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Dar Vida
Eu quanto estive a… a tirar a… a carta de Mestre do Largo1 na Escola de Pesca
de Lisboa, em Pedrouços… a professora – era uma professora, uma senhora muito
querida, mesmo muito querida, com idade quase para ser minha mãe, e… - e mandounos fazer um trabalho em Português. Eu dou muitos erros em Português, não há dúvida
nenhuma! Só que ela aplicou-me aqui 19 valores e disse que 20 era para ela. E não me
deixou fazer o teste porque eu estava a escrever o poema – o poema dedicado ao mar e à
pesca e às coisas do mar. E então ela viu-me estar a escrever o poema. Esteve atrás de
mim, eu nem dei por isso… Quando eu acabei de escrever o… este poema, ela disseme: “Dá-me cá isso e já não precisas de fazer teste, que o teu teste está aqui.” Pois é. Eu
vou ler o poema.

Dar Vida
Meus amigos e camaradagem,
Não façam grandes discursos:
Vamos diminuir a malhagem2
Para preservar os recursos.

Criar os parques marítimos –
Tiramos a vida ao peixe,
Mais tarde, não temos vida!

1

Uma das carreiras de mestre da marinha mercante (pesca)

2

Bitola ou padrão das malhas de uma rede.
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Vamos deixar de fazer guerra
Trabalhando com amor.
Há muita gente que erra.
Quem deita fogo à floresta?
Essas águas poluídas,
Não é só o pescador.
Quem é que maltrata a terra?
Quem faz coisas que não presta?
Quem é que fomenta a guerra?

Nos rios, lagos e lagoas,
A poluição sonora
Da nossa grande Lisboa.

São os gases, os esgotos,
Lixo para reciclar!
Perdemos oxigénio
Para podermos respirar.

Vamos agir com firmeza
Mas todos em comunhão
Para preservar a Natureza
E evitar o mundo cão.
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