
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      TÍTULO  

              SEUS LÁBIOS DÓCEIS – Meu Fel, Minha Cura

      

Copyright © 2021 Kamba Editora          

& Abílio Elavoko Sapoko Guia.  

 

Primeira Edição em Português: 2021 

Colecção: Escrever Para Não Morrer – 2 

 

• 
 

PROIBIDA A REPRODUÇÃO DESTE LIVRO POR QUAISQUER 

MEIOS, SEM A PERMISSÃO POR ESCRITO DOS EDITORES 

E DO AUTOR, SALVO EM BREVES CITAÇÕES, COM 

INDICAÇÃO DA FONTE. 

 

• 
 

Edição: David Lutonadio Lubidika 

Formatação e Revisão Linguística: 

© Kamba Editora 

ISBN: 978-989-33-1378-7 

Fale Connosco: +244933752709 

kambaeditora@hotmail.com 



 

 

SOBRE O AUTOR 

ABÍLIO ELAVOKO SAPOKO GUIA é professor e 

escritor, nascido a 25 de Fevereiro de 1988, natural 

do Lobito, Município do Lobito, Província de 

Benguela. É filho de Feliciano Guia e Natália Situkuli 

Feliciano; desde sempre escreveu poesia, contos 

infantis e infanto-juvenis. Todavia, nos últimos anos 

tem-se empenhado na Literatura Erótica escrevendo 

sua série de romance intitulada Alansaia, que 

constitui a sua principal obra ainda por publicar. 

Actualmente a residir na Província do Huambo, bairro Calomanda, 

Abílio E. S. Guia é um amante da declamação de poesia em língua 

nacional Umbundu. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

À Yay, cujos lábios me inspiraram. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior expressão de amor e de carinho entre duas pessoas que 
se amam é o beijo. Quando duas pessoas se beijam, parece até mesmo 
que estão bebendo as estrelas. É no embalo deste gesto ou em sua 
carência que o autor escreveu vários dos seus poemas: ora cantando o 
amor, a saudade, o desejo de viajar em uns lábios dóceis… ora 
versejando com mestria os feitos dos heróis da pacata Pátria, Angola. 

Seus Lábios Dóceis - Meu Fel, Minha Cura é uma obra que vale 
apena para ler, reler e declamar. 

 

 

O AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

À UNS LÁBIOS SUPRA-NORMAIS 
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SEUS LÁBIOS DÓCEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os teus lábios 

Essas almofadas 

Onde morre o orvalho 

Onde morre 

Ao som do lírio que sussurra 

Beijo que casmurra 

Soluços do meu sofrer. 

 

Os teus lábios 

Esta seda 

Prenda valiosa 

Almôndega subtil 

De cuiura primorosa. 

São agasalhos quentinhos 

Supra-normais 

 

                                                           14/08/2010 
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ME BEIJE 

 

 

 

Amor 

Me beije. 

Amor 

Me cerveje. 

Quero uivar em teu pomar  

Onde paira o puro ar 

E o adocicar  

Intenso. 

 

Quero desenhar com letras mornas 

O gosto ébrio dos teus amassos  

Sublimar sem tarja 

Teu gosto  

De laranja  

Com derivadas e integrais. 

 

Por favor 

Amor 

Me beije! 

 

Deixe-me por aí 

À deriva  

Em tua boca... 

Deixe-me por aí 

No uísque da vossa cupepatura 

Até em ápice me perder 

No embalo do teu ciciar. 

                                                         

23 / 05 / 2016 
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MANGA 

 

 

 

 

 

 

Mangas de bico 

Polpa de sensações; 

Adoro apreciá-las 

Quando tomam sol. 

 

Manga baixinha  

Como mamão 

Jaca chegadinha 

De sedução 

É a fruta mais bonita 

Do teu porte 

Ninfeta. 

 

Manga 

 

Teu lesma  

Me queima a boca  

Em fragrância 

Teu cheiro me toca 

Com a pólvora do teu amido 

Que minha alma desfaz.                                                                  

 

29 / 06 / 2016 
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UM TOQUE À SALAMANDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes que na flor do riso troe 

O último tiro e minhas torturas, 

Por favor dá-me, dá-me doçuras  

E pede que Deus me abençoe. 

 

Antes que a seara lírica em pedra 

Se amontoe em canhões e me rebente os culhões  

Por favor dá-me… dá-me daqueles milhões 

Nem que seja por um toque à salamandra.  

 

Igual à penitência da capela  

És-me clamando de rua em rua, a todos avisando 

Que você aos poucos, você, está me deixando. 

 

E quando as bactérias prenderem a minha mandíbula 

E impossível for gritar teu nome, Mãezinha 

Trilharei na penúltima e última; Zinha! Zinha! 

                                                                        

  29 / 07 / 2013 
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POETA NÃO SOU 

 

 

  
 

Seis safiras 

Trinta flautas e liras 

Dizem sou poeta! 

Ene  mba!1 

Poeta não sou. 

 

Só amo 

O miar da rima solta no ar 

Oscilação picante 

Bordados e tons. 

E já nas horas flácidas 

Num abraço de Março sem remorso 

Ponto forte que me desnorteia 

Clamo! 

Amo 

Esta santopeia,  

Figura  polida  de  macaiabo  e  kitaba. 

 

Também canto sem pranto 

Deliro forte 

Num mote sem morte… 

Dizem sou poeta! 

Ene vakwé!2 

 

 

 

                                                           
1 Interjeição que em Umbundu, de entre várias significações, pode significar: pessoal! 
2 Interjeição que em Umbundu, de entre várias significações, pode significar: Oh, pessoal! 
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(...) 

 

Poeta não sou! 

 

Quando o pranto me abraça  

um surto de dor 

desgraça… 

ouço banjo 

flautas 

farpas de anjos 

 

Tento fazer-me um anjo 

cantando só espinho 

 

Morte 

Má sorte 

Pranto de sozinho 

Dizem sou poeta 

Ene  mba! 

Poeta não sou! 

  

Só tenho 

um poema  

nas mãos e nos dedos. 

 

 

24/04/2014 
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O QUE É POESIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Poesia é uma namorada antiga 

À frente de quem o poeta despe sem receio  

A farda de seus amores 

Soluços de mil terrores 

Ou quando saltam os pardais 

Em bandos em galhos  

Ou na floricultura as borboletas 

                                                                   

  16/02/2013 
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RIMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O? 

O quê? 

Rimar é chato. 

 

Tens de sair 

Comprar metáforas de tomate 

Juntá-las bem, com hipérboles do sentir 

Buscar as linhas do alfaiate… 

É tão chato!  

Só para fazer um composto 

É pôr no mínimo o fogão 

Quase em total apagão 

Atenção!  

 

Rimar  

É tingir o céu 

Com palavras de troféu 

E nunca 

Combinar palavras 

Como tomateiros que tendes em vossas lavras. 

 

O bom alfaiate combina os tons 

Mas o alfaiate fascinante  

Coze calções 

Com canhões. 
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(...) 

 

Eu não amo a rima 

Como a lima os metais. 

Abarco em teu veleiro, buscando um cais 

Doce aconchego ou talvez mais 

Mais e muito mais 

Nunca menos. 

 

Se rimar nunca foi chato  

Então o que vos disse, só pode ser boato.  

                                                                              

 

16/02/2013 
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FOSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levaste teu coração 

E ritos da minha alma. 

Aos quilómetros 

Cercas meu peito 

E sinto tua presença mais perto que as pálpebras 

Agredindo trunfos da minha glória. 

 

Foste. 

Me levaste e ficaste. 

Ficaste no meu coração 

Só, pela excelência do teu perfil 

Pelo santo laço e traços de paixão 

Que prosperam nossos espíritos. 

 

Foste. 

Deixaste em cada canto do meu Éden 

Um termo coagulado 

Coagulado de ti 

Meiga escultura 

Adoro teu feitiço.            

                                                              

                                                                    Outubro/2011 
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AMO-TE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amo-te  

Como o solo que piso.  

Raios de sol 

Que amadurecem os figos 

Rasgados do eu 

Aroma do céu…  

Eu…  

Amo-te. 

Como o cantar dos pássaros à meia-noite  

Gozos dos teus olhos  

Que me chegam mais forte… 

 

Amo-te. 

Eu… 

Amo-te. 

Oh!  Imperecível gaivota 

Puramente insólita 

Sólida 

Desfazes meu amargurar sombrio 

Asfaltado na alma. 

Alma.   

                                                 

  26/05/2010 



 

Seus Lábios Dóceis | 18 

 

MORREREI DE AMORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fores 

Morrerei de amores. 

 

Se queres ver-me morto 

Aparta-te de mim 

Verás o mais catastrófico fim 

E o mais vil descontentamento. 

E o meu pensamento 

Degradado em dores 

Amor, se fores. 

 

E já deitado em terra 

Levado de saudade 

Pronto para a eternidade,  

Aos gritos de uma cigarra 

Ver-te-ei trepando a serra 

Com a alma em frementes cores 

Gritando: Aiwé!  (meu amor) morreu de amores.  

                                                          

Março /2009 
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ENQUANTO A DOR NÃO ME LEVOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto a dor não me levou, leve-me 

Às ondas e ao salgado mar 

À neve ardente patente no ar 

E acende em mim teu lume. 

 

Pegue-me com delicadeza  

Como fazem ao santo terço. 

E alce amenamente o estreito laço 

Verdejante poder da natureza. 

 

Ah!  Devora-me com figurino intento 

Paixão maluca, louca e santa 

Meneios do teu feroz alento. 

 

Porque enfim, és meu composto escarlate 

De melindrosos éteres de porcelana 

Que todo merecimento ufana. 

                                      

Setembro/2010 
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SE MEUS SONHOS TE DEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se meus sonhos te dei 

Nada mais sei querer 

Ainda que venha o amanhecer 

Em tudo te alcançarei. 

 

Seja lá perto, desértico ou longe 

Nas carnificinas lúgubre ou fúnebre que causam a febre 

Te alcançarei 

Com a fé de um monge. 

 

Como o aformosear de liras e flores 

Uma a uma colher-te-ei formosa 

Na ínfima aurora de infinitas cores. 

 

E aí 

Então 

Você 

Toda gostosa 

Dar-me-ás um beijinho tinto 

Igualzinho o amor que sinto.   

            

Julho/2010 
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LEVARAM TEU RETRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levaram para lá das horas esquecidas 

E disseram que não és dia. 

 

Se não és dia 

És a noite de estrelas  

Ou luar a iluminar. 

Um verso de gestos 

Firmado pelo farolim dos teus desígnios. 

 

Disseram também 

Que não és sol 

 

Se não és sol 

És a sombra ao meio dia 

Um lazer divinal 

De doçura  

E cura 

Que acalma 

As tempestades da alma. 

Alma. 

                                                                 

Março /2007 
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TEU BEIJO 

 

 

 

 

 

Onde aprendeste a beijar? 

Onde aprendeste? 

Onde?  

Me responda.  

 

Que palavras somem 

Somem e fogem  

Até que os lábios infinitamente pestanejam 

Adoçam-me 

Sem resquícios de coisas amargas. 

 

Amor 

Diz-me. 

Onde aprendeste a beijar? 

Onde aprendeste? 

Onde?  

Me esponda.  

  

Mas que boca! 

Que magia louca! 

Que longe desta forca 

Veja!  O pranto me devora 

O espanto me penhora 

Minha 

Senhora 

Onde. 

Onde?  

Me responda.  

                                      

Março / 2007 
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VERSEJO SEM PAUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui… 

Em harmonia…  

Sintam 

A textura da cantata 

Versejo sem pauta 

 

Eis aqui poemas de hidromel 

Gesto acérrimo pobre e caro 

Aclamação dulcíssima de carisma raro 

Transformando água em mel 

Soldado em coronel 

Eis aqui cantatas de hidromel 

A asfixiar corações 

No palco dos barões. 
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ONDE ESTAVAS?  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde estavas?  

Quando quebrei em mil direcções 

Lágrimas selvagens 

Que migraram 

Em meu ser. 

 

Onde estavas?  

Quando de tormento 

Chamava teu nome  em múltiplos sinais 

Enquanto tu  

No dispersar das ondas  

Erguias o lenço de sossego e manha. 

 

Onde 

Onde estavas? 

Fala. 

 

Quando mais te quis 

Deixaste-me sozinho 

A enfrentar matos e rebentos da argila 

Até derreter em cinza 

O vento que respiro. 

 

                           

Abril/2010 
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MULHER MUMUILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta angolana é show de cultura 

Como o canto das rãs. 

É lis desta pátria 

E do meu poema ébrio. 

 

Canto esta angolana em latim  

Sem guitarra 

Sem batuque 

Sem saxofone 

Canto-a mesmo assim. 

A fluir-se em aplausos 

Delira 

Em sua cadência. 

 

Esta que colhe beterraba 

Esta que troveja 

Refrigera. 

Acalma 

Espanta 

E tudo amortece.            

                                                           

24/05/2013 
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MÁRTIR DO AMOR 

 

 

 

 

 

 

Estou levando tua imagem à Nossa Senhora Monte. 

Desde o mabelé que piso ao sembele que me encobre 

Carrego a saudade   

A vaidade do teu regresso. 

 

Já atei meus desejos  

Cozi minhas sandálias  

Estou entregue às feras, hienas e vespas. 

 

Em minha carne fervilha vossa doçura 

Fazendo rio, grande lágrima 

Em minha olhadela 

Magricela 

E triste. 

 

Eu já não existo. 

Ando sumido da órbita 

Meu ser é fictício 

 

Estou levando tua imagem à Nossa Senhora Monte. 

Desde o mabelé que piso ao sembele que me encobre 

Carrego a saudade   

A vaidade do teu regresso. 

 

Confesso… 

Eu já não existo 

Estou entregue às feras, hienas e vespas. 

                             

Fevereiro/2012 
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TUA MORTE REVIVE O POEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa só, filhinho deixa 

Tua morte revive o poema. 

 

Teria um príncipe  

A brindar-me de alegria 

Pungente em delírio e mádidas vibrações. 

 

Teria um casal como Bibí e Yaya 

Andaríamos de canoa até tocarmos a praia 

Desertos e flamingos. 

 

Dá-lo-ia a terra repleta de carne 

E ventos alentos do ekwenje3. 

 

Traçaria comigo nas pedras ao relento 

Poemas imensos de aurora e África 

Enquanto beijo o ventre de mãe. 

                                                           
3 Do Umbundu, circuncisão em rapazes 
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(...) 

 

Ao menos com uma lágrima  

No vértice do olhar  

A chorar 

Como quem canta 

Um verso meu peculiar… 

Como um lírio sorridente 

Aos ventos de um beija-flor 

Tê-lo-ia apertadinho 

Em meu peito 

Peitinho 

Hoje de dor, filhinho. 

 

Deixa. 

Deixa só, filhinho deixa 

Tua morte revive o poema. 

 

Mandas-me um retracto 

À retalho de sofrimento  

Onde cruzes se cruzam e agitam as salvas  

De pranto 

Suplício que senti 

Aquando da tua partida. 

 

Deixa. 

Deixa só 

Filhinho deixa, 

Tua morte revive o poema.                          

                                                            

 26/06/2012   
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TRISTEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh! 

Tristeza  

Ordeno-te.  

 

Tranca-me a alma 

Dilacera meu espírito. 

 

Tomba com meus olhos 

Traz-me águas em molhos   

Vende-me ao preço de mil nadas 

E ao embalo triste  

De um gesto ambidestro.   

 

Oh! Tristeza…  

Canta. 

 

Canta e canta 

Oh!  

Tristeza  

Perdi meu filho.                                                              

                                                                    

 18/05/2014 
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NUNCA MAIS ME DÊ OS “SIM” 

 

 

 

 

 

 

Nunca mais me dê os “sim”. 

 

Me dizes que não  

Mas pisas o meu chão e constróis o teu alicerce… 

Me dizes que não  

Mas me agarras e me beijas 

Com beijos de cerveja 

Que traceja 

E peleja... 

 

Me amas. 

Por isso chamas  

Catuituís do meu aconchego 

Tábuas e pregos 

Beijões… 

Até ao raiar do sol que sopra e morde.  

  

Se me dizes que não e me fazes assim 

Então te proíbo 

Nunca mais me dê os “sim”. 

 

Nunca mais me dê os “sim” 

Se me beijas assim 

Com beijos de cerveja 

Sexo de bandeja 

E germinas comigo  

No rubor da aurora mal traçada 

Na picada do meu aposento.                                        

                                                                          14/02/2015  
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PÔR–DO-SOL NA PRAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quisera ver o mar 

Delirando e cantando 

À imensidão da aurora, 

Beijando imortal 

A transfiguração das acácias, 

Num vai e vem abanando o infinito 

Eu quisera, sentado na pedra.  

 

Tanto subiu de Evereste em Evereste 

Espectacular glamour do rubro sol poente 

Mas nada, nada, tanta beleza apalpou meus olhos 

Pois vi você a vir com suspense  

Na brisa da areia. 

           

 

Agosto/2010 
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VERÁS QUE NÃO GAGUEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emudeça-me com beijo 

Verás que não gaguejo. 

 

Quando entorpecer as rimas 

E dissolver as lindas, lindíssimas rimas 

Em dízimas de mirra… 

Se com os pés 

Aglutinar fónicas torpes 

Não te partas de gracejo 

Emudeça-me com beijo. 

 

Todas límpidas e claras 

Sem sonolentas e raras 

E em máxima lentidão de harpejo 

Verás que não gaguejo.              

 

          28/05/2013 
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DIZER QUE ME AMAS E SÓ DIZER 

 

 

 

 

 

 

 

Dizer que me amas 

E só dizer… 

Trazer no esquecimento 

O meu prazer… 

Dama inaudita 

Belita e bonita 

Não faças isto 

Nisto insisto 

Continuas a matar-me 

Bater-me, aleijar-me 

Com este vosso santo charme 

Que a rua decora. 

 

Cândida figura 

Não me peças que me cale 

Para que teu nome na rua não fale 

Em leve cantiga 

Harmonia fugas. 

Não me peças que me cale 

Pois eu ando desavindo 

Com este manto metafórico: 

 

Vem prender-me aurora 

De guapas invencíveis, 

Antes que passem as cegonhas  

Com seu canto ridículo! 

                                                                    

27/11/2013 
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DIZER QUE ESTOU AMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizer que estou amando 

É quase inútil, 

Quem eu amo 

Meu amor não nutri 

 

Dizer que estou sonhando 

É o ideal, 

Com aquela formosura 

Ninguém me impede sonhar 

 

 

 

 

Ao ler este poema fizeste-o na forma decrescente; agora comece na forma 

crescente, do último ao primeiro verso. 

 

                                                                    

 

25/08/2014 
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INCRÍVEL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É incrível! 

Gritei um dia 

Quando descobri a tua generosidade 

Validade e a doçura das tuas palavras. 

Palavras que fizeram nascer em mim 

Um amor indescritível, virtuoso 

E muito mais apetitoso. 

 

Na génese do nosso amor 

Foi bom vaporizar 

Cada tristeza 

Cada desconforto 

A tua inocência. 

 

Agora apraz-me estar perto 

E muito perto de você, 

A dois milímetros! 

A aliviar o cansaço 

Acomodar-te nos meus braços 

Que é o mais figurino melaço desta paixão. 



 

Seus Lábios Dóceis | 36 

 

(...) 

 

Se não sabes 

Saiba agora 

 

Tu és a projecção  

Mais fenomenal da terra 

A glória da encantação 

Rainha de todos os planetas, 

A fonte de descobertas 

Como Anaxi Mandro, Isaac Newton, 

Blase Pascal, enfim  

Um céu que se reveste 

Uma rosa que se abre 

Incrível.       

                                                            

Fevereiro/2006 
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LÁ, NO MONTE DAS OLIVEIRAS 

 

 

 

Lá, no Monte das Oliveiras 

Untado de flores beijando a primavera… 

Os pássaros que cantam 

As abelhas que dançam 

Sob a vaidade do astro que se vai… 

 

Lá no monte a multidão 

Sentados à ladeira do mestre  

A multidão 

Comeu do peixe  

E do pão milagroso. 

 

Cinco mil homens 

Aiwé! Cachigudum4… 

Cheios de fome 

E de sede 

Não! Não… 

Não foram à pescaria. 

Comeram do peixe e do pão 

Mas não! Não… 

Não foram à padaria. 

 

Pois o meigo Messias 

O dono da vida e pai de Elias 

Orou e deu a todos a alegria… 

 

Lá, no Monte das Oliveiras 

Untado de flores 

Beijando a primavera. 

                                                                            

  Agosto/2012 

____________________________ 
4. Gíria que significa gordo 
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INTENÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quero acusticar teu nome 

Teus olhos blue  

Teus lábios  

Esses lábios 

De leite e creme. 

 

Quero compor no teu lindo rosto 

Um lírico canto adorado 

Com melismas a serrar  

Algemas do teu paladar. 

 

Quero desmiolar em teu ser 

Aquele jeito romântico 

Tua voz a cinco estrelas 

Teu abraço balsâmico.   

                                                                         

Dezembro/2006 
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SAUDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A saudade é lágrima que cai sem cair; 

É um mundo a desabar firme; 

É chama indecifrável que se sente; 

 

É fartura simplesmente ausente; 

É flor trancada que quer se abrir; 

É degradado riso que geme; 

 

É dor horrível que ninguém sabe; 

É algo que não se descreve 

E nunca alguém da gente prevê; 

É veneno forte que se bebe; 

 

É angústia suave que dentro arde 

É presente insubstituível,  

Eterna lembrança inesquecível 

O grande teste de fidelidade. 

                         

 Novembro/2008 
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NOITE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noite 

Por que vieste? 

Se ainda há pássaros para cantar 

Tranquilas borboletas para chinquilar 

Nas flores 

Nos ares 

Ou na cereja adocicada. 

 

Noite 

Porquê vieste? 

Com dois pirilampos brancos  

Anavalhar a nostalgia da alma 

Erguer tercetos de pranto 

Aí, onde a lírica principia.   

                                                             

 Agosto/2009 
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VEM BEIJAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem beijar 

Não demores mais. 

A lua já emite a sua luz  

E o sol a reproduz, 

Vem beijar 

Venha! 

Não demores mais. 

 

Vem beijar. 

Os meus lábios  

Estão em maus lençóis, 

A minha boca 

Já não produz aquela madureza voz, 

Vem beijar  

Venha! 

 

Afunilar meu bigode 

Imenso de tartarugas e pulgas 

Que enrugam meu ar. 

 

Assanhado de angústia 

Afogado no Índico das tuas ausências 

Vem beijar 

Venha! 

Não tenha vergonha. 
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(...) 

 

Quero ressentir  

O paladar dos teus beijos, 

Aqueles beijos 

Como marmelada de goiabada 

Ananás açucarado 

E o pão melado 

Vem beijar 

Venha!... 

 

Se não vens fico triste… 

 

És a gata do gato 

Bebé do Bibí 

Vem beijar 

Venha! 

Não tenha vergonha. 

                                                                  

 

Setembro/2006 
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CADÊ AS ROSAS QUE PEGARAM MEU DESTINO? 

                                                                         

 

 

Las pinceladas de sus caricias     

Ellos se volvieron, mi corazón delgado. 

 

Cadê?  

Vossa mercê , cadê? 

Suas mãos 

Seus braços. 

Os teus lábios 

Tua boca. 

 

Concerto meus sensores 

Na polpa da vossa beldade, 

Meus lamentos não são mais dores… 

Tortura de muita saudade. 

 

Se deleitosa andas em meus furores  

Lamento friamente vossa vaidade. 

 

Em vão procuro 

O odor do teu perfume 

As garras da vossa cuiura, cupepatura em cardume. 

 

Cadê?  

Vossa mercê, cadê? 

Suas mãos 

Seus braços. 

Os teus lábios 

Tua boca. 

Cadê? 

                                                 

 

30/09/2010 
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SE TEU AR APLAINAR COMIGO 

 

 

 

 

 

 

 

Se teu ar aplainar comigo 

E sentir o teu beijocar e cicios 

Dissolver todos os malefícios 

Do meu ventilar atroz e sôfrego… 

 

Se me abanares 

Vai… Me abane! 

Teu nome feito de pregos 

Doçura  adocicada em harpa inacabada 

Há-de tracejar  lentamente a primavera 

Em meu depascente Gomorra. 

 

Delirosa! 

Alfa mariposa! 

Se teu ar 

Se teu ar 

Anunciar aos vinhos 

Sacrilégio adorado 

Flautas que são  

Teus dedinhos 

Dama inaudita… 

Belita e bonita… 

 

Contarei ao largo deserto 

Que foste tu 

Quem… 

De olhos véu 

Detonou minhas máculas.                                                      



 

Seus Lábios Dóceis | 45 

 

TE  OUVIR 

 

 

 

Te ouvir é um sentir 

Bailar 

As avestruzes da alma. 

 

É um zumbir 

Pairar 

No acutângulo de um roseiral 

Acácias brotando 

No leito 

Do teu falar. 

 

Te ouvir 

Te ouvir minha amada. 

 

É um brilhar no horizonte às sombras 

Sorrir 

Sentir no sangue as ondas 

Desfalcar a saudade amarga 

De um tempo sem ti 

Um minuto 

Sem te ouvir. 

 

Agora que te ouço  

Um alívio sereno 

Uma harpa em ritmo ameno 

Vem apartar as náuseas do espírito 

No íntimo quebrantado. 

 

Te ouvir 

É um turbilhão de emoção.                            

                                                           

12/08/2012    
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ZINHA 

  

 

 

 

 

 

 

Se pudesse abraçar as nuvens e tocar teu coração, 

Transformar-me num trifásico 

Num gancho tão pouco elástico 

E moldar o eco 

Ego 

Que faz-me cego 

Só de te ver... 

 

Se pudesses sarar o meu desconcerto 

Manhosas mágoas em visíveis castanheiros… 

  

Zinha! 

Se pudesse ser teu 

Balsâmico ribeiro 

Lápide dos teus desejos… 

Dar-te-ia   

Diamantino riso 

Sereia de Belém, 

O calor das conchas 

Ondulações de lareiras sem fim. 

 

Nada mais que mil versos 

Dar-te-ia 

Centígrados campos de amor 

Enxertados em mim. 

                                                                   

 

 Outubro / 2009 
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MINHA  AMADA  

 

 

 

 

 

 

Quem me dera  

Amortecer esta vida 

Com delícias da tua alma, 

Voltar à vida vivida 

Totalmente… amando… favos dos teus lábios.   

 

Quem me dera minha musa 

Sentir tua mão  

Aos tentáculos do meu corpo 

Mergulhar profundamente 

Nas enchentes do teu paladar. 

 

Amor  

Quem me dera 

Traduzir as falas do teu olhar 

Calcular intrinsecamente 

A inércia do teu paladar. 

 

Ah! Quem me dera… 

Ver teu corpo descarnado 

Entregue às solicitações e vermes 

Do meu ser inexistente 

Que é teu 

E sempre teu 

Minha amada. 

                                                      

 

 

  Fevereiro/2009 
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AOS HERÓIS DA PACATA PÁTRIA 
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EIS-ME DESENHANDO SEM MESTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eis-me desenhando sem mestria 

O magno cancioneiro da pacatria. 

 

 

Eis-me desenhando sem mestria 

Com acalento, ossos anónimos 

Os desprovidos de honrados antropónimos 

Da pacata pátria 

Eu  vos elevo, revérberos da mátria 

Do altíssimo ao povinho 

 

O magno cancioneiro da pacatria 

Escrito por Mandume e Mbandi, 

Mutu-ya-Kevela e Matadi 

Epítomes desta maestria 

Plantarei nos caminhos desta geometria 

Jonas Savimbi, Holden Roberto e António Agostinho Neto 

                                                                                   

 

  

17/09/2013 
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RESPEITEMOS OS HERÓIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeitemos os heróis   

 

No ritmo íntimo da marimba  

No compasso  

Ao passo do semba   

Respeitemos os heróis que vão … 

Mas  ficam 

 

Não sei nada. 

Contem-me contos do preto  

Negro levado em terras longínquas,  

Falem-me da mãe pátria 

Dos filhos tombados  

Do sangue jorrado  

Em busca da independência 

 

Falem-me de Mandume 

Ekuikui  II  

Njinga Mbandi  

Jonas, Neto e Holden 

Dormem… 

Mas vivem no sangue vivo dos homens 

 

Respeitemos os heróis          

                                                                            

 

Setembro/2008 
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NOIVAS  DO  NOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As musas do Bailundo 

Vieram noivas do Nok 

 

As musas do Bailundo 

Cubal, Alto Catumbela e Ganda 

As eternas flamejosas de Luanda 

São de seiva Umbundu; 

Puro do nó Ovimbundu 

Vahanha e Vandombe 

Até a deusa do Humbe. 

 

Vieram noivas do Nok 

Nyaneka-Humbe, Hambo, 

Xindonga, Côcwe, Ovambo 

Os Vátuas são daqui, 

Assim como os Khoi e os Sans  que  falam  tic-toc  

Esses são amigos meus 

Até, Kwanhamas e Pigmeus. 

                                                                         

 

 15/01/2013 
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LOIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queria tanto 

Uma loira Mumuila 

Com babas de leite 

A correr pelos seios 

 

Que se vestisse de lume 

Rente ao peito, jóias de refrescos 

Sem guitarra batuque a mais  

A seguir cantante 

Doce harmónica da curva dos séculos. 

 

Queria tanto 

Uma loira de Cabinda 

Que me agredisse o peito 

Com sodomas de binda 

Triunfal enxame 

Realmente linda… 
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(...) 

 

Uma dessas Mucubais 

Com olhos de albina 

Humílima divina 

Anca violina 

Que carregasse teluricamente a África passada 

Sem churrasco ou babada… 

Arrumadas só 

Como damas do Humbe 

Virgenzinha de Nyaneka-humbe 

A poderosa Khoisan 

 

Ah!   

Infelizmente 

Nunca foi loira. 

 

Queria tanto uma loira 

Uma loira, menos caimbunda. 

Que viesse de lá, dos favos da Matamba 

Que competisse comigo, a minha do Bailundo 

Baila, fala e anda 

Tipicamente de gente Ambundu… 

 

Quem mais quereria eu 

Esse peito caimbundo 

Que superasse a musa eterna do povo Mbalundu 

Uma loira? 

Não! 

Negra mbalundu.                                                                                     

                                                                  

 

15/01/2013 
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PINTO AQUI COM ESPLENDOR E GRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Não seria eu, talvez as cigarras 

A refinada palha ou este capim atordoado, 

Do mais débil patriotismo, a todos apreciado 

Desde o tráfico de escravos, às nossas guerras. 

Não te esquartejo, Zinha, miúda que encerras 

Viciosas garinas, harpejantes, delirosas 

Levo-te como a harpa rasgando o infinito 

Pinto aqui com esplendor e grito 

Vosso ser 

Amada 

Gloriosa 

 

Ora encharco a folhagem cantando-te 

Ora Njinga, rainha da Matamba. 

                                                                                 

 

 Maio/2013 
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RAINHA  DA  MATAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe aos meus ombros, ó deusa daqui 

Mítica leviandade dos meus fracassos  

Destemida espírita, negra  resplandecente 

Purificação real das almas em ebulição, 

Escultura pura, iceberg meu. 

 

Já revesti-me de fagulhas isóbaras 

Finíssimo linho, desejado manto teu 

Quero levar-te além das vespas e virtudes 

Subúrbios enormes, doces clandestinas… 

Sobe, só a ti merece o reencontro 

Tíbia-espádua, quilogrâmica madeira.      

 

Patas de ave levar-te-ão pela hipérbole infinda 

Insígnias escravas, larvas abauladas 

Clama! Pelos arqueiros entrincheirados na seiva  

Solo, bordados e montes 

Presidir o reencontro da magna morte em brochura 

Expátrios Yakas e outras amarguras 

Júbilo podre, cipaios à nobreza 

Rendem-se às hostes da corte portuguesa. 
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(...) 

 

Vamos; ouço ninfas enviuvadas 

Paleolíticas da vida, amordaçadas… sei lá! 

Lá encontre um quaternário e conte… 

 

Te amo, mesmo pálido e ordinário. 

Te chamo, calíope da Matamba 

Artifícios ilustres, correntes de ulamba, 

Musa minha detestas tecida 

Muros sussurros nos ventrículos da cantiga. 

 

Teu amo ama no inculto 

Vosso ser de obreiras humildes, 

Metálica namorada jamais agónica, 

Transbordante Nilo na mísera sorte 

É meu, amor, que a cicuta mais forte, 

Um Tejo de imenso brincar. 

 

Esses angélicos, peritos olhos 

Cheio de imensas feras 

Tecidas em flores e rosas indianas, 

À vista, frondosa de beldades infinitas… 

Tua fronte de extremo fascínio 

Despedaçou muita gente. 

 

Despedaçou panelas, pratos e conchas 

Com todos caldos a mistura, 

Poupa-me da morte lamacento 

Doa-me a frio, aos teus inimigos. 

 

Doar-me-às por amor do meu amor 

Magoar-me-às por revelar o teu calor, 

Mais que odor! As dores… 

O mexer de tuas pálpebras, as flores… 

Beldades do poente multicor 

Mawé! Como é tanto meu amor… 
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 (...) 

 

Rainha da Matamba. 

À quem me doares, a nassoma 

Voltará  sedento como os pássaros que beijam 

O reverdecer dos pântanos em volta 

Por amor partirei talvez sem volta 

Calíope da Matamba. 

 

Irei azedo, grávido e entristecido 

Para o cais 

Irei gritando com os meus e mais: 

Quem me botou aqui neste negreiro? 

Quem me deixou assim pálido tinteiro? 

Irei gritando ao vento e guetos, 

E algodoeiros da minha mão: 

 

Que os pretos sempre venceram  

Pela pátria se irmanam 

Calíope da Matamba! 

 

Ainda que as balas capotem Imbangalas, 

Kassanje Kaimba, os deuses da embala 

Aqui, enquanto esfrego a carne 

Meu grito sumirá as bodas do negreiro 

Não haverá jamais cemitério 

De branco ou preto ou filho de fidalgo… 

Nem prata, nem ouro, só bebidas estranhas 

Carne de porco, churrasco e banha 

Um deserto e terras estranhas 

Aí também as vossas dores 

A vúnia, cofres sem flores. 
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(...) 

 

Bailarina da serra e terras daqui: 

Nditeya olongolo4  

Oviolo viange viosi ndavisya5  

Nda ombeta, mbeteñgo, salisya 6 

Continuarei te amando caté, 

Na aurora do meu cadáver branco, insepulto 

Se morrer enforcado, me amarra 

Com teu manto, me agarra   

Trepa comigo nos galhos 

Como as rosas de pincéis 

Assim…assim… intrínseco a sepultura. 

       

                                                                   

        11/10/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Deito-me de joelho 
5 Todos os meus rituais deixei 
6 Se me bates, bate-me, não ligo 
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NA BAIXA DE KASSANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O negro dos cafezais 

A voz ergueu: 

Não vou! 

Ele está revoltoso 

 

O negro dos cafezais 

E dos algodoeiros 

Aquele dos pães caseiros 

Não cortaram capinzais 

Todos os casais 

As sementes receberam 

Às nacas não foram 

Não te conto, ó rei 

Revogam a vossa lei 

 

A voz ergueu: 

Os preços são baixos! 

Queremos mais cachos! 

Ontem quando recebeu 

Semente acendeu 

Fogo 

As colheitas correm perigo 

Não sei o que fazer 

Querem me desfazer 
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(...) 

 

Não vou! 

Eles estão maus 

Aqui está um caus. 

Em alto voou  

Um deles cativou 

O povo para a rebelião 

Daí a confusão 

Aqui em Malanje  

Na Baixa de Kassanje 

 

Ele está revoltoso 

Desde quatro de Janeiro 

Até hoje Fevereiro 

Ele está manhoso 

Diz: o sisal é perigoso. 

Massacrai-os em pleno! 

Clamou o rei lusitano 

Até na derme volver 

O desgosto de viver 

 

                                                                             19/10/2012 
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OUVES O TOM DAQUELE PÁSSARO? 

 

 
 
 
Ouves o tom daquele pássaro? 
Há muito que não cantam 
Que seja sempre assim 
 
Ouves o tom daquele pássaro? 

O sino do trem é mais leve 
Debalde a carne em delével 
Depena a relutância do faro 
Te ergue em completo desamparo. 
Aquém cai seu ovo de repente 
Arrefece eterna e completamente 
Pergunte a um exímio soldado 
Osapuyle yvala, okukemba ekandu7 
 
Há muito que não canta 
Porque foi expulso do ninho 
É um detestável passarinho 
Desde a tolerância da mata 
Até  o púlpito da cidade santa. 
Onde essa voz ecoar 
A calma depenada começa a voar 
Lhe é fácil dividir o corpo da alma 
Em tudo e todos rouba a calma 
 

Que seja sempre assim 
Arma para forças armadas 
Contradições políticas de mãos dadas 
Até além o novo capim 
Hastear o clarim 

Verde de esperança 
Que se multiplique a confiança 
Na brancura da paisana mãe 
Terra abençoada pelo Adonai

                                                           
7 Do Umbundu: Ouvir dizer é complicado, mentir é pecado. 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENT OS 

À minha mãe Natália Situkuli Feliciano por cuidar com afinco um 

bando de filhos… ao meu pai Feliciano Guia, em memória, olha pai, 

quem me tornei!  

À minha esposa Benvinda Verónica Tchimuku «Yay», por permitir 

que eu vá para cama em altas horas da noite; ora conversando com os 

personagens, ora versejando o fascínio dos seus lábios. 

Aos sogros Feliciano Tchimuku e Angelina Ndjengula, por terem 

gerado uma grande mulher. Ao Elias Matias Marinheiro, Mário 

Tchimbassi, Lourenço Tchilulu, Pedro Tchimuku, Adelino Kateve, Mário 

de Jesus Cipriano Mariano, Tomás Katolondo, Faustina Muenho 

Candieiro, Ernesto Tchakinda, Imaculada Ngueve e Daniel Katumbela 

Benjamim pelo apoio permanente e amizade acima de tudo. Mano Dani, 

és um pai para mim. 

Ao Benjamim Nkadi pela amizade e trabalho aturado durante a 

primeira revisão. Aos irmãos Carlos Guia, Flora Guia, Laurinda Guia, 

Paulo Guia, Júlia Guia, Flora Santos, Ermelindo Guia, António 

Tchikweyeye, Marinela Guia e Josefina Guia o meu eterno 

agradecimento por acreditarem nos meus sonhos. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
  



 

 

 


	SOBRE O AUTOR
	À UNS LÁBIOS SUPRA-NORMAIS
	SEUS LÁBIOS DÓCEIS
	ME BEIJE
	MANGA
	UM TOQUE À SALAMANDRA
	POETA NÃO SOU
	O QUE É POESIA?
	RIMAR
	FOSTE
	AMO-TE
	MORREREI DE AMORES
	ENQUANTO A DOR NÃO ME LEVOU
	SE MEUS SONHOS TE DEI
	LEVARAM TEU RETRATO
	TEU BEIJO
	VERSEJO SEM PAUTA
	ONDE ESTAVAS?
	MULHER MUMUILA
	MÁRTIR DO AMOR
	TUA MORTE REVIVE O POEMA
	TRISTEZA
	NUNCA MAIS ME DÊ OS “SIM”
	PÔR–DO-SOL NA PRAIA
	VERÁS QUE NÃO GAGUEJO
	DIZER QUE ME AMAS E SÓ DIZER
	DIZER QUE ESTOU AMANDO
	INCRÍVEL!
	LÁ, NO MONTE DAS OLIVEIRAS
	INTENÇÃO
	SAUDADE
	NOITE
	VEM BEIJAR
	CADÊ AS ROSAS QUE PEGARAM MEU DESTINO?
	SE TEU AR APLAINAR COMIGO
	TE  OUVIR
	ZINHA
	MINHA  AMADA

	AOS HERÓIS DA PACATA PÁTRIA
	EIS-ME DESENHANDO SEM MESTRIA
	RESPEITEMOS OS HERÓIS
	NOIVAS  DO  NOK
	LOIRA
	PINTO AQUI COM ESPLENDOR E GRITO
	RAINHA  DA  MATAMBA
	NA BAIXA DE KASSANJE
	OUVES O TOM DAQUELE PÁSSARO?

	AGRADECIMENTOS

