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Poema ao Pescador
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Poema ao Pescador

Este escrevi há quatro anos. Três ou quatro anos, no Dia do Pescador. Pediramme para eu fazer um verso ao Pescador, aqui a Câmara de Sesimbra – um verso, um
poemazito ao Pescador – e eu… e eu fiz. Era mesmo ao Dia do… do Pescador.

Colector: Ok, pode ser.

És forte como o mar,
Feliz como a sereia.
És como peixe a nadar,
Fino, tal como areia.

Perspicaz como a gaivota,
Rápido como o peixe-espada,
Leve como a branca vela
Levada pela nortada.

O teu corpo musculado,
O jeito do teu andar,
Os teus braços calejados
Dos remos tanto puxar.
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Tuas redes estão desertas
Mas olhas o mar de frente.
Para a faina, logo despertas:
Voltas ao mar novamente.

Pescador, homem rude!
Na tua face crispada,
Que esse encanto não mude –
Tens muito e não tens nada.

Uma vida de tormento
Para não pedir esmola.
Tanto peixe e tanto vento
Pra morrer junto da aiola.1

Colector: O que é a aiola?

A aiola é o barquinho que eles vão pescar. Aquela azul, aquela azul que está
além encostada ao bote encarnado: essa é uma aiola.

1

Embarcação de pesca usada na região de Setúbal.
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