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CANÇÃO DA MÁQUINA DE COSTURA
“SINGER”
PORQUE CANTO
Menção honrosa nos Jogos Florias
da Madeira, promovidos pelo
“Eco do Funchal”, em 1941-42

MOTE:
Não canto por bem cantar
Nem por bem cantar o digo
Canto só para espalhar
Mágoas que trago comigo
GLOSA
Ninguém sabe por que canto
ninguém pode adivinhar:
- Eu canto porque me encanto
não canto por bem cantar.
Quando a tristeza me invade
lanço mão do canto amigo…
- Não o digo por vaidade
nem por bem cantar o digo.
Males velhos e recentes
assim os faço olvidar
-as minhas mágoas pungentes
canto só para espalhar.
Tudo gosta de cantar
quer seja rico e mendigo:
eu canto pra minorar
Mágoas que trago comigo.

A “SINGER”, máquina bela,
- Que encanto vê-la coser!...
Toda a senhora quer tê-la,
- Quem a tem, tem um prazer!...
Quer trabalhe com pedal,
quer trabalhe com motor,
No mundo não tem rival,
Porque a “Singer” é um primor…
“SINGER” é uma marca boa,
Não há outra que lhe bata…
De outras marcas não destoa,
Sendo tão boa e…barata!..
Cose tudo, tudo, tudo,
Não tendo complicações…
Desde a chita até o veludo,
Sem dar cabo…dos pulmões…
Como a melhor bordadeira,
A “SINGER” sabe bordar…
Por isso, na terra inteira,
- “SINGER” é fada do lar!...
Com pequena aprendizagem,
Todos podem trabalhar,
Pois possui aparelhagem,
Bem fácil de manejar…
Tem tanta comodidade,
- Já conquistou toda a Ilha!
Quer no campo ou na cidade,
A “SINGER” é maravilha!...
A “SINGER” sabe fazer
Trabalhos de admirar…
- Mas só não pode cozer
O nosso almoço e jantar!...
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AS MENINAS DOS MEUS OLHOS
3º Prémio dos Jogos Florais
da Madeira, de 1941-1942
As meninas dos meus olhos,
- irmãs gémeas e rivais –
Desde a beleza ao amor
são ambas elas iguais…
de me quererem até a morte
fizeram o jurameito,
Não sei a qual faça a corte,
Não sei a qual queira mais…
- Pois na beleza e amor
São ambas elas iguais!
Andam sempre em luta acesa
por causa do seu ser…
- Riem com a minha alegria,
choram com a minha tristeza
e sofrem com a minha dor!

SER CRISTÃO
Menção Honrosa nos Jogos Florias da Madeira,
promovidos pelo “Eco do Funchal” em 1941-42
Ser cristão, não é somente
a Jesus Cristo adorar,
nos Evangelhos ser crente
e à Igreja nunca faltar.
Ser cristão é ser clemente
- às ofensas perdoar!
ser justo, bom, indulgente
e a toda a gente estimar…
Ser cristão é ser amor
e desta vida de dor,
nas densas trevas, a luz.
Ser cristão é dar ao mundo
o exemplo grande e profundo
que deu, outrora, Jesus!...

Eu também quero-lhes tanto,
Tenho-lhes tanta afeição;
- Se delas eu sou o encanto,
O meu encanto elas são!...
Não sei que irá suceder
Se mas roubarem, não sei…
Sem mim não podem viver
E eu sem elas morrerei!...
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AMOR DESFEITO
Ao Ex.mo Sr. Comendador Alberto da
Veiga Pestana, ilustre Director de
“Comércio do Funchal”
Eu sonhei, tu sonhaste, nós sonhamos,
Um sonho que par’ cia não ter fim.
- Uma linda ilusão que desfolhamos,
Como o vento, uma rosa, no jardim!...
Eu chorei, tu choraste, nós choramos,
Por ver o nosso amor desfeito assim…
Depois com grande dor, nos separamos
E nunca mais te vi…nem tu a mim…
Seguiste outro caminho oposto ao meu.
Nosso sonho, tão belo, pereceu
E a vida, para nós, é outra agora…

TEMPESTADE
Ruge o mar, além, na costa,
espumando, enraivecido…
Braveza tal, não arrosta
o pescador destemido!
Ribomba, ao longe, o trovão,
passa o vento sibilando…
e as nuvens, em multidão,
águas do mar vão tirando…
Pondo as vidraças luzindo,
a grossa chuva caindo,
vai causando inundações…
As neves cobrem a serra…
Há tempestade na terra
e também nos corações!

Já não sonho, não sonhas, não sonhamos.
Já não choro, não choras, não choramos,
Mas quanta, quanta vez, nossa alma chora?
Inédito. Funchal,21-10-53.
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TUDO BAILA…
Ao distinto poeta Baptista Santos
………………………………….
“Meu coração baila, baila,
Tudo baila neste Mundo!
Baptista Santos

Tudo baila doidamente,
tudo gosta de bailar…
- Bailam os peixes na água,
bailam as aves no ar.
No jardim bailam as flores
ao sopro da viração,
numa valsa de agonia,
bailam as folhas do chão.
Bailam moinhos e noras,
bailam no mastro as bandeiras,
bailam as nuvens no céu,
na ribeira as lavadeiras.
Bailam a morte à nossa volta,
baila no berço a criança,
baila a desgraça no mundo,
dentro de nós baila a esp’rança
Bailam as chamas do lume
na lareira crepitantes,
bailam ao vento, voando,
as capas dos estudantes.

Baila a neve, branca e fria,
nas pedrinhas da calaçada
e ardente amor, louco baila,
na minh’ alma enamorada.
Bailam as horas, os dias,
bailam os meses, os anos,
tristezas e alegrias,
enganos e desenganos.
Baila nos olhos o pranto,
baila na boca o sorriso,
no inferno bailam os demos
e os anjos no paraíso.
Tudo baila doidamente
tudo gosta de bailar…
- Tudo baila sobre a terra,
Tudo baila sobre o mar!
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