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« Dedico as nossas poesias a todos aqueles que amam a paz  

e que desejam a harmonia entre os povos”. 
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Carminha, a brasileira que ama Marrocos 

 

Ao ler os poemas de Carminha, descobrimos o Marrocos através dos olhos de 

uma brasileira que ama este país e que tive a grande sorte de conhecê-la durante 

a minha missão como embaixadora de Sua Majestade, o Rei Mohammed VI, no 

Brasil. 

 

Encontrei essa brasileira típica e de grande coração, que tem muita alegria de 

viver, alegria de ser e de sensibilidade à flor da pele. 

 

Carminha nos faz redescobrir o Marrocos e nos permite viajar para dentro dele 

através dos sentidos. O Marrocos a inspira, e no seu poema “Marrocos do 

Amor” ela mostra como ama esta nação que ela conhece bem, e especialmente, 

porque a compreende. 

 

Ela nos carrega para lá ao sabor de seus versos: podemos ver, sentir, tocar e 

cheirar. Podemos até ouvir o silêncio, o desejo de redescobrir. Nos leva a ver 

nossa terra com outros olhos, passo a passo. 

 

Este livro é um convite para partilhar um momento de fuga, serenidade e 

plenitude. 

 

Farida Jaïdi 

 
Embaixadora do Marrocos no Brasil no período 2006-2009 
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Aïn Sebba 

 

Aïn Sebba das palmeiras, 

Das pedras que cobrem 

Telhados de zinco, 

Dos casebres humanos, 

Quanto calor!  

 

Aïn Sebba da vida colorida, 

De gente sem dor 

E amante sofredor 

À espera do amor 

 

Amante de Aïn Sebba, 

Da mulher dourada, 

De longos cabelos, 

De colares, enfeitada, 

Perfumada. 

Agora, um amante sem dor, 

Só sorrisos. 
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Inch’Allah! 

 

Lua clara de ovo, 

Que faz brilhar os véus 

Das mulheres 

Amadas dos homens de Dejllaba. 

 

Lua clara de ovo, 

Que ilumina na estação  

Pai e filho, sob surrados  

Chapéus de palha 

E olhos para o além. 

 

Lua clara de ovo, 

Que faz brilhar os animais: 

Cabras, vacas, pássaros... 

Aquece o ventre, 

Reprodução e prazer. 

 

Clara lua de ovo, 

Lua clara de novo, 

Pois traga de novo 

A esperança do povo.  

 

Inch’Allah! 
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Carta ao Burrico  

 

Bá, bé, bi, bó, bu: 

Burrico de infância querida, 

Lembranças do pasto, 

Correndo, montando, descendo, 

Burrico, doce amigo. 

 

Hoje crescido, 

Burrico amigo, 

Vivo perdido no tempo, 

Sem verde oliva, 

Sem pássaro em canto. 

 

Amigo e querido Burrico! 

Quem me dera voltar 

Às sombras das oliveiras, 

Entoar o canto 

Que Deus nos ensinou. 

 

O vento que passa 

Sopra o acalanto 

Até aos ouvidos. 

Doce burrico amigo, 

Faz-me sonhar contigo. 

 

Quero viver sem você, 

E me fazer crescer 

Para, simplesmente, poder 

Com a família conviver. 

 

Má, mé, mi, amigo! 

Siga caminho da luz, 

Sem pasto e sem burrico, 

Pois não queira  

O olhar triste do seu burrico. 
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Sublime Ailleurs 

 

Noite clara, 

Frio fino do Atlas. 

A luz do candelabro 

Eleva alma e une corpos 

Antes separados, 

Hoje apaixonados. 

 

Ryad decorado, 

Cores vivas aos sete céus, 

Mãos unidas, aquecidas, 

Cheiro de rosas semeadas. 

 

Leite de sabor, 

Datas recheadas, 

Som da gnaua, 

Sorriso nos lábios 

Entre beijos molhados. 

 

Sublime amor, 

Sem forma ou cor. 

 

Sublime ser, 

Sublime por aí, 

De pleno coração, 

Sempre juntos, 

Na mesma estação. 

 

Corpos unidos, jogados, 

Sublime prazer 

Do champanhe 

Na taça do amanhecer. 
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Querido Oued 

 

Oued de minha vida,  

Minha vida sem Oued. 

Mas, quem é Oued 

Sem o calor do meu coração? 

 

A vida que passa, 

Que passa sem Oued. 

Mas, o que é a estrada 

Que não existe sem Oued? 

 

Sem Oued não é nada.  

Nada acontece sem Oued. 

Mas, quem é Oued? 

 

Sim, a vida em um Rio, 

Que corre e 

Sofre, como meu querido Oued. 

 

(Oued é rio em árabe) 
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Palavras que caem do céu  

 

Do céu, as estrelas 

Que caem, 

Trazem-me palavras 

De amor que  

A ti dediquei. 

 

Sons de violino 

Transformam palavras 

Em doce melodia, 

Trazendo de volta  

Emoções que juntos  

Vivemos. 

 

Da soleira de Oudaias, 

A sorrir, 

Te vejo a dançar. 

Os braços abertos  

Afagam meu pranto, 

Com a boca a beijar. 

 

Acordo com olhos  

Em lágrimas, 

E não te encontro. 

Nos jardins do paraíso,  

Campo celeste, você viverá 

Para sempre a me amar. 
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Iluminada  

 

À mesa, a vela em chamas. 

A luz se confunde 

Com o brilho do seu olhar. 

O movimento de sua boca 

Acompanha chamas douradas. 

 

A sopa aquecida, 

Como o calor  

Em meu coração, 

Profundo amor, 

E te ter sobre mim. 

 

Ultrapasse a mesa. 

Venha ao meu lado 

Que tudo lhe dou: 

Minha mão, o meu corpo, 

Tudo e um pouco mais 

 

Eu cantarei para ti 

Uma canção de felicidade, 

E te cobrirei de ouro e diamantes 

Como uma flor dourada, 

De uma floresta desconhecida. 

 

Eu te amarei para sempre, 

E para sempre te amarei! 
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Em frente ao espelho  

 

Ao som do rádio, 

O canto de amor: 

Oh, meu querido! 

Oh, meu amor! 

 

No espelho, a imagem: 

O homem baila a sorrir, 

Os gestos são sensuais, 

A música embala, aquece. 

 

As imagens se encontram 

Em frente ao espelho, 

E se tocam, e se beijam. 

Embalam-se ao som do violino. 

 

Terá sido um sonho? 
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Marrocos do amor  

 

Oh, Marrocos das cores! 

Oh, Marrocos dos sabores! 

Oh, Marrocos dos amantes! 

 

Marrocos do vermelho, 

Do branco de Casa, 

Das pequenas ruas, 

Das suas medinas, 

Do bege dos muros 

Do céu, do mar azul. 

 

Oh, Marrocos dos sentimentos! 

Da gente que encanta, 

Das músicas que choram, 

Lamentos inebriantes, 

Uma viagem calorosa. 

 

Oh, Marrocos das montanhas! 

No alto, meio, não é nada. 

Das palmeiras elegantes 

Como uma mulher, uma gazela. 

 

Oh, Marrocos de tagine! 

Do cuscuz e dos beijos roubados, 

Do mundo além de Chellah, 

Dos alegres sorrisos, 

Olhos transparentes, 

Assim como o Mediterrâneo, 

Que nos deixa ver a tua alma. 

 

Oh, Marrocos dos Idriss, 

Nadias, Aïcha, Khadija. 

Maroc de Hassan, Mohammed, 

Abdel, Younnes, Youssef,  

Mériem, Rachid, Abdelkrim, 

Karim, Amina, Fatma… 
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Oh, Marrocos da orquestra que toca 

Kamanja, Nira, Bendir, 

 

Qaraqebs, Qanoun, Tebilats, 

Taarija,  Darbuqqa,  Guedra, 

Guenbri, Rebab, l'Aoud. 

 

Que toca corações, as almas. 

Que nos leva ao paraíso desconhecido, 

Repleto de doces virgens 

Que fazem virar a cabeça. 

 

Oh, Marrocos que amo! 

Marrocos do mundo colorido. 

Oh, Marrocos dos sabores, 

Do amor 

Da vida eterna! 
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O voo de Ícaro   

 

Liberdade, liberdade, 

Ícaro voador, 

Traga-nos de volta o amor! 

 

Nos Jardins de Voulubilis, 

A paz é para todos, 

A vida é eterna. 

 

Paraíso em liberdade: 

As virgens dançam, 

As flores sorriem. 

 

E, no vermelho vinho, 

As faces do homem em rubor 

São um convite ao amor. 

 

Ícaro voador: 

O que fazes no jardim dos amantes? 

Liberdade, liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carminha Corrêa Jecko 
 

Sonhos de um camelo  

 

Só no deserto, 

O camelo a marchar, 

Vento frio e marcante, 

O animal busca a paz 

 

Gota de orvalho 

Transforma areia em rio. 

Verde da solitária palmeira 

Oferece o repouso,  

O ar para respirar. 

 

Montanha de fina areia, 

Que o vento sopra lindamente, 

Imagens desejadas 

Que desaparecem, lentamente. 

Vento que transforma caminhos, 

Estradas errantes. 

 

O camelo a marchar, 

A sonhar, esperança. 

Encontrar o amigo, 

Sonho de camelo. 

Delícia de areia, agora rio. 

 

Sós no deserto, um camelo, 

Um homem, uma palmeira. 

Um camelo a sonhar, 

Céu azul, frio picante, 

Roupa esvoaçante. 

 

No alto, o azul do céu, 

Ou o manto do homem? 

Ah, camelo e palmeira solitários, 

Juntos na areia que fez rio. 

Esperança, outra vez, 

Do homem imaginário. 

 

Lágrima rola na face. 
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Para que servem os olhos? 

 

Olhos verdes, olhos azuis, 

Olhos amarelos, castanhos, 

Pretos, ah! cor de mel. 

Ou será violeta? 

 

Mas, para que tantas cores, 

Em tantos olhos, se não 

Podemos ver  

Atrás dos olhos? 

 

Olhe nos olhos! 
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Vista de Chellah  

 

Homem na janela, 

Chateau de Chellah, 

Vê uma estrela 

Ao longe brilhando. 

 

Ele pensa no que é longe, 

Longe, longe de Chellah. 

Ele quer partir, 

Saber, ver 

Atrás da estrela brilhante. 
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Silêncio e flor  

 

Rompe-se o silêncio 

Nos túmulos Saadiens. 

Gritos e sussurros se 

Misturam ao perfume 

Dos jasmins, das laranjeiras, 

Das roseiras em flor. 

 

Rompe-se o silêncio 

Nos túmulos Idrissides, 

Dos Almohades, Mérinides. 

Gritos e sussurros, 

Bárbaros e mulheres, 

Lutam até à Castilha. 

 

Cacto em flor, Jardim de amor, 

Majorelle dos corações de espinhos. 

Sol o pôr do sol vermelho 

E perfume de canela. 

Não, é a canção. 

Do alto da Kotobia, 

Torre que a tudo vê. 

 

Música doce de alegria 
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Homens e sabores  

 

Doce flauta, 

Serpentes que encantam 

Em lindas histórias 

De homens cantantes. 

 

Estrelas da Jemaa al Fna, 

Luzes que atraem. 

Homens e temperos 

Perfumes e sons, 

Cores e sabores. 

 

Cravo, canela, mostarda, 

Ervas do deserto, da província, 

Óleos d’argana, almíscar no ar. 

Mulheres puras, adocicadas, 

Saídas de bárbaros tapetes. 

 

Homens - ou serão mulheres? - 

Que dançam, balançam. 

Gestos, olhares escondidos, 

Traem o espírito e atraem visitantes. 

 

Cheiro de suor, cravo e canela; 

Cheiro de páprica, tomilho, 

Cominho, pimenta, cebola, 

Menta, amêndoas, mel, 

Café, limão, baunilha,  

Alecrim, gengibre, 

Açafrão, manjericão, 

Absinto. 

 

Sim, sinto 

Cheiro de homem. 
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Grito de paz   

 

Salamalecum! 

Ali, Salah, Salam! 

Minha vida, minha paz. 

Paixão pela vida, 

Um grito, uma paz. 

Vida que grita! 

 

Somos nós, 

De paz, 

Pela paz, 

Ter paz? 

Salvemos a paz! 

 

Não importa quem: 

Brasileiros, marroquinos, 

Palestinos, Iraquianos, 

Portugueses, Franceses, 

Sauditas, Kuaitianos, 

Iranianos, Ingleses, 

Americanos? 

 

Todo o mundo, 

Todos para salvar a paz! 

 

Reencontra a vida rosa, 

Vida em azul, 

Estradas sem espinhos, 

O verde na floresta, 

O sol amarelo. 

 

O amor entre os homens! 
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A conquista   

 

Festa de cores 

No céu de Fès. 

Mistura cafetãs, 

Aromas de chá de menta 

 

Historia de dominação, 

Homens em marcha. 

Sangue, suor, conquista, 

Uma vitória na montanha. 

 

Gente por todos os lados, 

Gente que se perde, 

Mas só o padeiro 

Pode encontrar. 

 

Cheiro de couro, 

Homens coloridos, 

De corpos esculpidos, 

Perfeitos, sensuais, 

Como no cinema. 

 

Mulheres como gazelas, 

Verdadeiras, são belas assim, 

Nem importa como, 

Estão prontas para amar. 

 

Fès, a felicidade 

Guardarei escondida no coração 

Sem chaves do cofre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carminha Corrêa Jecko 
 

Sahara 

 

Dunas do deserto, 

Areias finas 

Que cobrem 

Ardentes corpos. 

 

Dunas do deserto, 

Que traz o vento 

Forma humana, 

Sem vida, sem destino. 

 

Duna do deserto, 

Forme uma Babel! 
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Gente florida  

 

Pessoas, amor... 

Pessoas para sempre, 

Serpentes floridas, 

Barcos coloridos. 

 

Histórias de amor, 

Do Norte ao Sul, 

Sempre em flores 

E pescadores cantores. 

 

A montanha, o Sahara, 

Bárbaros, marroquinos, 

Pouco importa, 

Humanos em flores. 

 

Olhos para longe 

Ver os humanos, 

As flores, os barcos, 

As serpentes, os cantores, 

Mas, sempre, marroquinos. 
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Aïcha 

 

Os olhos negros de Aïcha, 

Sem tristeza, somente alegria. 

Sobre o corpo gracioso de Aïcha 

Encontramos o calor, 

O bem-estar, a caridade. 

 

Pelas mãos de Fátima, 

Temos a bondade 

Contra o mau-olhado, 

Para ser humano, um humano de Deus, 

O caminhar feminino como uma Gazela. 

 

Ela para e escuta 

A canção dos pássaros. 

Olha para o voo das cegonhas 

E para as garças que plainam. 

 

Deus Magnífico, 

Que colocou amor 

Em todos os cantos, 

Distribui o peixe 

No mundo inteiro. 

 

Deus esteja contigo! 
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Carminha Corrêa Jecko - Jornalista e escritora 
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