra tem 

feliz de nós que assistimos  

às tuas nove décadas 

dezoito lustros e cinco netos 

fica connosco mais um pouco 

para acabares as lições  

que ainda não aprendemos 
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