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UMA CANÇÃO DE AMOR 
[dactilografado] 

Na cidade a noite 
Entre nós o peixe 
Estamos sós, amor, 
Somos um do outro, 
É simples. 
 
Quando nos conhecemos, 
Chovia. 
Era inverno no mar. 
Havia dinheiro,  
Fomos ao baile. 
 
Uma luz tinha nome, 
Não era Deus, não era, 
Havia também uma cama 
E os nossos corpos eram macios. 
 
Viajámos vezes sem conta, 
Porque somos pessoas humildes, 
Com um segredo apenas: 
Vermo-nos no dia seguinte. 
  
Por isso, 
Lemos nos intervalos dos gestos, 
Aprendemos a tabuada dos sentidos, 
Bebemos cerveja gelada, 
Fazemos canções castas. 
 
Somos puros, é verdade, 
Tanto que ninguém nos quer, 
E tão inocentes no dia a dia, 
Que temos dívidas. 
 
Devemos os olhos que temos, 
Devemos o vermelho dos lábios, 
Devemos todos os sonhos, 
Devemos o pão e o sal. 
 
Certo temos sinais diferentes, 
Luas que não acertam com eles, 
Por vezes chegamos a ser perversos, 
Porque eles são redondos, nós esguios, 
Amor. 
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Mas o beijo que nos une 
É um silêncio justo, alegre, 
E o amor que fazemos 
É como o vento sobre o vento. 

 
OURO 
[dactilografado] 

O ouro é o amado, o longínquo, 
Barco à vela esguio quase gaivota, 
Desejo latente no meter do corpo, 
Luz lateral na vaguidão das coisas. 
 
Não falo do ouro metal, falo do ouro, 
Falo da raiz, do fruto, falo do prado, 
Da origem, da seiva, que o ouro é dança 
Quando ao sonho vem o amor amado. 
 
Que sonhar ouro é sonhar desejo, 
Na vigília das noites compridas, 
Quando as veias são pulsações vivas, 
Quando os sonhos emanam das fendas. 
 
Abismos que envolvem segredos vagos, 
Distantes, enevoados, que no coração, 
Castelo pulsante, trincheira de vida, 
Existe a pepita, tu, madona paixão. 
 
Saberia dizer-te ouro se fosse inocente, 
Se tudo que sou começasse hoje, agora, 
Se o sono, na insónia, no sonho contigo, 
Houvesse o teu brilho, a tua aurora. 
 
Fazer de ti o eu sonhado é a ideia, 
O ouro de antiquíssimas histórias, 
No laboratório da matéria, a fusão, 
No borbulhar da retorta o sonho vão. 
 

 
 
VIAGEM PARA DENTRO 
[dactilografado] 

Nasci dentro da terra, 
Percorri as estações, 
Nos anos vivi os anos, 
Tenho olhos de prata. 
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Um dia fiz a viagem, 
Acordei quem dormia, 
A bola vermelha rolou, 
Saiu-me a lotaria. 
 
Pus-me ao caminho, 
Fiz o passe de crescer, 
Encontrei quem amar, 
Renasci onde nasci. 
 
Falei com poetas,  
Tangi as harpas, 
Meti-me no deserto, 
Ergui-me em pirâmide. 
 
No interior da mina 
A palavra descobri, 
O mineiro escavou-a, 
Abriu-se em metais. 
 
Longe havia o horizonte, 
A linha onde tudo flutua, 
Naveguei para nascente, 
Arpoei o sol que vinha. 
 
Quis agitar a onda, 
Ver o delfim emergir, 
Vi ao longe o poeta, 
Tinha olhos de goraz. 
 
Trouxe-me o poema, 
O mapa dos meus olhos, 
A pele que me cobre, 
A respiração que vivo. 

 
VIVER AMARELO  
[dactilografado] 

Um dia descobri uma cidade amarela 
Com dois cubos no começo e no fim, 
No primeiro havia uma estátua cega, 
No segundo um tigre real alado. 
 
Percorri as ruas havia tristeza, 
Visitei os jardins não havia maçãs, 
Só havia um animal livre hiante, 
Tanto que era um lobo uivante. 
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Os prédios eram como almas alinhadas, 
Respiravam arfantes como o fole respira, 
Em vez de janelas tinham olhos cegos, 
Em vez de portas tinham bocas cerradas. 
 
No palácio da cidade o eco sussurrante 
De livros esfarrapados a vogarem soltos, 
Não mais que indícios, um nevoeiro, 
Fumo que pairava num mundo amarelo. 
 
Para não ser diferente pintei o rosto, 
E tudo ficou igual, da cor do doce mel, 
Comigo a estátua cega, o tigre alado, 
Comigo o lobo uivante, o sono eternal. 
 
 

O DESENHO DO CORPO 
[dactilografado] 

Na palma da mão tenho um insecto, 
Na arca do peito um coração, 
Na curva do ventre uma teia. 
 
Duas estradas são os meus braços, 
Dois ramos as minhas pernas, 
Vivo no espaço do tempo. 
 
Na minha pele há uma história, 
Feita de antigos sinais, 
Cada um deles é um rosto. 
 
Meus dedos são alicates,  
Máquinas do ofício de viver, 
Por eles sei o nome do amor. 

 
Os olhos, esses, sempre o disse, 
São espelhos que se mostram, 
Quando os uso prolongo o canto. 
 
A minha auréola são os cabelos, 
Coroa de quem se oculta, 
Manto sedoso, duna do corpo. 
 
Com os lábios beijo, urdo os sentidos, 
A saliva é o líquido que escorre 
E cativa o desejo de quem quero. 
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Em mim tenho a página do segredo, 
O impulso do mistério inteiro, 
Do canto a que me dou, dando-me. 

 
 
CANÇÃO EM É 
[dactilografado] 

A dor que se tem quando só 
É um guardanapo dobrado, é, 
Cada dobra a lágrima que vem, 
Pérola que cai pingo a pingo, é. 
 
Desfiar lento, água salgada, 
Dor a dor sofrimento ai, é, 
Como se fora fonte infinda 
No paraíso do amor, o que é? 
 
Tudo pode doer, até o coração, 
Feito de carne e sangue como é, 
Tudo pode doer até mais não, 
Que a solidão é punhal, pois é. 
 
Depois chove, é natureza, 
A erva cresce, o líquen é, 
Viajo na noite, apanho o escuro, 
Meu amor nada continua de pé. 
 
Por assim ser, sendo como é, 
Tudo se cose e recose em dó, 
Na sinfonia que se compõe, é, 
Esta coisa simples de estar só. 

 
 
A LUZ ENCARNADA 
[dactilografado] 

A luz encarnada é o proibido 
Na cidade povoada de fendas. 
A luz encarnada é o pigmento 
Dos rostos tintados de cólera. 
 
A luz encarnada é a corrida Sade, 
Explosão sem princípio nem fim. 
A luz encarnada é o meu amor assim, 
Visão que às vezes é peixe galo. 
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A luz encarnada é o sangue da cabra 
Imolada no altar da capela papal. 
A luz encarnada é o homem na cruz, 
Sonho antigo para se morrer santo. 
 
A luz encarnada é o devasso nu 
Erecto no horizonte dos ventres. 
A luz encarnada é a erva daninha 
Que tudo envenena com seu hálito. 
 
A luz encarnada é o gás letal 
Na câmara escura da inocência. 
A luz encarnada é a praga do sangue  
Que bolça dos ouvidos da criança. 
 
Veio ao mundo havia uma guerra grega, 
Havia também um olho cor de âmbar, 
Farol da máquina macho de Jarry. 
Só não havia o meu amor assim. 
 

 
CANÇÃO NOCTURNA 
[dactilografado] 

 
Hesitei na escolha, cresceu a dúvida, 
Mas sou como sou, um caso que faz fumo. 
Quem dera que fosse crente, era bom, 
Sou apenas um poço rodeado de olhos. 
 
Vejo o mundo como quem vê o líquido, 
Durmo enterrado na erva vermelha, 
Minhas mãos são algas tacteantes 
E o que percorrem tem a cor da água. 
 
No fundo é isso, o castelo é transparente, 
Tem linhas vagas, não pode sobreviver, 
É um labirinto com a saída gradeada. 
Nunca saberei o que sou, fumo e chega. 
 
Mas não estou no final, não estou, vivo 
com um pé no eixo, outro na margem, nado 
Num mar pleno de cabeças, tu e tu e tu, 
Nomes com rostos vistos ao longe, de longe. 
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A MAÇÃ 
[dactilografado] 

 
As altas chaminés da fábrica, 
Na noite remota da infância 
Eram troncos rubros, eram fogo. 
 
Na fruteira lavrada havia a maçã. 
 
Os pesados carros, as sirenes, 
As correrias dos homens, os gritos, 
Os uivos das mulheres, as explosões. 
 
Na fruteira a maçã amadurecia. 
 
Incandescências vogavam na noite, 
Havia vento, era um chicote quente, 
Os corações pulsavam, os corações. 
 
Na fruteira a maçã suava. 
 
Nas alturas o cogumelo de fogo, 
Um outro sol como se fora fábula, 
Crepitava, meu corpo tremia. 
 
Na fruteira a maçã crestava. 
 
Chama fremente da cor do que arde, 
O cogumelo de fogo da noite fazia dia, 
E a cada explosão as chamas repartia. 
 
Na fruteira a maçã gretava. 
 
Tornou-se desejo o cogumelo longínquo, 
Cobiça de criança, deslumbramento, 
Possuí-lo seria belo, diferente. 
 
Na fruteira a maçã abria-se. 
 
De manhã findo o fogo, apenas o fumo, 
Ao esplendor sucedera a monotonia, 
Fora-se o sonho, só o cinzento havia. 
 
Na fruteira a maçã tinha a cor do lume. 
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BIOGRAFIA INVENTADA 
[dactilografado] 

Sou Úrsula, chamo-me Luísa, 
Tenho olhos de distância, 
Cresci na neve, vivo no sol. 
 
De mulher tenho o feminino, 
Medalha que me enfeita, 
O meu sorriso é espelho. 
 
Nele me vi, havia música, 
Também anjos, também guerras, 
Também dores, também amores. 
 
Cantei no espaço, uma voz branca, 
Voz de mulher, minha do nascer,  
Soube a matéria, tentei o destino. 
 
Depois pisei a água fria 
E mergulhei até ao peixe, 
Das escamas fiz um colar. 
 
Cada escama era uma pedra 
Colorida para enfeitiçar,  
de todas escolhi a do cantar. 
 
O canto é o meu hálito,  
Escorre-me pelos lábios, 
Na garganta tenho éguas. 
 
Uma é céu, outra é terra, 
Uma é mar, outra é fogo, 
Juntas são o meu cantar. 
 
Canto sobre o canto, o canto, 
Uma Úrsula chamada Luísa 
Na aventura do mundo. 

 
 
O LIMIAR 
[dactilografado] 

Numa casa entre o castelo e o rio, 
A mãe dos dentes brancos sofria, 
De dentro dela um menino solar, 
Vindo das águas maternais, nascia. 
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Antes e depois o mesmo crepúsculo, 
As mesmas matérias cor de salsa, 
Uma expulsão lenta, uma certa vida, 
Que vem do escuro para a luz do dia. 
 
As suas pequenas mãos fecharam-se, 
Era dele o cenário, o mundo todo, 
Menino de coração fora do peito, 
Menino de olhos fundos cor de lodo. 
 
Mãe, tu viste da janela antiga, 
Entre o castelo e o rio, 
Uma estrela de sete pontas 
A cintilar em águas maternais? 
 
Era eu com vida e com morte, 
No líquido do meu alvorecer, 
Dentro de ti para vir à luz, 
Dentro de mim para viver. 

 
 

O JOVEM AZUL 
[dactilografado] 

O jovem azul não é o amor, 
O jovem azul chama-se sonho, 
O jovem azul é espacial, 
É azul, 
Mas não tem asas de anjo, 
Não tem. 
 
Azul é uma cor não é um jovem azul, 
É coisa sem asas, quase um barco, 
Com um coração de fora, 
Talvez um cogumelo, 
Nunca saberei o que o jovem azul é. 
 
Neste saber e não saber, 
Percorro lento o sonho antigo, 
Enquanto subo a escadaria, 
Passo a passo, 
Como qualquer um a que o azul assiste. 

 
Chego assim ao limite de cima, 
De sonho feito com máscara arlequim, 
Sem conhecer o meu sonho azul, 
Sem ao menos lhe conhecer o fim. 
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A CERVEJA SABE 
[manuscrito em maiúsculas] 

Preciso de cerveja para viver o poema, 
da hora tardia para não ser o outro eu, 
preciso de ouvir palavras dentro de mim 
e de estar só como a estátua do jardim. 
 
Comecei assim, pelo fim das coisas, 
digo, no termo da vida, a cerveja sabe, 
não há guerreiro, não há Virgílio,  
há a morte como um espanto esperado. 
 
Quando te bebo vejo o pero encarnado, 
monto as cenas no palco inventado, 
alinho-as uma a uma, são pedras erectas, 
são soluços, silêncios, portas fechadas. 
 
Escrever, disseram-me, é não ver quem vive, 
é percorrer uma estrada com bicos, 
apostar no cavalo alado, com chumbo na asa, 
é ter nos lábios a guerra murmurada. 
 
Preciso de cerveja, falo claro, sou eu, 
apenas isto, num mundo de surpresas, 
temporal inesperado, casa destruída, 
flor escarlate, vegetal com cabeça. 
 
Deslumbrado olho o corpo da esfinge, 
suponho o arquitecto, deito-me na duna, 
detesto a cadeira, odeio a cinza, 
no dia em que bebo sento-me à espera. 

 
A CERVEJA SABE 
[versão incompleta; manuscrito em maiúsculas] 

 
Preciso de cerveja para viver o poema, 
da noite tardia para ser o outro eu, 
preciso de ouvir palavras dentro de mim, 
e de estar só como a estátua do jardim. 
 
Assim comecei, pelo fim dos meus dias, 
digo, ao termo da vida, a cerveja sabe, 
 o guerreiro foi-se, o Virgílio branqueou, 
no túnel a morte como sinal esperado. 
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Quando a bebo vejo a maçã encarnada, 
fremente no palco, cofre de memórias, 
saem uma a uma, são visões, silêncios, 
corpos inacabados, são apenas histórias. 
 
Sei que beber é não ver quem vive, 
é percorrer a estrada armadilhada, 
apostar no cavalo errado, perder a asa, 
é ter 
 
 

A NOITE SABE 
[manuscrito em maiúsculas] 

Preciso da noite para ser poema, 
da hora tardia para ser o outro eu, 
da palavra emergir dentro de mim, 
de estar só como a estátua do jardim. 
 
Tarde comecei, pelo fim dos meus dias, 
digo, no termo da viagem, a noite sabe, 
o Virgílio branqueou, o guerreiro foi-se, 
no túnel a morte é o sinal esperado. 
 
Na noite vejo a maçã encarnada, 
polposa na fruteira, cofre de memórias, 
saindo uma a uma, visões, imagens 
rostos diluídos, são antigas histórias. 
 
Sei, recordar é não ver quem vive 
é percorrer gastos empedrados 
apostar errado, perder 
 

 
A NOITE SABE 
[versão incompleta; manuscrito em maiúsculas] 

 
Preciso da noite para ser poema, 
da hora tardia para ser o outro eu, 
da palavra emergir dentro de mim, 
de estar só como a estátua do jardim. 
 
Tarde comecei, no final dos meus dias, 
no termo da viagem, a noite sabe, 
já não há guerra, o Virgílio branqueou, 
a morte é o sinal esperado que vem 
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DEUS 
[manuscrito em maiúsculas; versão incompleta (?)] 

 
Deus é a porta, a cadeira, a cama 
Deus é um bolo de anos, açúcar, 
Deus é a digestão da Fada-Madrinha, 
Deus tem o hálito da romã rosada. 
 
Um dia vi Deus, tinha corrido no prado, 
chamava-se Deus, vinha de amar a criança, 
nos seus olhos cintilantes havia a luz coada 
de um céu com pinhões e favas salgadas. 
 
Amo Deus e a sua igreja alada, papal, 
amo Deus e sua mãe, e seu pai, e seu tio, 
amo a sagrada família, sou ferveroso, 
ser Deus 

 
[sem título; manuscrito em maiúsculas] 

 

Fetal dentro do escuro da mãe, 
formada na sua arca de vida, 
sujeita à expulsão pela mater, 
vim fêmea do negrume para a luz. 
 
Ungida de matérias, tatuada de líquidos, 
após o vagido, o som do chorar, 
busquei o volume, o redondo do seio, 
mãos hesitantes no tacto inicial. 
 
Finda a busca, achado o alimento, 
veio o crescer, a torrente viva, 
soma de gestos, levedura de sons, 
qual labirinto de espelhos feito. 
 
Imagem de imagens, o desenho do rosto, 
o despertar do ser inscrito nos olhos, 
nas linhas enigmas da mão aberta, 
no pulsante relevo da pele branca. 
 
Estar no mundo, função minha, 
ter em memória a vida que vou sendo, 
no crescimento do meu crescer, 
primeiro passado, depois futuro. 
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Agora, no ventre curvo a felpa crespa, 
as pernas como funis até aos pés, 
o rabo quais polpas da humana árvore, 
as calotes dos seios desejo de mãos. 
 
Do amor sei o desejo no desejar 
quando o primeiro fiz e sofri 

 
 
 
[sem título; manuscrito em maiúsculas] 

  
Já sei o que se passa no mundo. 
Ouvi a  música da vitória, 
vi a multidão hiante a correr, 
os rostos como narizes compridos. 
 
Ouvi as vozes da vitória, 
mastigavam como vulcões, mordiam.  
Eram todos bonitos, ganharam. 
Tinham as caras dos pais, ganiam. 
 
Vieram do campeonato, tinham alma, 
eram jovens, comiam, como comiam! 
Tisnados da praia, olhos pardos, barba,  
tudo que faz parte da agonia. 
 
Têm rabo, picha grande, acne, 
são o futuro, conhecem dinheiro, 
mas ganharam, alpista para eles, 
vitória para nós, parecem bigodes. 
 
Têm razão, são as vozes, os voos 
do mundo, são os corredores da morte, 
os rapazes do grande balão, 
os amortecedores do colchão. 
 
 

[sem título; manuscrito em maiúsculas] 
 
A bebida branca é o arbusto 
que nasce na duna ventosa. 
Ao longe o mar não assusta 
é a nuvem que o vento agita. 
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Estava na rocha havia sal 
nos olhos a fogueira do sol 
o mar era recorte tinha rosto
parecia um ombro sem corpo. 

Desci a ravina era íngreme 
a rocha abismo era medo, 
descê-la requeria cuidado, 
havia uma estrela escura. 

Entre o dia e a noite a visão 
a sirene do aviso buuuuu 
chegar à praia estar salvo 
entrar no arbusto ser vento 

corpo erecto no sol extenso 
água dentro certeza de vida 
vai, menino, acerta as horas, 
à tua frente tens o longe. 

O molhado era o reino quieto 
quase azevia entre areias 
só a bolha do respirar 
com o mergulho do menino 

Tudo vem da bebida arbusto 
do entre ser, na praia da duna 
nos idos da memória veja-se 
isto palavras olhos poesia. 

[sem título; manuscrito em maiúsculas] 

Estar longe do verde prado 
onde as vacas ruminam ais. 
Estar longe da égua ciosa 
que corre veloz nos pinhais. 

Estar longe, cada vez mais, 
da laranja que verteu sumo. 
Estar longe do por onde vais, 
que tudo, mas tudo, acabou fumo. 
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NOTA 
Reúnem-se em letra redonda os vinte e um poemas de Virgílio Martinho 
(1928-94) encontrados no seu arquivo por seu filho Rui Martinho. Doze 
apresentam-se dactilografados e sem emendas; os restantes estão manuscri-
tos, em letra maiúscula – dois em versão dupla (inacabada). Esta última par-
cela, manuscrita, tem algumas correcções, todas legíveis. Nenhum tem indi-
cação de data ou de lugar. Tudo leva a crer que pertencem ao último período 
de vida do escritor, em que viveu no Laranjeiro e em Almada. O título do 
conjunto e a transcrição são da nossa responsabilidade. Dois poemas – “Ou-
ro” e “Luz Encarnada” – foram já dados a lume na revista A Ideia, em 2015 
(n.º 75/76) e em 2016 (n.º 77/80).  
Outros farão o enquadramento histórico-cultural, a análise formal e a inter-
pretação destes versos, que são, se não os primeiros que do autor se publicam, 
dos raros que ele escreveu em toda a sua vida de escritor, quase em exclusivo 
consagrada à prosa narrativa, dramatúrgica e crítica. Pela parte que nos toca, 
diremos tão-só, em jeito de justificação deste opúsculo, que muito lastimarí-
amos que estes versos do autor de O Grande Cidadão caíssem para sempre no 
esquecimento, sem conhecerem a luz do dia e da leitura. 
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