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SELEÇÃO DE POEMAS DE ADÍLIA LOPES 

 

 

Louvor do lixo (poema lido pela própria Adília: https://youtu.be/2fTwZD97fso) 

para a Amra Alirejsovic 

 

(quem não viu Sevilha não viu maravilha) 

 

É preciso desentropiar 

a casa 

todos os dias 

para adiar o Kaos 

a poetisa é a mulher-a-dias 

arruma o poema 

como arruma a casa 

que o terramoto ameaça 

a entropia de cada dia 

nos dai hoje 

o pó e o amor 

como o poema 

são feitos 

no dia a dia 

o pão come-se 

ou deita-se fora 

embrulhado 

(uma pomba 

pode visitar o lixo) 

o poema desentropia 

o pó deposita-se no poema 

o poema cantava o amor 

graças ao amor 

e ao poema 

o puzzle que eu era 

resolveu-se 

mas é preciso agradecer o pó 

o pó que torna o livro 

ilegível como o tigre 

o amor não se gasta 

os livros sim 

a mesa cai 

à passagem do cão 

e o puzzle fica por fazer 

no chão 

 

§ 

 

Em virgem 

Maria Andrade 

gostava muito 

de fazer tricot 

a ver corridas de Fórmula 1 
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na televisão 

Túlio disse-lhe 

que em virgem 

e sem ser em virgem 

gostava de ler 

a ouvir corridas de Fórmula 1 

na televisão 

para levantar a cabeça 

do livro 

quando havia um desastre 

e ver o desastre 

então 

 

§ 

 

Os namorados pobres 

 

O namorado dá 

flores murchas 

à namorada 

e a namorada come as flores 

porque tem fome 

 

Não trocam cartas 

nem retratos nem anéis 

porque são pobres 

 

Mas um dia 

têm muito medo 

de se esquecerem 

um do outro 

então apanham 

um cordel 

do chão 

cortam o cordel 

e trocam alianças 

feitas de cordel 

 

Não podem 

combinar encontros 

porque não têm 

número de telefone 

nem morada 

assim encontram-se 

por acaso 

e têm medo 

de não se voltarem 

a encontrar 

 

O acaso 

não os favorece 
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Decidem nunca sair 

do mesmo sítio 

e ficarem sempre juntos 

para não se perderem 

um do outro 

 

Procuram um sítio 

mas todos os sítios 

têm dono 

ou mudam de nome 

 

Então retiram 

dos dedos 

os anéis de cordel 

atam um anel 

ao outro 

e enforcam-se 

 

Mas a namorada 

tem de esperar 

pelo namorado 

porque o cordel 

só dá par[a] um 

de cada vez 

 

O namorado 

descansa à sombra 

da figueira 

e a namorada 

baloiça 

na figueira 

 

O dono da figueira 

zanga-se 

com os namorados pobres 

porque julga 

que estão a roubar figos 

e a andar de baloiço 

 

§ 

 

Primeiro amor 

 

Gostava muito dele 

mas nunca lhe disse isso 

porque a minha criada tinha-me avisado 

se gostar de um rapaz 

nunca lhe diga que gosta dele 

se diz 

ele faz pouco de si para sempre 



 4 

os rapazes são maus 

eu não era bela 

nem sabia quem tinha pintado os Pestíferos de Java 

resolvi assim escrever-lhe cartas anónimas 

escrevia o rascunho num caderno pautado 

não sei hoje o que escrevia 

mas sei que nunca escrevi 

gosto muito de ti 

e depois pedia a uma rapariga muito bonita 

que passasse as cartas a limpo 

eu acreditava que quem tinha uns cabelos 

assim loiros e a pele fina 

devia ter uma letra muito melhor que a minha 

agora que conto isto 

vejo que deixo muitas coisas de fora 

por exemplo que o meu primeiro amor 

não foi este mas o Paulo 

o irmão da rapariga bonita 

 

§ 

 

A Selva 

 

1 

 

Adília 

chora 

como 

uma Madalena 

 

2 

 

Adília 

lê 

treslê 

a Bíblia 

 

3 

 

Adília 

a idiota 

da família 

afoga-se 

em chá de tília 

 

4 

 

Adília 

memorabilia 

 

Combray 
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Penamacor 

 

Cortam-me 

ou esticam-me 

braços 

e pernas 

conforme 

a cama 

(a cama 

é a medida) 

 

A medida porém 

é a Senhora da Aparecida 

 

Também eu 

fui Procrustes 

tive 

duas camas 

os outros as outras 

nunca 

estavam 

certos 

 

Errei (pequei) 

estou arrependida 

(antes não fodida 

que mal fodida) 

 

§ 

 

A Elisabeth foi-se embora 

 

 

          (com algumas coisas de Anne Sexton) 

 

Eu que já fui do pequeno-almoço à loucura 

eu que já adoeci a estudar morse 

e a beber café com leite 

não posso passar sem a Elisabeth 

porque é que a despediu senhora doutora? 

que mal me fazia a Elisabeth? 

eu só gosto que seja a Elisabeth 

a lavar-me a cabeça 

não suporto que a senhora doutora me toque na cabeça 

eu só venho cá senhora doutora 

para a Elisabeth me lavar a cabeça 

só ela sabe as cores os cheiros a viscosidade 

de que eu gosto nos shampoos 

só ela sabe como eu gosto da água quase fria 

a escorrer-me pela cabeça abaixo 

eu não posso passar sem a Elisabeth 
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não me venha dizer que o tempo cura tudo 

contava com ela para o resto da vida 

a Elisabeth era a princesa das raposas 

precisava das mãos dela na minha cabeça 

ah não haver facas que lhe cortem o 

pescoço senhora doutora eu não volto 

ao seu anti-séptico túnel 

já fui bela uma vez agora sou eu 

não quero ser barulhenta e sozinha 

outra vez no túnel o que fez à Elisabeth? 

a Elisabeth foi-se embora 

é só o que tem para me dizer senhora doutora 

com uma frase dessas na cabeça 

eu não quero voltar à minha vida 

 

§ 

 

Um figo 

 

Deixou cair a fotografia 

um desconhecido correu atrás dela 

para lha entregar 

ela recusou-se a pegar na fotografia 

mas a senhora deixou cair isto 

eu não posso ter deixado cair isto 

porque isto não é meu 

não queria que ninguém 

e sobretudo um desconhecido 

suspeitasse que havia uma relação 

entre ela e a fotografia 

era como se tivesse deixado cair 

um lenço cheio de sangue 

porque era ela quem estava na fotografia 

e nada nos pertence tanto como o sangue 

por isso quando uma pessoa se pica num dedo 

leva logo o dedo à boca para chupar o sangue 

o desconhecido apercebeu-se disso 

é um retrato da senhora 

pode ser o retrato de alguém muito parecido comigo 

mas não sou eu 

o desconhecido por ser muito bondoso 

não insistiu 

e como sabia que os mendigos 

não têm dinheiro para tirar fotografias 

deu a fotografia a um mendigo 

que lhe chamou um figo 

 

§ 
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La femme de trente ans 

 

Amarás 

o meu nariz 

brilhante 

as minhas estrias 

os meus pontos pretos 

os meus textos 

os meus achaques 

e as minhas manias 

e as minhas gatas 

de solteirona 

ou não me amarás 

 

§ 

 

Os papelotes 

 

Nunca choraremos bastante 

termos querido ser belas 

à viva força 

eu quis ser bela 

e julguei que para ser bela 

bastava usar canudos 

pedi para me fazerem canudos 

com um ferro de frisar e papelotes 

puxaram-me muito pelos cabelos 

eu gritei 

disseram-me para ser bela 

é preciso sofrer 

depois o cabelo queimou-se 

não voltou a crescer 

tive de passar a andar com uma peruca 

para ser bela é preciso sofrer 

mas sofrer não nos faz forçosamente belas 

um sofrimento não implica como consequência 

uma recompensa 

uma dor de dentes pode comover a nossa mãe 

que para nos consolar sem saber de quê 

nos dá um rebuçado 

mas o rebuçado ainda nos faz doer mais os dentes 

a consequência de um sofrimento 

pode ser outro sofrimento 

a causa é posterior ao efeito 

o motivo do sofrimento é uma das consequências 

do sofrimento 

os papelotes são uma consequência da peruca 

 

§ 
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1 

 

Inclina-se mais 

a fálica a feminina 

torre de Pisa 

continua a escrever 

a poetisa (uma poetisa) 

problema de estética 

problema de estática 

 

2 

 

As flores do maracujá 

as testemunhas de Jeová 

o brouhaha o zumbido 

do mundo 

(o Apocalipse 

é só um eclipse) 

 

A pesada a pura 

poetisa (a torre de Pisa) 

não cai 

 

Pelo chão 

rolam os céus 

(os nenúfares 

os açúcares) 

 

"Havia até um seu `outro eu´ feminino: a corcunda e perdidamente enamorada Maria José." (Richard 

Zenith, Fernando Pessoa: o poeta dos muitos rostos) 

 

§ 

 

Na maçaneta 

magoo 

o cotovelo 

(dor de cotovelo) 

a oração 

é um anelo 

do coração 

(Teresa de Lisieux) 

 

§ 

 

O Luna Parque 

 

Eu julgava que aquilo era 

um Luna Parque 

saía-se como se entrava 

e não acontecia nada irreversível durante 

é o que é um Luna Parque 
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quando se é adolescente 

mas não 

quando dei por mim 

já lá estava dentro 

e não me lembrava 

de ter entrado 

quando disse agora quero-me 

ir embora 

riram-se ah minha rica 

deste Luna Parque não se sai 

quem cá vem não volta 

não se volta atrás 

então comecei a pensar 

que ia passar o resto dos meus dias 

no Luna Parque 

acabas por aprender vais ver 

a fazer das tripas coração 

habituas-te vais ver 

nos primeiros tempos dói 

dá vontade de vomitar 

depois percebe-se que 

no Luna Parque que é 

um sítio triste 

pode não se ser triste 

sai muito caro 

mas poder pode-se 

 

§ 

 

Minha avó e minha mãe 

perdi-as de vista num grande armazém 

a fazer compras de Natal 

hoje trabalho eu mesma para o armazém 

que por sua vez tem tomado conta de mim 

uma avó e uma mãe foram-me 

entretanto devolvidas 

mas não eram bem as minhas 

ficámos porém umas com as outras 

para não arranjar complicações 

 

§ 

 

Com o fogo não se brinca 

porque o fogo queima 

com o fogo que arde sem se ver 

ainda se deve brincar menos 

do que com o fogo com fumo 

porque o fogo que arde sem se ver 

é um fogo que queima 

muito 

e como queima muito 
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custa mais 

a apagar 

do que o fogo com fumo 

 

§ 

 

Primeiro amor 

 

gostava muito dele 

mas nunca lhe disse isso 

porque a minha criada tinha-me avisado 

se gostar de um rapaz 

nunca lhe diga que gosta dele 

se diz 

ele faz pouco de si para sempre 

os rapazes são maus 

eu não era bela 

nem sabia quem tinha pintado os Pestíferos de Java 

resolvi assim escrever-lhe cartas anónimas 

escrevia o rascunho num caderno pautado 

não sei hoje o que escrevia 

mas sei que nunca escrevi 

gosto muito de ti 

e depois pedia a uma rapariga muito bonita 

que passasse as cartas a limpo 

eu acreditava que quem tinha uns cabelos 

assim loiros e a pele fina 

devia ter uma letra muito melhor que a minha 

agora que conto isto 

vejo que deixo muitas coisas de fora 

por exemplo que o meu primeiro amor 

não foi este mas o Paulo 

o irmão da rapariga bonita 

 

§ 

 

Meteorológica 

 

             para o José Bernardino 

 

Deus não me deu 

um namorado 

deu-me 

o martírio branco 

de não o ter 

 

Vi namorados 

possíveis 

foram bois 

foram porcos 

e eu palácios 
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e pérolas 

 

Não me queres 

nunca me quiseste 

(porquê, meu Deus?) 

 

A vida 

é livro 

e o livro 

não é livre 

 

Choro 

chove 

mas isto é 

Verlaine 

 

Ou: 

um dia 

tão bonito 

e eu 

não fornico 

 

§ 

 

Não gosto tanto 

de livros 

como Mallarmé 

parece que gostava 

eu não sou um livro 

e quando me dizem 

gosto muito de seus livros 

gostava de poder dizer 

como o poeta Cesariny 

olha 

eu gostava 

é que tu gostasses de mim 

os livros não são feitos 

de carne e osso 

e quando tenho 

vontade de chorar 

abrir um livro 

não me chega 

preciso de um abraço 

mas graças a Deus 

o mundo não é um livro 

e o acaso não existe 

no entanto gosto muito 

de livros 

e acredito na Ressurreição 

dos livros 

e acredito que no Céu 
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haja bibliotecas 

e se possa ler e escrever. 

 

§ 

 

Só Deus 

não chega 

e o outro 

sobeja 

 

Chamilly 

beija 

em Beja 

a freira 

descontente 

 

 § 

 

Há coisas 

sobre 

as quais 

me quero 

calar 

porque 

preciosas 

de mais 

precisas 

de mais 

 

Outras 

porque 

cruas 

de mais 

como 

aventais 

 

§ 

 

Pedro de Santarém 

 

Querida 

rapariga 

primitiva 

que eu sou 

fui 

e hei-de ser 

 

Minha 

querida 

rapariga 

para ti 
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os girassóis 

são giros 

e giram 

 

e é o amor 

que move 

o Sol 

que move 

o girassol 

 

E 

é o girassol 

que move 

o Sol 

 

Querida 

rapariga 

imperativa: 

gira, Sol 

gira, girassol 

 

E 

Deus 

é 

o girassol 

 


