
Ficha de transcrição / Campo Maior / O velho sobreiro 

Última actualização: Novembro 2012 

 

 

O velho sobreiro 
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O velho sobreiro 

Passava um dia perto do Rossio 

Entre a igreja de São Domingos e a Ginjinha 

Quando em meu corpo senti um arrepio 

Que mesmo das entranhas da minha alma vinha 

  

Foi uma graça de Deus a emoção que senti 

Quando de repente o meu olhar pousava 

No velho sobreiro ali, mesmo ali 

Nesse momento senti que no Alentejo estava 

  

Mas ai que para meu espanto Lisboa passa 

De canastra à cabeça e chinela no pé 

Bandeando a anca que enchia de graça 

Benzendo seu rosto num gesto de fé 

  

No velho sobreiro pousavam pardais 

Trinando cantigas ao som do pregão 

A varina corria em direcção ao cais 

E o sino da igreja fazia dlão, dlão 

  

Dlão, dlão…  

E eu, camponesa, olhava com espanto 

Toda esta visão, todo este bulício 

Minha alma poeta se enchia de encanto 

E as pessoas passavam sem darem por isso 

  

Com vida apressada, perdeu-se o encanto 

A vida é vivida em função do dinheiro 

As pequenas coisas já não causam espanto 

E Lisboa já chora abraçada ao sobreiro 
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Mas Deus, Deus que é amor deu o dom ao poeta 

Para ver a vida com outra visão 

Com outro sentir, que o faz estar alerta 

Para as pequenas coisas que tão belas são 
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