
 

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 a 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 Elsenor 

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 

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

 
Mário Cesariny 



Pena Capital 
Porto Editora/Assírio & Alvim, 1982 

O Portugal Futuro 

O portugal futuro é um país  

aonde o puro pássaro é possível  

e sobre o leito negro do asfalto da estrada  

as profundas crianças desenharão a giz  

esse peixe da infância que vem na enxurrada  

e me parece que se chama sável  

Mas desenhem elas o que desenharem  

é essa a forma do meu país  

e chamem elas o que lhe chamarem  

portugal será e lá serei feliz  

Poderá ser pequeno como este  

ter a oeste o mar e a espanha a leste  

tudo nele será novo desde os ramos à raiz  

À sombra dos plátanos as crianças dançarão  

e na avenida que houver à beira-mar  

pode o tempo mudar será verão  

Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz  

mas isso era o passado e podia ser duro  

edificar sobre ele o portugal futuro  

 

Ruy Belo, in 'Homem de Palavra[s]'  
Porto Editora/Assírio & Alvim 

 

 

A Forma Justa 

Sei que seria possível construir o mundo justo  

As cidades poderiam ser claras e lavadas  



Pelo canto dos espaços e das fontes  

O céu o mar e a terra estão prontos  

A saciar a nossa fome do terrestre  

A terra onde estamos — se ninguém atraiçoasse — proporia  

Cada dia a cada um a liberdade e o reino  

— Na concha na flor no homem e no fruto  

Se nada adoecer a própria forma é justa  

E no todo se integra como palavra em verso  

Sei que seria possível construir a forma justa  

De uma cidade humana que fosse  

Fiel à perfeição do universo  

 

Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco  

E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo  

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, in "O Nome das Coisas"  
Porto Editora/Assírio & Alvim 

©Herdeiros de Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

 

O Fermento de Deus 
 

Os que se afadigam com duros fardos 

Os que esgotam entre canseiras sua porção: 

Como ramo que reverdece terão ainda vigor. 

 

Os de ânimo abatido levantarão o olhar; 

Uma estrela guiará nossos passos dispersos: 

não mais seremos expostos à solidão. 

 

Ao que chora será dito: “alegra-te!” 

 

Ao da margem alguém gritará: 

“junta-te ao júbilo da dança!” 

 

Os que lamentam tesouros gastos 



reaprenderão a esperar pelo orvalho. 

 

E em qualquer canto da cidade, 

quem reparte a vida e a beleza 

será chamado o fermento de Deus. 
       

José Tolentino Mendonça 

 


