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Quando em 2014 imaginámos o que seria o
Teatro Municipal do Porto e decidimos criar um
projecto “bipolar” — Rivoli e Campo Alegre —
a literatura, enquanto área disciplinar, tornou-se
uma evidência. O ciclo poético Quintas de Leitura
tinha sido o projeto que atravessara de forma incólume
a vida cultural da cidade e dos portuenses;
urgia dar-lhe especial relevo dentro deste novo
contexto de programação pluridisciplinar.
Desde então, não só reforçámos as “Quintas”, como as
mesmas passaram a ser uma âncora fundamental na
programação do Teatro Municipal do Porto.
A partir delas, imaginámos outros momentos
na nossa programação: workshops de leitura poética,
Cafés Literários e lançamentos de livros.
O adolescente rebelde chega agora à idade adulta:
18 anos não podem deixar de ser comemorados!
Que se celebre os poetas, os poemas e quem os
incorpora, através da palavra e da escuta.

Tiago Guedes
Diretor Artístico
Teatro Municipal do Porto

No ano em que o ciclo poético Quintas de Leitura atinge
a maioridade, resolvemos lançar a trinta e sete fulgentes
figuras da vida cultural portuguesa um desafio singelo
e despretensioso: revelarem-nos um poema mágico,
furioso, vertiginoso, que as continue
a emocionar e a emulsionar.
A essência desta publicação — que será distribuída
gratuitamente aos fiéis seguidores dos nossos recitais —
é justamente a recolha e a revelação de todas essas
escolhas, algumas delas desarmantes.
Assim mesmo: as escolhas poéticas de trinta e sete
figuras generosas e notáveis que, connosco,
acreditam que “a poesia dá palavras ao coração”.
É nosso estelar desejo que, embalados pelo fulgor da
palavra dos nossos poetas, este pequeno livro nos
aponte o certeiro e fulminante rumo da liberdade,
do sonho e do amor, as bandeiras que continuam a
contagiar a nossa ação programática neste luminoso
Teatro Municipal do Porto.
Um verso de António José Forte dá título a esta publicação.
“Conto pelos teus cabelos os dias e as noites”
representa para nós um sedutor exercício poético feito
com as sílabas dos sonhos. Um exercício forjado ao
ritmo deste Porto granítico e resiliente, gesto vibrante
de todos aqueles que acreditam ser a poesia a distância
mais curta entre duas pessoas.
Enfim, “gosto das mesmas palavras que tu”.

João Gesta
Programador do Ciclo Poético
“Quintas de Leitura”
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ADOLFO LUXÚRIA CANIBAL

António José Forte
O POETA EM LISBOA

Quatro horas da tarde.
O poeta sai de casa com uma aranha nos cabelos.
Tem febre. Arde.
E a falta de cigarros faz-lhe os olhos mais belos.
Segue por esta, por aquela rua
sem pressa de chegar seja onde for.
Pára. Continua.
E olha a multidão, suavemente, com horror.
Entra no café.
Abre um livro fantástico, impossível.
Mas não lê.
Trabalha - numa música secreta, inaudível.
Pede um cigarro. Fuma.
Labaredas loucas saem-lhe da garganta.
Da bruma
espreita-o uma mulher nua, branca, branca.
Fuma mais. Outra vez.
E atira um braço decepado para a mesa.
Não pensa no fim do mês.
A noite é a sua única certeza.
Sai de novo para o mundo.
Fechada à chave a humanidade janta.
Livre, vagabundo
dói-lhe um sorriso nos lábios. Canta.
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AFONSO CRUZ
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Sonâmbulo, magnífico
segue de esquina em esquina com um fantasma ao lado.
Um luar terrífico
vela o seu passo transtornado.
Seis da madrugada.
A luz do dia tenta apunhalá-lo de surpresa.
Defende-se à dentada
da vida proletária, aristocrática, burguesa.
Febre alta, violenta
e dois olhos terríveis, extraordinários, belos.
Fiel, atenta
a aranha leva-o para a cama arrastado pelos cabelos.

Manuel António Pina
A POESIA VAI

A poesia vai acabar, os poetas
vão ser colocados em lugares mais úteis.
Por exemplo, observadores de pássaros
(enquanto os pássaros não
acabarem). Esta certeza tive-a hoje ao
entrar numa repartição pública.
Um senhor míope atendia devagar
ao balcão; eu perguntei: «Que fez algum
poeta por este senhor?» E a pergunta
afligiu-me tanto por dentro e por
fora da cabeça que tive que voltar a ler
toda a poesia desde o princípio do mundo.
Uma pergunta numa cabeça.
— Como uma coroa de espinhos:
estão todos a ver onde o autor quer chegar? —
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ALBANO JERÓNIMO

Cláudia Lucas Chéu
A MULHER-BALA

Aura entra sempre com a perna direita dentro do
canhão. O cano ornamentado com trovões laranja
fluorescente tem treze metros de comprimento.
Contudo, e graças à técnica da artista e da máquina,
nunca se deu o infortúnio. O mecanismo demorou
mais de dois anos a construir. Foram investidas
bastantes horas para que a vida humana não fosse
posta em perigo. Na lateral do enorme tubo, ocupando
uns bons cinco metros, pode ler-se «Aura» – o seu
nome de circo. O que fora registado em criança não
soava bem quando anunciado ao microfone na tenda.
Por isso, rebatizámo-la. De Aurélia passou a Aura: a
mulher-bala.
Há muito que deixei de ser domadora de elefantes,
devido a um acidente com um dos enormes mamíferos
que me lesionou severamente a espinha. Desde então,
tinha a Aurélia ainda o rabo acolchoado por fraldas e já
sonhava em ser bala, circulo pela arena sentada. Fiquei
agarrada a uma cadeira, mas nem por isso perdi o
gáudio de viver. Costumo dizer que, desde o acidente, a
vida me corre sobre rodas; literalmente. Há vantagens;
por exemplo, nunca me canso e a minha voz ao
microfone da grande tenda soa a fresco, dizem-me que
parece despreocupada. A minha única preocupação é
a Aura. Nos últimos tempos tem ganho peso – as suas
ancas estão cada vez mais largas e arredondadas. O
diâmetro crescente da minha filha inquieta-me. Não
se entende que a forma corpórea de uma rapariga de
vinte e dois anos de idade, cuja atividade desportiva é
diária e intensa, esteja de dia para dia mais avantajada.
Desengane-se quem estiver a pensar em gravidez – foi
a primeira coisa que me ocorreu –, calculo que a vós
também. Todavia, há três temporadas que não pára de
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crescer em largura, por isso, a não ser que fosse uma
gestação alienígena, já teríamos tido alguma revelação
vinda da sua barriga. Preocupa-me que a minha filha,
além de esférica, esteja com um aspeto doente – a pele
macilenta, o cabelo quebradiço e os olhos azulados na
zona que se quer branca.
– Tens de ir ao médico. Há alguma coisa no teu corpo
que não está bem.
– Sinto-me formidável, mãe. Não há motivo para
alarme. Os medos desapareceram, domestiquei-os.
Não tenho medo de nada. Sinto-me forte como o aço.
– diz a minha filha enquanto coloca o capacete e os
óculos de proteção antes de entrar na arena.
Não entendo, tenho medo. As mães nasceram para o
medo porque os filhos não são de ferro. Temo pela sua
saúde e também pelas questões económicas da técnica.
Aura tem alargado tanto nas ancas que, não tarda,
deixará de caber na calha e teremos de construir outra
máquina. Como calculam, estas coisas levam tempo
e dinheiro e o circo há muito que não vive de receitas
auspiciosas.
– E agora, peço a vossa máxima atenção. – rogo,
através do microfone – Cinco, quatro, três, dois, um.
Fogo!
Viro a cara e tapo os olhos com as duas mãos.
Custa-me ver a minha filha ser cuspida pelo canhão
em chamas. Oiço o coro exclamativo da audiência, o
som não deixa de me impressionar, por mais vezes que
o tenha ouvido. É que eu, apesar de ser uma pessoa do
circo, tenho um coração igualzinho ao das outras mães.
Por isso, prefiro não ver.
Depois do salto, destapo os olhos e assisto ao resto
do número. A minha filha volta a trepar para cima
do canhão e agradece os aplausos esfuziantes da
plateia. O som das palmas assemelha-se ao estalar
de batatas ao lume numa enorme frigideira. O maillot
completo prateado e coleante revela as formas cada

vez mais generosas de Aura. Fá-la parecer ainda
mais avantajada. Não há antecedentes de gordos na
família, que saibamos; somos todos magros e do circo.
Eu, Aura, o meu marido e o nosso filho mais novo –
o Leonardo é ilusionista, mas no intervalo do nosso
show também vende pipocas ou tira fotografias aos
espetadores. Todos fazemos várias coisas, o que nos
calhar para o dia. O meu marido, por exemplo, é o
palhaço principal e o Diretor da Companhia, e também
ocupa muitas vezes o lugar na bilheteira a vender as
entradas.
Aura entra sempre com a perna direita no canhão
– fiz-lhe prometer que o faria sempre assim. A
sequência da mulher-bala dura 3 minutos e 21
segundos, o disparo demora apenas 2 segundos. Há
que criar tensão através da coreografia antes do
salto. O circo vive da teatralidade exagerada. Nós
vivemos para isso. Mas hoje, depois do som do disparo
do canhão não há sinal da minha filha. O público
não reage. Para quem não conhece o mecanismo
do canhão, a situação não parece tão dramática,
mas nós, os de circo, sabemos que a Aura não pode
simplesmente sair pelo seu próprio pé depois do
estoiro e repetir a coreografia. Porque uma vez
disparado o mecanismo, se o êmbolo de ferro a apanha
a meio, o mais certo é a morte. O maior risco deste
número reside precisamente na entrada e no disparo.
E hoje há um problema qualquer com a máquina, o
gatilho soltou-se. Eu e o meu marido, que está nos
bastidores vestido de palhaço, preparado para o
número seguinte, quase morremos de expetativa.
Não sou capaz de dizer nada ao microfone, estou
paralisada. O meu filho Leonardo, arranca-me o micro
das mãos e fala à plateia para não deixar cair a cena.
– Vivemos um dos momentos mais dramáticos do
show, senhoras e senhores, meninos e meninas,
sustenham a respiração. Aguardemos pela

ALBUQUERQUE MENDES
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mulher-bala. – anuncia o meu filho, sem vestígio
de pavor. Passaram apenas uns 2 minutos, embora
me pareça uma eternidade à apneia. O meu marido
vestido de palhaço entra na arena e volta a engatilhar o
canhão já em chamas. Ouve-se um novo disparo e vejo,
por fim, Aura a sair disparada – sã e salva e redonda.
É a primeira vez que assisto ao número completo da
mulher-bala. Aterra alguns metros à frente do canhão;
a cútis que está visível, a pele do rosto e das mãos – já
que o resto se encontra coberto pelo fato e pelas botas
de cano alto prateados –, encontra-se completamente
cinzenta. Não parece queimada ou suja, mas a sua pele
está antracite e mate como uma bola de canhão. Vejo-a
enrolar-se sobre si própria, tal qual um bicho-de-conta,
e rebola até à minha cadeira de rodas. Pára junto
aos meus pés inertes. A minha filha transformou-se
numa enorme bola. – Aura – chamo-a num sussurro.
Não responde. Insisto – Aura! –, e nada. Percebo,
enfim, que a minha menina não era um caso de
obesidade gradual. Aura nunca quis ser uma rapariga,
ambicionava ser uma coisa.
– Hélas! – escapou-se-me a exclamação de ascendência
francesa. Não sei que misteriosos desígnios
metamorfosearam Aura numa bala, ou melhor, numa
bola. Sei que o meu coração de mãe se apaziguou. A
minha menina não correria mais perigos, finalmente
adequada ao seu próprio desejo e à educação de família
– a munição ideal.

Joaquim Manuel Magalhães
25 DE ABRIL DE 74 *

«Apoderaram o Terreiro do Paço»
Gabava de Famalicão a minha irmã.
Na rádio, banda marcial,
fandango de uniforme
e comunicado.
«Uma rebelião.»
Tropel no Rossio e no Carmo, copioso.
Arraial a larga santaria
incompatível.
Enviesava a sublevação.
Pólvora de categorias e conjetura
difundia-se. Insenso complexo.
Pompa, vertigem.

*A publicação do poema não foi autorizada.
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ÁLVARO LABORINHO LÚCIO

Ruy Belo
NADA CONSTA

Falta-me a folha cinco
E entretanto a barba foi crescendo
a minha barba veio crescendo ferozmente
indiferente à morte de um ou outro amigo
às letras protestadas aos desgostos domésticos
às viagens lunares às convenções às lutas
Quando as coisas se erguem contra o homem
se eriçam agressivas contra ele
nem ao poeta basta o parapeito das palavras
Eu por exemplo homem de pouco tempo
trazido pelos dias aqui estou
Continuo a dizer: se alguma coisa há
que podias perder e ainda não perdeste
de que já a perdeste podes estar certo
Falta-me a folha cinco
Estou com a barba feita
Ainda este ano talvez em marienbad
eu vi mulheres curtidas pelos lutos
Mal de morte é o meu
em plena posição de pé às três da tarde
em meio do movimento do rossio
sentado à tarde no cinema em dias de semana
Já caem carnes já se perdem pêlos
já quase só me resta a devoção
lisboa certos dias um amigo às vezes
Poucas coisas importantes pensei durante a vida
uma mesa de sol em pleno inverno
um mar incontroverso alguns papéis
- continua a faltar-me a folha cinco pois apesar de tudo nada consta
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ANA ZANATTI

Natália Correia
A DEFESA DO POETA

Senhores jurados sou um poeta
um multipétalo uivo um defeito
e ando com uma camisa de vento
ao contrário do esqueleto.
Sou um vestíbulo do impossível um lápis
de armazenado espanto e por fim
com a paciência dos versos
espero viver dentro de mim.
Sou em código o azul de todos
(curtido couro de cicatrizes)
uma avaria cantante
na maquineta dos felizes.
Senhores banqueiros sois a cidade
o vosso enfarte serei
não há cidade sem o parque
do sono que vos roubei.
Senhores professores que pusestes
a prémio minha rara edição
de raptar-me em crianças que salvo
do incêndio da vossa lição.
Senhores tiranos que do baralho
de em pó volverdes sois os reis
sou um poeta jogo-me aos dados
ganho as paisagens que não vereis.
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ANTÓNIO COSTA
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Senhores heróis até aos dentes
puro exercício de ninguém
minha cobardia é esperar-vos
umas estrofes mais além.
Senhores três quatro cinco e sete
que medo vos pôs por ordem?
que pavor fechou o leque
da vossa diferença enquanto homem?
Senhores juízes que não molhais
a pena na tinta da natureza
não apedrejeis meu pássaro
sem que ele cante minha defesa.
Sou um instantâneo das coisas
apanhadas em delito de paixão
a raíz quadrada da flor
que espalmais em apertos de mão.
Sou uma impudência a mesa posta
de um verso onde o possa escrever
ó subalimentados do sonho!
a poesia é para comer.
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Jorge Sousa Braga
ÍNDIA

Há quinhentos anos que deveria ter vindo –
uma gripe inoportuna
e fui substituído à última hora por outro
marinheiro
Uma longa gripe de que só agora recuperei
Num avião da British Airways, escala em Paris,
Cairo, Bombaim ao alvorecer
entre palmeiras
Não era o samorim que estava à minha espera
mas o sol
e o perfume dos jasmineiros
Há quinhentos anos que deveria ter vindo –
um atraso histórico –
e esse atraso paguei-o em lágrimas
de sangue
Não foi a pimenta, nem o cravo, nem a canela
nem o algodão nem a juta – nem o urânio
que me trouxeram aqui
Trago os porões da alma vazios
À música das calculadoras prefiro a de uma sitar
as linhas delicadas de um sari branco
Portador apenas de uma mensagem do Douro para o Ganges
de um colar de açafrão para colocar no pescoço de Shiva
e de uma missão deveras importante
– descobrir
a flor de lótus perdida algures no meu sangue
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ANTÓNIO JORGE PACHECO

Anónimo do séc. XXI
FRAGMENTO AMOROSO

uma pedra sem folhas um sino sem pensamento
um tédio sem bolhas um cadáver atento
um calo sem palmas um anis sem rancor
um bolso com almas um amante a motor
um mar sem ciúme um parto sem cor
um pijama que fume na buco do nosor
uma espada rouca uma espinha sem pão
um bacilo sem touca capitel sem razão
um amido andaluz um chapéu sem tacão
uma estrela sem pus baixarel a zarcão
um baralho azedo um exemplo sem osso
um espelho sem medo oração sem caroço
um fragmento amoroso um bidé sem ardor
um beijo rançoso ainda é cedo amor
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ANTÓNIO MEGA FERREIRA

Camilo Pessanha
VIDA

Choveu! E logo da terra humosa
Irrompe o campo das liliáceas.
Foi bem fecunda, a estação pluviosa!
Que vigor no campo das liliáceas!
Calquem. Recalquem, não o afogam.
Deixem. Não calquem. Que tudo invadam.
Não as extinguem. Porque as degradam?
Para que as calcam? Não as afogam.
Olhem o fogo que anda na serra.
É a queimada... Que lumaréu!
Podem calcá-lo, deitar-lhe terra,
Que não apagam o lumaréu.
Deixem! Não calquem! Deixem arder.
Se aqui pisam, rebenta além.
– E se arde tudo? – Isso que tem?
Deitam-lhe fogo, é para arder...
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ANTÓNIO ZAMBUJO

Vinicius de Moraes
SONETO DE FIDELIDADE

De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.
Quero vivê-lo em cada vão momento
E em louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.
E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama
Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.
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CARLOS TÊ

António Osório
IGNIÇÃO

Meus versos, desejo-vos na rua,
nas padiolas, pelo chão, encardidos
como quem ganha com eles a vida,
e o papel vá escurecendo ao sol,
a chuva o manche, a capa
ganhe dedadas, a companhia
aderente de um insecto,
as palavras se humildem mais
e chegue a sua vez de comoverem alguém
que compre, um faminto ajudando.
Meus versos, desejo-vos nas bibliotecas
itinerantes, gostaríeis de viajar
por aldeias, praias, escolas primárias,
despertar o rápido olhar das crianças,
estar nas suas mãos
completamente indefesos
e, sobretudo, que não vos compreendam.
Oxalá escrevam, risquem, atirem no recreio
umas às outras como pélas os livros
e sonhem, se possível, com algum verso
que súbito se esgueire pela sua alma.
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CARLOS VAZ MARQUES

Gonçalo M. Tavares
ENERGIA E ÉTICA

Sei isto: a minha energia está canalizada
Para a palavra fazer, gosto da ideia de construção
E o que dela existe nos movimentos normais.
Agrada-me a palavra engenharia e o que ela
Representa: não saias de um sítio sem deixares algo
Atrás de ti. Dirijo-me apenas às coisas que me excitam
Positivamente e me levam a fazer outras coisas, dirijo-me
Às pessoas de que gosto, nunca às de que não gosto;
Sempre me pareceu insensato que se pare,
Nem que por um momento, de admirar, há
Sempre actos e coisas que nos ajudam
neste cálculo infernal da distância entre o dia de hoje
e a nossa morte. E qualquer pessoa dar um passo que seja
em direcção ao que não aprecia, para insultar, ou derrubar,
parece-me brutal perda de tempo, uma falha grave
no órgão de admirar o mundo
(deves combater uma ou duas vezes na vida,
se combateres duzentas vezes
é porque os combates são fracos).
Não sei pois como viver. O que li e vi
Serve-me apenas para ser mais lúcido, não
Para ser melhor pessoa. Adquiri esta regra (ou nasci com ela):
- e é talvez uma moral mover-me apenas em direcção ao que gosto.
Se o prédio é alto, escuro, feio
me impede de ver o sol, não fico a insultá-lo, não
moverei um dedo para o deitar abaixo:
contorno sim os edifícios necessários
até chegar ao espaço onde possa receber aquilo que
quero. Se chegar lá de noite, montarei acampamento.
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CATARINA MARTINS

Maria Teresa Horta
POEMA SOBRE A RECUSA

Como é possível perder-te
sem nunca te ter achado
nem na polpa dos meus dedos
se ter formado o afago
sem termos sido a cidade
nem termos rasgado pedras
sem descobrirmos a cor
nem o interior da erva.
Como é possível perder-te
sem nunca te ter achado
minha raiva de ternura
meu ódio de conhecer-te
minha alegria profunda.
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CLARA ANDERMATT

José Lino
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CLARA FERREIRA ALVES

Alexandre O’Neill
A PLUMA CAPRICHOSA

Estou onde não devia estar
Estou no grande medo instintivo de minha mãe
no medo zangado e prático de meu pai
estou em ti no teu religioso medo
nas tuas lágrimas queixas e suspiros
de mulher ajoelhada
Estou na horrível palavra «querido»
quando tu a dizes encostada a mim
enlaçando-me com os teus braços de renúncia e cobardia
com os teus olhos de súplica silenciosa
com os teus olhos de humildade canina
enlaçando-me
a mim
teu amante teu senhor e teu filho
Estou no murmúrio de desgosto da minha família
da minha família imóvel diante de mim
da minha família poderosa
da minha família de olhar duro
da minha família de olhar terno
da minha família espiando amorosamente ferozmente os meus
pronta a saltar-me em cima a reduzir-me
a mais um da família
Estou onde não devia estar

mínimos gestos
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Estou ainda estou no verso fugitivo
no verso enigmático palaciano e «puro»
no tapete de sonho que vai partir prò infinito
na palavra que desmaia de inanição e medo
do medo de dizer o que devia dizer e que não diz
tão doente ou mais do que eu
Estou onde não devia estar
Nos olhos do construtor que vê a fortuna crescer
na consciência do médico que esquece o doente no seio da morte
no advogado que defende os interesses mais cruéis
no professor que se diverte a torturar as crianças
no general que manda fuzilar os inocentes
no polícia que procura por todos os meios a verdade
mesmo que seja mentira
Estou onde não devia estar
Estou no compêndio de história onde a mentira se organiza
para proclamar uma «verdade»
Sou uma das intrigas de corte
uma das mais sinistras ou galantes intrigas de corte
sou a batalha dos Vinte-de-Língua-de-Fora
destroçando os Vinte-Mil-de-Coração-aos-Pés
sou a célebre resposta do Cavaleiro Trovão
ao insolente emissário dum rei inimigo
sou o mar de pão transformado em mar de rosas
só por causa do génio dum marido
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Também apareço nas colunas do jornal
do jornal de maior tiragem e circulação universal
Sou o rapaz educado simpático filho de boas famílias
que deseja conhecer senhora de alguns meios
p’ra fins matrimoniais
ou o cãozinho que a mesma senhora entre os homens muito
numa hora de grande movimento
o cãozinho que queria fazer chichi e que disse Madame por favor
o cãozinho que nunca mais apareceu
Também posso ser visto no jornal
apanhando dinheiro aos que procuram um emprego
ou chamando com urgência uma alma capitalista generosa
p’ra financiar a ideia que trago na cabeça
No jornal já fui estúpido e perigoso como o senador
que ameaça reduzir o homem
a um pobre farrapo vacilante
Já fui a mulher tão simpática dum conhecido político
promovendo chás de caridade tricôs de caridade
enquanto o marido prepara mais pobres mais miséria mais
com aquele sorriso que todos lhe conhecem

maus perdeu
espere aí

chás de caridade

No jornal cantei na festa do embaixador
e todos gostaram muito
Ofereci vinte escudos a uma pobre mulher tuberculosa
e todos acharam bem
Roubei cinco mil contos ao país
e todos foram no final das contas muito compreensivos
No jornal fui uma espécie de poeta oficial
no jornal fui uma ponte de propaganda sobre um rio de turismo
no jornal fui a República de São Salvavidas discursando na
fui Mimi Travessuras declarando-se encantada por cantar em
fui o capitão Westerling a fina-flor dos aventureiros
fui J.J. Gomes homenageado pelo seu pessoal
fui Teresa a conhecida importadora de carícias
disfarçada sob um monte de chapéus

O.N.U.
Lisboa
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Estou onde não devia estar
Estou na paisagem onde a linha do horizonte é sempre a
e a solução um penacho de fumo
o meu coração fumegando na linha do horizonte
A todo este azul chamo cobarde
e a cobardia está em mim como em sua casa
está nos meus versos mesmo nos mais corajosos
nas imagens que fabrico à espera que a vida chegue e me liberte
nos grandes lemas sonoros que ponho no meu caminho
Estou onde não devia estar
E o destino passa por mim como uma pluma caprichosa
passa pelos olhos dum gato
como o avião passa no céu do camponês
como a cidade passa pelo convalescente
que sai pela primeira vez
Nos olhos da mulher que não perdi nem ganhei
nos olhos que durante um segundo me compreenderam e amaram
na sua ternura quase insuportável
o destino passa
No amigo que lentamente é puxado para o outro lado da razão
e um dia mergulha na sombra que trazia em si por resolver
o destino cumpre-se e passa
Na praia nocturna que as ondas visitam e deixam
como as imagens que sem cessar me assaltam e abandonam
na espuma que esmago contra a areia muito fria
na mulher que me acompanha e comigo se perde na noite
nos soluços de luz verde que um farol nos envia
o destino detém-se e passa

fronteira da nostalgia
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Na inesperada hora de felicidade
vivida um pouco a medo
como os amantes quando percorrem as ruas desertas dum jardim
um pouco a medo
como a breve noite de amor em que um homem se encontra e refugia
o destino demora-se e passa

É madrugada
Poderosa
a luz arruma-se
desloca-se
conquistando o espaço
o pequeno corpo duma rosa

Estou onde não devia estar

uma janela

Mas basta

a ternura de amantes abraçados
dormindo
dormindo
dormindo

basta
basta
Que o discurso termine
É tempo é madrugada
No dorso dos objectos que me cercam
na mão que me sustenta e eu sustento
no fio desesperado destes versos
é madrugada
As primeiras

É madrugada
é definitivamente madrugada
Contra o azul do céu
o azul operário levanta-se nas ruas
a cidade estremece já é dia
já é dia claro

vagas de luz
tomam de assalto
os redutos da noite
Na sua guarita
o militar
é um monte de sono
uma pálpebra que bate desesperada
um cigarro impossível de acender
uma espingarda tão absurda como o frio
o sono
a hora
a vida

De novo o «sim» e o «não»
o café em todas as gargantas
e o primeiro cigarro que começa a trabalhar.

FERNANDO ALVIM

Adília Lopes
A PROPÓSITO DE ESTRELAS

Não sei se me interessei pelo rapaz
por ele se interessar por estrelas
se me interessei por estrelas por me interessar
pelo rapaz hoje quando penso no rapaz
penso em estrelas e quando penso em estrelas
penso no rapaz como me parece
que me vou ocupar com as estrelas
até ao fim dos meus dias parece-me que
não vou deixar de me interessar pelo rapaz
até ao fim dos meus dias
nunca saberei se me interesso por estrelas
se me interesso por um rapaz que se interessa
por estrelas já não me lembro
se vi primeiro as estrelas
se vi primeiro o rapaz
se quando vi o rapaz vi as estrelas
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FRANCISCO LOUÇÃ

Ana Luísa Amaral
ENTRE A IDEIA E O TEMPO

Serão futuras as cidades
que falaste
Não ainda presentes
nem passadas:
Atlântidas sonhadas
atravessando tempos
E ficarão em brilho
na memória,
como farol
de espanto
Uma voz vinda
do fundo de algum mar,
mas não sereia:
antes trovão,
depois rompendo
em ilha
com península dentro
e mil países
ausentes de fronteira
Serão futuras
as cidades que sonhaste
E hão-de passar
da ideia
para o tempo –
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GERMANO SILVA

Manuel António Pina
LUZ

Talvez que noutro mundo, noutro livro,
tu não tenhas morrido
e talvez nesse livro não escrito
nem tu nem eu tenhamos existido
e tenham sido outros dois aqueles
que a morte separou e um deles
escreva agora isso como se
acordasse de um sonho que
um outro sonhasse (talvez eu),
e talvez então tu, eu, esta impressão
de estranhidão, de que tudo perdeu
de súbito existência e dimensão
e peso, e se ausentou,
seja um sonho suspenso que sonhou
alguém que despertou e paira agora
como uma luz algures do lado de fora.
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GRAÇA FONSECA

Sophia de Mello Breyner Andresen
POEMA

A minha vida é o mar o Abril a rua
O meu interior é uma atenção voltada para fora
O meu viver escuta
A frase que de coisa em coisa silabada
Grava no espaço e no tempo a sua escrita
Não trago Deus em mim mas no mundo o procuro
Sabendo que o real o mostrará
Não tenho explicações
Olho e confronto
E por método é nu meu pensamento
A terra o sol o vento o mar
São a minha biografia e são meu rosto
Por isso não me peçam cartão de identidade
Pois nenhum outro senão o mundo tenho
Não me peçam opiniões nem entrevistas
Não me perguntem datas nem moradas
De tudo quanto vejo me acrescento
E a hora da minha morte aflora lentamente
Cada dia preparada
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JOÃO FERNANDES

Jorge de Sena
CARTA A MEUS FILHOS SOBRE
OS FUZILAMENTOS DE GOYA

Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso.
É possível, porque tudo é possível, que ele seja
aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo,
onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém
de nada haver que não seja simples e natural.
Um mundo em que tudo seja permitido,
conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer,
o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós.
E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto
o que vos interesse para viver. Tudo é possível,
ainda quando lutemos, como devemos lutar,
por quanto nos pareça a liberdade e a justiça,
ou mais que qualquer delas uma fiel
dedicação à honra de estar vivo.
Um dia sabereis que mais que a humanidade
não tem conta o número dos que pensaram assim,
amaram o seu semelhante no que ele tinha de único,
de insólito, de livre, de diferente,
e foram sacrificados, torturados, espancados,
e entregues hipocritamente à secular justiça,
para que os liquidasse com suma piedade e sem efusão de
Por serem fiéis a um deus, a um pensamento,
a uma pátria, uma esperança, ou muito apenas
à fome irrespondível que lhes roía as entranhas,
foram estripados, esfolados, queimados, gaseados,
e os seus corpos amontoados tão anonimamente quanto
ou suas cinzas dispersas para que delas não restasse memória.
Às vezes, por serem de uma raça, outras
por serem de uma classe, expiaram todos
os erros que não tinham cometido ou não tinham consciência
de haver cometido. Mas também aconteceu
e acontece que não foram mortos.

sangue.

haviam vivido,

68

69

Houve sempre infinitas maneiras de prevalecer,
aniquilando mansamente, delicadamente,
por ínvios caminhos quais se diz que são ínvios os de Deus.
Estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror,
foi uma coisa, entre mil, acontecida em Espanha
há mais de um século e que por violenta e injusta
ofendeu o coração de um pintor chamado Goya,
que tinha um coração muito grande, cheio de fúria
e de amor. Mas isto nada é, meus filhos.
Apenas um episódio, um episódio breve,
nesta cadeia de que sois um elo (ou não sereis)
de ferro e de suor e sangue e algum sémen
a caminho do mundo que vos sonho.
Acreditai que nenhum mundo, que nada nem ninguém
vale mais que uma vida ou a alegria de tê-la.
É isto o que mais importa - essa alegria.
Acreditai que a dignidade em que hão-de falar-vos tanto
não é senão essa alegria que vem
de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez
alguém está menos vivo ou sofre ou morre
para que um só de vós resista um pouco mais
à morte que é de todos e virá.
Que tudo isto sabereis serenamente,
sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição,
e sobretudo sem desapego ou indiferença,
ardentemente espero. Tanto sangue,
tanta dor, tanta angústia, um dia
- mesmo que o tédio de um mundo feliz vos persiga não hão-de ser em vão. Confesso que
muitas vezes, pensando no horror de tantos séculos
de opressão e crueldade, hesito por momentos
e uma amargura me submerge inconsolável.
Serão ou não em vão? Mas, mesmo que o não sejam,
quem ressuscita esses milhões, quem restitui
não só a vida, mas tudo o que lhes foi tirado?
Nenhum Juízo Final, meus filhos, pode dar-lhes
aquele instante que não viveram, aquele objecto

que não fruíram, aquele gesto
de amor, que fariam «amanhã».
E, por isso, o mesmo mundo que criemos
nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa
que não é só nossa, que nos é cedida
para a guardarmos respeitosamente
em memória do sangue que nos corre nas veias,
da nossa carne que foi outra, do amor que
outros não amaram porque lho roubaram.

JOÃO REIS

Alexandre O’Neill
TOMA LÁ CINCO!

Encolhes os ombros, mas o tempo passa...
Ai, afinal, rapaz, o tempo passa!
Um dente que estava são e agora não,
Um cabelo que ainda ontem preto era,
Dentro do peito um outro, sempre mais velho coração,
E na cara uma ruga que não espera, que não espera...
No andar de cima, uma nova criança
Vai bater no teu crânio os pequeninos pés.
Mas deixa lá, rapaz, tem esperança:
Este ano talvez venhas a ser o que não és...
Talvez sejas de enredos fácil presa,
Eterno marido, amante de um só dia...
Com clorofila ficam os teus dentes que é uma beleza!
Mas não rias, rapaz, que o ano só agora principia...
Talvez lances de amor um foguetão sincero
Para algum coração a milhões de anos-dor
Ou desesperado te resolvas por um mero
Tiro na boca, mas de alcance maior...
Grande asneira, rapaz, grande asneira seria
Errar a vida e não errar a pontaria...
Talvez te deixes por uma vez de fitas,
De versos de mau hálito e mau sestro,
E acalmes nas feias o ardor pelas bonitas
(Como mulheres são mais fiéis, de resto...)
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JOSÉ CARLOS
DE VASCONCELOS

Sophia de Mello Breyner Andresen
MEDITAÇÃO DO DUQUE DE GANDIA
SOBRE A MORTE DE ISABEL DE PORTUGAL

Nunca mais
A tua face será pura limpa e viva
Nem o teu andar como onda fugitiva
Se poderá nos passos do tempo tecer.
E nunca mais darei ao tempo a minha vida.
Nunca mais servirei senhor que possa morrer.
A luz da tarde mostra-me os destroços
Do teu ser. Em breve a podridão
Beberá os teus olhos e os teus ossos
Tomando a tua mão na sua mão.
Nunca mais amarei quem não possa viver
Sempre.
Porque eu amei como se fossem eternos
A glória, a luz e o brilho do teu ser,
Amei-te em verdade e transparência
E nem sequer me resta a tua ausência,
És um rosto de nojo e negação
E eu fecho os olhos para não te ver.
Nunca mais servirei senhor que possa morrer.
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JOSÉ LUÍS PEIXOTO

Eugénio de Andrade
ADEUS

Já gastámos as palavras pela rua, meu amor,
e o que nos ficou não chega
para afastar o frio de quatro paredes.
Gastámos tudo menos o silêncio.
Gastámos os olhos com o sal das lágrimas,
gastámos as mãos à força de as apertarmos,
gastámos o relógio e as pedras das esquinas
em esperas inúteis.
Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada.
Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro;
era como se todas as coisas fossem minhas:
quanto mais te dava mais tinha para te dar.
Às vezes tu dizias: os teus olhos são peixes verdes.
E eu acreditava.
Acreditava,
porque ao teu lado
todas as coisas eram possíveis.
Mas isso era no tempo dos segredos,
era no tempo em que o teu corpo era um aquário,
era no tempo em que os meus olhos
eram realmente peixes verdes.
Hoje são apenas os meus olhos.
É pouco, mas é verdade,
uns olhos como todos os outros.

Já gastámos as palavras.
Quando agora digo: meu amor,
já não se passa absolutamente nada.
E no entanto, antes das palavras gastas,
tenho a certeza
de que todas as coisas estremeciam
só de murmurar o teu nome
no silêncio do meu coração.
Não temos já nada para dar.
Dentro de ti
não há nada que me peça água.
O passado é inútil como um trapo.
E já te disse: as palavras estão gastas.
Adeus.

JOSÉ TOLENTINO
MENDONÇA

Eugénio de Andrade
O INOMINÁVEL

Nunca
dos nossos lábios aproximaste
o ouvido; nunca
ao nosso ouvido encostaste os lábios;
és o silêncio,
o duro espesso impenetrável
silêncio sem figura.
Escutamos, bebemos o silêncio
nas próprias mãos
e nada nos une
- nem sequer sabemos se tens nome.
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LUÍS MIGUEL QUEIRÓS

Eugénio de Andrade
ARREPIO NA TARDE

Não sei quem, nem em que lugar,
mas alguém me deve ter morrido.
Senti essa morte num arrepio da tarde.
Qualquer amigo, um dos vários
que não conheço e só a poesia
sustenta. Talvez a morte fosse
outra: um pequeno réptil
no sol súbito e quente de março
esmagado por pancada certeira;
um cão atropelado por um bruto
que, ao volante, se julga um deus
de arrabalde, com sucesso garantido
junto de três ou quatro putas de turno.
Talvez a de uma estrela, porque também
elas morrem, também elas morrem.
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MANEL CRUZ

Miguel Torga
MÃE

Mãe:
Que desgraça na vida aconteceu,
Que ficaste insensível e gelada?
Que todo o teu perfil se endureceu
Numa linha severa e desenhada?
Como as estátuas, que são gente nossa
Cansada de palavras e ternura,
Assim tu me pareces no teu leito.
Presença cinzelada em pedra dura,
Que não tem coração dentro do peito.
Chamo aos gritos por ti — não me respondes.
Beijo-te as mãos e o rosto — sinto frio.
Ou és outra, ou me enganas, ou te escondes
Por detrás do terror deste vazio.
Mãe:
Abre os olhos ao menos, diz que sim!
Diz que me vês ainda, que me queres.
Que és a eterna mulher entre as mulheres.
Que nem a morte te afastou de mim!
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MIGUEL PEREIRA LEITE

Alberto Caeiro
O GUARDADOR DE REBANHOS

II
O meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás...
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo comigo
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do mundo...
Creio no mundo como num malmequer,
Porque o vejo. Mas não penso nele
Porque pensar é não compreender...
O mundo não se fez para pensarmos nele
(Pensar é estar doente dos olhos)
Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo.
Eu não tenho filosofia: tenho sentidos...
Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é,
Mas porque a amo, e amo-a por isso,
Porque quem ama nunca sabe o que ama
Nem sabe porque ama, nem o que é amar...
Amar é a eterna inocência,
E a única inocência é não pensar...
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NICOLAU SANTOS

Mário Cesariny
YOU ARE WELCOME TO ELSINORE

Entre nós e as palavras há metal fundente
entre nós e as palavras há hélices que andam
e podem dar-nos morte violar-nos tirar
do mais fundo de nós o mais útil segredo
entre nós e as palavras há perfis ardentes
espaços cheios de gente de costas
altas flores venenosas portas por abrir
e escadas e ponteiros e crianças sentadas
à espera do seu tempo e do seu precipício
Ao longo da muralha que habitamos
há palavras de vida há palavras de morte
há palavras imensas, que esperam por nós
e outras, frágeis, que deixaram de esperar
há palavras acesas como barcos
e há palavras homens, palavras que guardam
o seu segredo e a sua posição
Entre nós e as palavras, surdamente,
as mãos e as paredes de Elsinore
E há palavras nocturnas palavras gemidos
palavras que nos sobem ilegíveis à boca
palavras diamantes palavras nunca escritas
palavras impossíveis de escrever
por não termos connosco cordas de violinos
nem todo o sangue do mundo nem todo o amplexo do ar
e os braços dos amantes escrevem muito alto
muito além do azul onde oxidados morrem
palavras maternais só sombra só soluço
só espasmos só amor só solidão desfeita
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PEDRO ABRUNHOSA

Entre nós e as palavras, os emparedados
e entre nós e as palavras, o nosso dever falar

José Gomes Ferreira
DEVIA MORRER-SE DE OUTRA MANEIRA

Devia morrer-se de outra maneira.
Transformarmo-nos em fumo, por exemplo.
Ou em nuvens.
Quando nos sentíssemos cansados, fartos do mesmo
sol a fingir de novo todas as manhãs, convocaríamos
os amigos mais íntimos com um cartão de convite para
o ritual do Grande Desfazer:
«Fulano de tal comunica ao mundo que vai
transformar-se em nuvem hoje às 9 horas. Traje de
passeio.» E então, solenemente, com passos de reter
tempo, fatos escuros, olhos de lua de cerimónia,
viríamos todos assistir à despedida.
Apertos de mãos quentes. Ternura de calafrio.
«Adeus! Adeus!»
E, pouco a pouco, devagarinho, sem sofrimento, numa
lassidão de arrancar raízes... (primeiro, os olhos...
em seguida, os lábios... depois os cabelos...) a carne,
em vez de apodrecer, começaria a transfigurar-se em
fumo... tão leve ... tão subtil... tão pólen... como aquela
nuvem além (vêem?) - nesta tarde de Outono ainda
tocada por um vento de lábios azuis...
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PEDRO MEXIA

Alexandre O’Neill
INVENTÁRIO

Um dente d’oiro a rir dos panfletos
Um marido afinal ignorante
Dois corvos mesmo muito pretos
Um polícia que diz que garante
A costureira muito desgraçada
Uma máquina infernal de fazer fumo
Um professor que não sabe quase nada
Um colossalmente bom aluno
Um revólver já desiludido
Uma criança doida de alegria
Um imenso tempo perdido
Um adepto da simetria
Um conde que cora ao ser condecorado
Um homem que ri de tristeza
Um amante perdido encontrado
O gafanhoto chamado surpresa
O desertor cantando no coreto
Um malandrão que vem pé-ante-pé
Um senhor vestidíssimo de preto
Um organista que perdeu a fé
Um sujeito enganando os amorosos
Um cachimbo cantando a marselhesa
Dois detidos de facto perigosos
Um instantinho de beleza
Um octogenário divertido
Um menino coleccionando tampas
Um congressista que diz Eu não prossigo
Uma velha que morre a páginas tantas.
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REGINA GUIMARÃES

Fernando Pessoa
CHUVA OBLÍQUA

I
Atravessa esta paisagem o meu sonho dum porto infinito
E a cor das flores é transparente de as velas de grandes navios
Que largam do cais arrastando nas águas por sombra
Os vultos ao sol daquelas árvores antigas...
O porto que sonho é sombrio e pálido
E esta paisagem é cheia de sol deste lado...
Mas no meu espírito o sol deste dia é porto sombrio
E os navios que saem do porto são estas árvores ao sol...
Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo...
O vulto do cais é a estrada nítida e calma
Que se levanta e se ergue como um muro,
E os navios passam por dentro dos troncos das árvores
Com uma horizontalidade vertical,
E deixam cair amarras na água pelas folhas uma a uma dentro...
Não sei quem me sonho...
Súbito toda a água do mar do porto é transparente
E vejo no fundo, como uma estampa enorme que lá estivesse
Esta paisagem toda, renque de árvores, estrada a arder em
E a sombra duma nau mais antiga que o porto que passa
Entre o meu sonho do porto e o meu ver esta paisagem
E chega ao pé de mim, e entra por mim dentro,
E passa para o outro lado da minha alma...

desdobrada,
aquele porto,
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II
Ilumina-se a igreja por dentro da chuva deste dia,
E cada vela que se acende é mais chuva a bater na vidraça...
Alegra-me ouvir a chuva porque ela é o templo estar aceso,
E as vidraças da igreja vistas de fora são o som da chuva
O esplendor do altar-mor é o eu não poder quase ver os montes
Através da chuva que é ouro tão solene na toalha do altar...
Soa o canto do coro, latino e vento a sacudir-me a vidraça
E sente-se chiar a água no facto de haver coro...
A missa é um automóvel que passa
Através dos fiéis que se ajoelham em hoje ser um dia triste...
Súbito vento sacode em esplendor maior
A festa da catedral e o ruído da chuva absorve tudo
Até só se ouvir a voz do padre água perder-se ao longe
Com o som de rodas de automóvel...
E apagam-se as luzes da igreja
Na chuva que cessa...

ouvido por dentro...
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III
A Grande Esfinge do Egito sonha por este papel dentro...
Escrevo - e ela aparece-me através da minha mão transparente
E ao canto do papel erguem-se as pirâmides...
Escrevo - perturbo-me de ver o bico da minha pena
Ser o perfil do rei Quéops...
De repente paro...
Escureceu tudo... Caio por um abismo feito de tempo...
Estou soterrado sob as pirâmides a escrever versos à luz clara
E todo o Egipto me esmaga de alto através dos traços que faço
Ouço a Esfinge rir por dentro
O som da minha pena a correr no papel...
Atravessa o eu não poder vê-la uma mão enorme,
Varre tudo para o canto do tecto que fica por detrás de mim,
E sobre o papel onde escrevo, entre ele e a pena que escreve
Jaz o cadáver do rei Queóps, olhando-me com olhos muito
E entre os nossos olhares que se cruzam corre o Nilo
E uma alegria de barcos embandeirados erra
Numa diagonal difusa
Entre mim e o que eu penso...
Funerais do rei Queóps em ouro velho e Mim!...

deste candeeiro
com a pena...

abertos,
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IV
Que pandeiretas o silêncio deste quarto!...
As paredes estão na Andaluzia...
Há danças sensuais no brilho fixo da luz...
De repente todo o espaço pára...,
Pára, escorrega, desembrulha-se...,
E num canto do tecto, muito mais longe do que ele está,
Abrem mãos brancas janelas secretas
E há ramos de violetas caindo
De haver uma noite de Primavera lá fora
Sobre o eu estar de olhos fechados...

V
Lá fora vai um redemoinho de sol os cavalos do carroussel...
Árvores, pedras, montes, bailam parados dentro de mim...
Noite absoluta na feira iluminada, luar no dia de sol lá fora,
E as luzes todas da feira fazem ruído dos muros do quintal...
Ranchos de raparigas de bilha à cabeça
Que passam lá fora, cheias de estar sob o sol,
Cruzam-se com grandes grupos peganhentos de gente que
Gente toda misturada com as luzes das barracas, com a noite
E os dois grupos encontram-se e penetram-se
Até formarem só um que é os dois...
A feira e as luzes da feira e a gente que anda na feira,
E a noite que pega na feira e a levanta no ar,
Andam por cima das copas das árvores cheias de sol,
Andam visivelmente por baixo dos penedos que luzem ao sol,
Aparecem do outro lado das bilhas que as raparigas levam à
E toda esta paisagem de primavera é a lua sobre a feira,
E toda a feira com ruídos e luzes é o chão deste dia de sol...

anda na feira,
e com o luar,

cabeça,
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De repente alguém sacode esta hora dupla como numa peneira
E, misturado, o pó das duas realidades cai
Sobre as minhas mãos cheias de desenhos de portos
Com grandes naus que se vão e não pensam em voltar...
Pó de ouro branco e negro sobre os meus dedos...
As minhas mãos são os passos daquela rapariga que abandona
Sozinha e contente como o dia de hoje..

VI
O maestro sacode a batuta,
E lânguida e triste a música rompe...
Lembra-me a minha infância, aquele dia
Em que eu brincava ao pé dum muro de quintal
Atirando-lhe com uma bola que tinha dum lado
O deslizar dum cão verde, e do outro lado
Um cavalo azul a correr com um jockey amarelo...
Prossegue a música, e eis na minha infância
De repente entre mim e o maestro, muro branco,
Vai e vem a bola, ora um cão verde,
Ora um cavalo azul com um jockey amarelo...
Todo o teatro é o meu quintal, a minha infância
Está em todos os lugares, e a bola vem a tocar música
Uma música triste e vaga que passeia no meu quintal
Vestida de cão verde tornando-se jockey amarelo...
(Tão rápida gira a bola entre mim e os músicos...)
Atiro-a de encontro à minha infância e ela
Atravessa o teatro todo que está aos meus pés
A brincar com um jockey amarelo e um cão verde
E um cavalo azul que aparece por cima do muro
Do meu quintal... E a música atira com bolas
À minha infância... E o muro do quintal é feito de gestos
De batuta e rotações confusas de cães verdes
E cavalos azuis e jockeys amarelos...

a feira,
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Todo o teatro é um muro branco de música
Por onde um cão verde corre atrás da minha saudade
Da minha infância, cavalo azul com um jockey amarelo...
E dum lado para o outro, da direita para a esquerda,
Donde há arvores e entre os ramos ao pé da copa
Com orquestras a tocar música,
Para onde há filas de bolas na loja onde a comprei
E o homem da loja sorri entre as memórias da minha infância...
E a música cessa como um muro que desaba,
A bola rola pelo despenhadeiro dos meus sonhos interrompidos,
E do alto dum cavalo azul, o maestro, jockey amarelo tornando-se
Agradece, pousando a batuta em cima da fuga dum muro,
E curva-se, sorrindo, com uma bola branca em cima da cabeça,
Bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo...

preto,

RUI MOREIRA

Vinicius de Moraes
PELA LUZ DOS OLHOS TEUS

Quando a luz dos olhos meus
E a luz dos olhos teus
Resolvem se encontrar
Ai, que bom que isso é, meu Deus,
Que frio que me dá
O encontro desse olhar
Mas se a luz dos olhos teus
Resiste aos olhos meus
Só pra me provocar
Meu amor, juro por Deus,
Me sinto incendiar
Meu amor, juro por Deus
Que a luz dos olhos meus
Já não pode esperar
Quero a luz dos olhos meus
Na luz dos olhos teus
Sem mais lararará
Pela luz dos olhos teus
Eu acho, meu amor,
E só se pode achar
Que a luz dos olhos meus
Precisa se casar
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RUI REININHO

Mário Cesariny

Contemplo o lago mudo
Que uma brisa sacode.
Não sei se fôdo tudo
Ou se tudo me fode.
A brisa é o lago a ir
A uma ideia de mar.
Não sei se me ate a rir
Ou desate a chorar.
Trémulos vincos medonhos
Cercando a àgua toda,
Porque fiz eu dos sonhos
A minha única nódoa?
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SAMUEL ÚRIA

Alexandre O’Neill
UM ADEUS PORTUGUÊS

Nos teus olhos altamente perigosos
vigora ainda o mais rigoroso amor
a luz de ombros puros e a sombra
de uma angústia já purificada
Não tu não podias ficar presa comigo
à roda em que apodreço
apodrecemos
a esta pata ensanguentada que vacila
quase medita
e avança mugindo pelo túnel
de uma velha dor
Não podias ficar nesta cadeira
onde passo o dia burocrático
o dia-a-dia da miséria
que sobe aos olhos vem às mãos
aos sorrisos
ao amor mal soletrado
à estupidez ao desespero sem boca
ao medo perfilado
à alegria sonâmbula à vírgula maníaca
do modo funcionário de viver
Não podias ficar nesta cama comigo
em trânsito mortal até ao dia sórdido
canino
policial
até ao dia que não vem da promessa
puríssima da madrugada
mas da miséria de uma noite gerada
por um dia igual
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Não podias ficar presa comigo
à pequena dor que cada um de nós
traz docemente pela mão
a esta dor portuguesa
tão mansa quase vegetal
Não tu não mereces esta cidade não mereces
esta roda de náusea em que giramos
até à idiotia
esta pequena morte
e o seu minucioso e porco ritual
esta nossa razão absurda de ser
Não tu és da cidade aventureira
da cidade onde o amor encontra as suas ruas
e o cemitério ardente
da sua morte
tu és da cidade onde vives por um fio
de puro acaso
onde morres ou vives não de asfixia
mas às mãos de uma aventura de um comércio puro
sem a moeda falsa do bem e do mal
*
Nesta curva tão terna e lancinante
que vai ser que já é o teu desaparecimento
digo-te adeus
e como um adolescente
tropeço de ternura
por ti.

SÉRGIO GODINHO

Alexandre O’Neill
O POEMA POUCO ORIGINAL DO MEDO

O medo vai ter tudo
pernas
ambulâncias
e o luxo blindado
de alguns automóveis
Vai ter olhos onde ninguém os veja
mãozinhas cautelosas
enredos quase inocentes
ouvidos não só nas paredes
mas também no chão
no tecto
no murmúrio dos esgotos
e talvez até (cautela!)
ouvidos nos teus ouvidos
O medo vai ter tudo
fantasmas na ópera
sessões contínuas de espiritismo
milagres
cortejos
frases corajosas
meninas exemplares
seguras casas de penhor
maliciosas casas de passe
conferências várias
congressos muitos
óptimos empregos
poemas originais
e poemas como este
projectos altamente porcos
heróis
(o medo vai ter heróis!)
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costureiras reais e irreais
operários
(assim assim)
escriturários
(muitos)
intelectuais
(o que se sabe)
a tua voz talvez
talvez a minha
com certeza a deles
Vai ter capitais
países
suspeitas como toda a gente
muitíssimos amigos
beijos
namorados esverdeados
amantes silenciosos
ardentes
e angustiados
Ah o medo vai ter tudo
tudo
(Penso no que o medo vai ter
e tenho medo
que é justamente
o que o medo quer)

*
O medo vai ter tudo
quase tudo
e cada um por seu caminho
havemos todos de chegar
quase todos
a ratos
Sim
a ratos
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TIAGO GUEDES

António Franco Alexandre
17

Por uma perna me agarras, a meio
da noite que se parte em mil bocados,
e embora durma sei que estou desperto
noutra ruga do tempo, onde existes.
Do rosto nem sequer o ectoplasma
ou o retrato de especial efeito;
só este fotograma pouco exacto
onde tens olhos nus de porcelana.
Dizem que te adoptei, que vens de marte
ou da mística ilha dos centauros,
e te ris do pavor que às vezes temos
a meio dos lençóis, quando nos partes.
O corpo de gigante, não o vemos;
o sopro que se escoa, de que é feito?
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VALTER HUGO MÃE
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Mahfud Massís**
RONCAM OS ESPECTROS

É preciso armar-se contra a divindade. É preciso.
Os defuntos, com suas bexigas encarnadas, levantam-se
Os deuses serão vencidos pelos piolhos,
e dirão ao dragão: tu és o coveiro.
Em cada hora do relógio estará um olho morto.
As mulheres, ao parir, irão dando à luz pequenos répteis,
e um conjunto de almas silvestres dirá: bem-vindos,
o Criador acaba de morrer.
É preciso armar-se contra a divindade, ah, é preciso.
Os ruídos subalternos, os copos de sangue lentamente bebidos,
os fantasmas, golpeando o meu ventre como um tambor gelado.
Os infantes enterrados nos muros, a respiração,
parada como um polícia em cima do meu peito;
e a vizinhança alimentando-se de um aipo cinzento. A morte
batendo os seus timbales fúnebres,
tudo põe em mim o seu licor de súbita efervescência.
De noite eu forjo uma espada, e um suor mineral
cinge-me o esqueleto, injecta sua cânfora em minha alma,
e um osso denunciador recusa a tristeza,
e um filial rebanho de minhocas
inicia o seu voo até às alturas.

**tradução de Valter Hugo Mãe

à meia-noite e roncam.

Tábua

António José Forte,
O Poeta em Lisboa in “Uma faca nos dentes”,
editora &ETC.
Manuel António Pina,
A Poesia Vai in “Todas as Palavras - poesia reunida”,
Assírio & Alvim.
Cláudia Lucas Chéu,
A Mulher-bala in Jornal de Letras, agosto 2018.
Joaquim Manuel Magalhães,
25 de Abril de 74 in “Para Comigo”, Relógio D’Água.
A publicação do poema não foi autorizada.
Ruy Belo,
Nada Consta in “Todos os Poemas”, Assírio & Alvim.
© Herdeiros de Ruy Belo e Assírio & Alvim /
Grupo Porto Editora.
Natália Correia,
A Defesa do Poeta in “Poesia Completa”,
Publicações Dom Quixote.
Jorge Sousa Braga,
Índia in “Boca do Inferno”, Assírio & Alvim.
© Jorge Sousa Braga e Assírio & Alvim /
Grupo Porto Editora.

António Osório,
Ignição in “Décima Aurora”, Na Regra do Jogo, Gótica.
Gonçalo M. Tavares,
energia e ética in “1”, Relógio D’Água.
Maria Teresa Horta,
Poema sobre a recusa in “Minha Senhora de Mim”,
Cadernos de Poesia D. Quixote.
José Lino,
um lance in “UBUWEB”
www.ubu.com/historical/grunewald/index.html
(consultado a 13.11.2019).
Alexandre O’Neill,
A pluma caprichosa in “Poesias Completas”,
Assírio & Alvim.
Adília Lopes,
A propósito de estrelas in “Dobra - Poesia reunida”,
Assírio & Alvim. © Adília Lopes e Assírio & Alvim /
Grupo Porto Editora.
Ana Luísa Amaral,
entre a ideia e o tempo in Revista ex aequo n.º12, 2005.

Anónimo do séc. XXI, Fragmento amoroso (inédito).

Manuel António Pina,
Luz in “Poesia, saudade da prosa uma antologia pessoal”, Assírio & Alvim.

Camilo Pessanha,
Vida in “Clepsydra”, Assírio & Alvim.

Sophia de Mello Breyner Andresen,
Poema in “Obra Poética”, Assírio & Alvim.

Vinicius de Moraes,
Soneto de Fidelidade in “Antologia Poética”,
Companhia das Letras.

Jorge de Sena,
Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya in
“Poesia II”, Edições 70.

Alexandre O’Neill,
Toma Lá Cinco! in “Poesias Completas”,
Assírio & Alvim.

José Gomes Ferreira,
Devia morrer-se de outra maneira in “Poesia III”,
Portugália Editora.

Sophia de Mello Breyner Andresen,
Meditação do Duque de Gandia sobre a Morte de Isabel
de Portugal in “Obra Poética”, Assírio & Alvim.

Alexandre O’Neill,
Inventário in “Poesias Completas”, Assírio & Alvim.

Eugénio de Andrade,
Adeus in “Poesia”, Assírio & Alvim
© Herdeiros de Eugénio de Andrade e
Assírio & Alvim / Grupo Porto Editora.
Eugénio de Andrade,
O Inominável in “Poesia”, Assírio & Alvim
© Herdeiros de Eugénio de Andrade e
Assírio & Alvim / Grupo Porto Editora.

Fernando Pessoa,
fragmento Chuva Oblíqua in “Poesia do Eu”,
Assírio & Alvim.
Vinicius de Moraes,
Pela luz dos olhos teus in Jornal de Notícias,
21 de março de 2019.
Mário Cesariny,
[Contemplo o lago mudo] in “O Virgem Negra”,
Assírio & Alvim.

Eugénio de Andrade,
Arrepio na tarde in “Os Sulcos da Sede”, Assírio & Alvim
© Herdeiros de Eugénio de Andrade e
Assírio & Alvim / Grupo Porto Editora.

Alexandre O’Neill,
Um Adeus Português in “Poesias Completas”,
Assírio & Alvim.

Miguel Torga,
Mãe in “Diário - vols. I a IV”, 5ª edição conjunta,
Publicações Dom Quixote.

Alexandre O’Neill,
O poema pouco original do medo in “Poesias Completas”,
Assírio & Alvim.

Alberto Caeiro,
O Guardador de Rebanhos II in “Poesia”, Assírio & Alvim
© Fernando Cabral Martins e Richard Zenith (Orgs.)
e Assírio & Alvim / Grupo Porto Editora.

António Franco Alexandre,
17 in “Duende”, Assírio & Alvim.

Mário Cesariny,
You are welcome to Elsinore in “Poesia”,
Assírio & Alvim.

Mahfud Massís,
Roncam os espectros, tradução de Valter Hugo Mãe.
Os poemas presentes nesta publicação respeitam as
normas gráficas e ortográficas dos livros de onde foram
respetivamente recolhidos.
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Ass. de Administrativa de Coordenação Pública Vanessa Freitas
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