
Os Confrades  da Poesia   |  Boletim Nr 67 |  Janeiro / Fevereiro 2015  |     19               

«Trono dos Poetas» 

PÁGINA DE FIDELIDADE DO CONFRADE  ISIDORO CAVACO 

Ano Novo 
 

Vamos todos festejar 
O ano que vai começar 
Pedindo em prioridade: 
Saúde, amor e dinheiro, 
A paz para o mundo inteiro 
Bem-estar e f'licidade. 

 
Vamos todos brindar, 
Em união festejar 
E pedir ao Ano Novo, 
Que nos dê no dia a dia, 
Prosperidade e alegria, 
Tudo de bom para o povo. 

 
É triste a recordação 
Deste ano de ilusão 
Que em breve vai acabar, 
Por ter sido tão ruim, 
Desde o princípio ao fim 
Não o queremos recordar. 

 
Peço a Deus que o Ano Novo 
Traga f´licidade ao povo 
E acabe as desilusões. 
Vamos então festejar, 
Pedindo p'ra nos livrar 
Dos corruptos e aldrabões… 

Sonho Louco 
 

És a luz no infinito 
E o sonho em que acredito 
Poder contigo encontrar; 
Faço poemas na rua 
Com os retalhos de Lua 
Que vejo no teu olhar. 

 
Grito mais alto que o vento 
Porque trago em pensamento 
Esse amor que tanto quero, 
Neste silêncio que é meu, 
Onde apenas vivo eu 
E a toda a hora te espero. 

 
Dizer que te amo é pouco 
Ao viver meu sonho louco 
Numa ilusão permanente; 
Até nas ondas do mar 
Eu oiço pronunciar 
Teu nome constantemente. 

 
Tenho na alma esculpida 
Essa tua imagem qu’rida, 
Que já não posso apagar 
Deste meu destino estreito, 
Que vegeta no meu peito 
Sem asas para voar. 

Sou como folha do Outono 
 

Sinto a dor do abandono    
Da Primavera da vida,           
Ao ver que no meu Outono    
Sou como folha caída. 

 
Já fui folha verdejante, 
Hoje, caída no chão, 
Folha que voa errante, 
Que de ser perdeu razão. 

 
Já enrugada e sem cor 
Sou folha seca perdida, 
Que foi perdendo o vigor 
No seu percurso de vida. 

 
Sou folha que esvoaça 
Arrastada pelo vento, 
No turbilhão que a enlaça 
Deixa saudade e lamento. 

 
Mas como insisto em viver 
Nada hoje me tira o sono, 
Quero alegre percorrer 
Estes meus dias de Outono. 

Vida de Afectos 
 
O nosso amor minha qu’rida 
Foi crescendo em toda a vida, 
E foi ganhando vigor!... 
Tão felizes como dantes, 
Partilhamos como amantes, 
Nossos segredos de amor. 
 
Hoje como no passado 
Nós estamos lado a lado, 
E o nosso amor não mudou; 
Só que temos mais idade, 
E a provar a realidade, 
O cabelo branqueou!... 
 
Qu’ria ser novo e voltar, 
Outra vez a partilhar, 
Contigo os mesmos segredos, 
Seguir o mesmo caminho, 
Construir o mesmo ninho, 
Que é berço de sonhos ledos. 
 
Na nossa vida de afectos, 
Temos filhos, temos netos 
Que são a nossa riqueza, 
E que valem muito mais, 
Que certos bens materiais, 
Que a muitos dão grandeza! 
 

SE 
 
Se o santo amor do Natal,  
For autentico e profundo; 
Deus puser ponto final, 
À guerra e à dor do mundo. 
 
Se a maldade e o rancor 
Que destrói a sociedade, 
Se trocar pelo amor, 
Pela paz, e amizade. 
 
Se os homens todos se unissem, 
Com amor dessem as mãos, 
Se olhassem e sorrissem 
Felizes e como irmãos. 
 
Se os pequenos inocentes 
Não sofrerem a maldade, 
E se viverem contentes 
Na sua ingenuidade. 
 
Se crescerem docemente 
Com sorrisos e esp’ranças, 
Nesse seu sonho inocente 
Que só se vê nas crianças. 
 
Se um dia a guerra acabar 
Dando a paz que nos roubou, 
E todo o mundo se amar, 
Como Deus nos ensinou.  
 
Se tudo isto acontecer,  
E o bem for universal, 
Podemos então dizer: 
Que no mundo, há Natal. 

Noites Divinais 
 

Os azulados fumos dos cigarros 
Na sala debruada a renda e folhos, 
Em formas espirais voam bizarros 

Roubando a luz ao brilho dos teus olhos, 
 

Chama que não se apaga nunca mais, 
Visão que me arrebata num impulso, 

Recordo tantas noites divinais 
Ao compasso ritmado do teu pulso. 

 
No véu impenetrável do futuro, 

Das fantasias gastas pelo tempo, 
Em cada noite eu vejo erguer um muro 
Por entre as ilusões de um só momento 

 
Na saudade das horas já passadas, 
Sinto a dor dos minutos não vividos 

Loucuras que não foram desvendadas 
Nos sonhos tantas vezes repetidos. 

Feliz Ano 2015 
 

P'ra que Deus me possa ouvir 
De joelhos vou pedir 

A Deus com convicção, 
É meu voto de amizade, 
Um ano de prosperidade 

Aos que meus amigos são. 
 
 

Isidoro Cavaco - Loulé 


