
Poeta

Teixeira de Pascoães

1. Quando a primeira lágrima aflorou

2. Nos meus olhos, divina claridade

3. A minha pátria aldeia alumiou

4. Duma luz triste, que era já saudade.

5. Humildes, pobres cousas, como eu sou

6. Dor acesa na vossa escuridade...

7. Sou, em futuro, o tempo que passou-

8. Em num, o antigo tempo é nova idade.

9. Sou fraga da montanha, névoa astral,

10. Quimérica figura matinal,

11. Imagem de alma em terra modelada.

12. Sou o homem de si mesmo fugitivo;

13. Fantasma a delirar, mistério vivo,

14. A loucura de Deus, o sonho e o nada.
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Cantiga da Baba

Cecília Meireles

1. Eu queria pentear o menino

2. Como os anjinhos de caracóis.

3. Mas ele quer cortar o cabelo,

4. Porque é pescador e precisa de anzóis.

5. Eu queria calçar o menino

6. Com umas botinhas de cetim.

7. Mas ele diz que agora é sapinho

8. E mora nas águas do jardim.

9. Eu queria dar ao menino

10.Umas asinhas de arame e algodão.

11.Mas ele diz que não pode ser anjo,

12.Pois todos já sabem que ele é indio e leão.

13.(este menino está sempre brincando,

14.Dizendo-me coisas assim.

15.Mas eu bem sei que ele é um anjo escondido,

16.Um anjo que troça de mim.

Portuguese  Poetry / 10-20 lines / MS2 Last name:

First name:

Portuguese MS2



Canção da Flor da Pimenta

Cecília Meireles

1. A flor da pimenta é uma pequena estrela,

2. fina e branca,

3. a flor da pimenta.

4. Frutinhas de fogo vêm depois da festa das estrelas.

5. Frutinhas de fogo.

6. Uns coraçõezinhos roxos, áureos, rubros, muito ardentes.

7. Uns coraçõezinhos.

8. E as pequenas flores tão sem firmamento jazem longe.

9. As pequenas flores...

10. Mudaram-se em farpas, sementes de fogo tão pungentes!

11. Mudaram-se em farpas.

12. Novas se abrirão, leves, brancas, puras, deste fogo,

13. muitas estrelinhas...
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A infância de Herberto Helder

José Tolentino Mendonça

1. No princípio era a ilha

2. embora se diga o Espírito de Deus

3. abraçava as águas

4. Nesse tempo estendia-me na terra

5. para olhar as estrelas e não pensava

6. que esses corpos de fogo pudessem ser perigosos

7. Nesse tempo marcava a latitude das estrelas

8. ordenando berlindes sobre a erva

9. Não sabia que todo o poema é um tumulto

10. que pode abalar a ordem do universo agora acredito

11. Eu era quase um anjo

12. e escrevia relatórios precisos acerca do silêncio

13. Nesse tempo ainda era possível encontrar Deus pelos baldios

14. Isso foi antes de aprender

15. a álgebra...
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E tudo era possivel 

Ruy Belo

1. Na minha juventude antes de ter saído

2. da casa de meus pais disposto a viajar

3. eu conhecia já o rebentar do mar

4. das páginas dos livros que já tinha lido

5. Chegava o mês de maio era tudo florido

6.     o rolo das manhãs punha-se a circular

7. e era só ouvir o sonhador falar

8. da vida como se ela houvesse acontecido

9. E tudo se passava numa outra vida

10. e havia para as coisas sempre uma saída

11. Quando foi isso? Eu próprio não o sei dizer

12. Só sei que tinha o poder duma criança

13. entre as coisas e mim havia vizinhança

14. e tudo era possível era só querer
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