
Poesia com… Solange Pacífico e Isaac Jaló 

 
 

Estava na praia 

a memória em movimento  

… de luto. 

Havia tristeza e o mar 

brindava-me num azul profundo. 

 

O céu, ao longe, em mistura tumultuosa 

de laranja forte 

espelhava a complexidade 

dos meus sentimentos. 

  

Pensei no José 

– high player, so much drip – 

verdadeira tempestade. 

 

Perdida, pedi ajuda ao Tiago Bento  

deu-me uma bússola 

a favor do amor 

e contra o preconceito. 

Surge a resposta num espectro de luz. 

 

A vida conduz-nos a um novo rumo, 

supera a solidão 

e encontra nas palavras POESIA. 
 

 

TEXTO POÉTICO CONJUNTO 

SESSÃO DA MANHÃ DO DIA 30-01-2023 

Composição (revista) de Isaac Jaló e Solange Pacífico 

com as trinta e sete palavras dos alunos. 

Ano/Turma: 10º 12, 11º 09, 12º 09, 12º 11 e 12º 12 



 

 

 

Eu estou de luto 

– metamorfose – na solidão procuro a luz. 

Decido ir para casa, busco a felicidade 

e encontro desilusão! 

 

Sei, no fundo de mim, 

só a luz devolverá a minha paixão. 

 

O mesmo ciúme, a traição e foge-me a vida 

à frente dos olhos. Luto contra a desilusão. 

 

A vitória não está garantida… o mundo 

continua a girar e sei 

em breve o frio irá passar. 

 

Sinto solidão, mal respiro e ainda me bate 

o coração? Que fruto a saudade de ti traz! 

 

Desprezada, indesejada. Há medo e gelo ‘em bleh’! 

A amizade, talvez, 

leal e sem falsidade, me salve. 

 

Vulnerável ao erro, ao meu e ao teu, 

como me conserto? Bebo, danço, 

pulo, rodo, dançando me embriago. Sou 

arlequim, diabo, Mefistófeles desnorteado! 

 

Sem a transparência do amor 

quem pode ser? Caio triste 

 na angústia de alguém abandonado. 



 

O peito trespassado, narciso ferido, 

não desiste e rodopiará até Neptuno! 

 

 

TEXTO POÉTICO CONJUNTO 

SESSÃO DA TARDE DO DIA 30-01-2023 

Composição (revista) de Isaac Jaló e Solange Pacífico 

com as quarenta e nove palavras dos alunos. 

Ano/Turma: 10º 10, 10º 14, 11º 06, 12º 08 

 

 

 


