
CORAGEM 
 
Ó ALTAS FRAGAS DA SERRA (José Afonso, letra e música glosam uma quadra aprendida na 
infância) 
 
Ó altas fragas da serra 
Donde o penedo caiu 
Ninguém diga o que não sabe 
Nem afirme o que não viu 
 
Ó altas fragas da serra 
Donde o penedo tombou 
Ninguém diga o que não sabe 
Nem afirme o que inventou 
 
Ó negras sombras tão negras 
Que estais 
Em volta a rondar 
Coitado de quem no mundo 
Passa 
A noite e o dia a penar 
 
Ó sombras negras da noite 
Ó vento em volta a ventar 
Coitado de quem no mundo 
Não 
Se cansa de procura 
 
Coitado de quem não vê 
Que a noite 
Há-de um dia terminar 
Tremei ó donos da terra 
Abri janelas em par 
 

Inconfesso Desejo de Carlos Drummond de Andrade 
 

Queria ter coragem 
Para falar deste segredo 

Queria poder declarar ao mundo 
Este amor 

Não me falta vontade 
Não me falta desejo 

Você é minha vontade 
Meu maior desejo 
Queria poder gritar 

Esta loucura saudável 
Que é estar em teus braços 
Perdido pelos teus beijos 

Sentindo-me louco de desejo 
Queria recitar versos 

Cantar aos quatros ventos 
As palavras que brotam 

Você é a inspiração 
Minha motivação 

Queria falar dos sonhos 
Dizer os meus secretos desejos 

Que é largar tudo 
Para viver com você 

Este inconfesso desejo 
FONTE: http://pensador.uol.com.br/poemas_sobre_coragem/ 

 
 



 
 
IDADE MADURA de Carlos Drummond de Andrade 

 
 

As lições da infância 
desaprendida na idade madura. 

Já não quero palavras 
Nem delas careço. 

Tenho todos os elementos 
ao alcance do braço. 

Todas as frutas 
e consentimentos. 

Nenhum desejo débil. 
Nem mesmo sinto falta 

o que me completa e é quase sempre melancólico. 
 

Estou solto no mundo largo. 
Lúcido cavalo 

com substancia de anjo 
Circula através de mim. 

Sou varado pela noite, atravesso os lagos frios, 
absorvo epopeia e carne, 

bebo tudo, 
desfaço tudo, 

torno a criar, a esquecer-me: 
Durmo agora, recomeço ontem. 

 
De longe vieram chamar-me. 

Havia fogo na mata. 
Nada pude fazer, 

nem tinha vontade. 
Toda a água possuía 

irrigava jardins particulares 
de atletas retirados, freiras surdas, funcionários demitidos. 

 
Nisso vieram os pássaros, 

rubros, sufocados, sem canto, 
e posaram a esmo. 

Todos se transformaram em pedra. 
Já não sinto piedade. 

 
Antes de mim outros poetas, 

depois de mim outros e outros 
estão cantando a morte e a prisão. 

Moças fatigadas se entregam, soldados se matam 
No centro da cidade vencida. 

Resisto e penso 
numa terra enfim despojada de plantas inúteis, 

num país extraordinário, nu e terno, 
qualquer coisa de melodioso, 

não obstante mudo, 
além dos desertos onde passam tropas, dos morros 

onde alguém colocou bandeiras com enigmas, 
e resolvo embriagar-me. 

 
Já não dirão que estou resignado 

e perdi os melhores dias. 
Dentro de mim, bem no fundo, 
há reservas colossais de tempo, 

futuro, pós-futuro, pretérito, 
há domingos, regatas, procissões, 

há mitos proletários, condutos subterrâneos, 



janelas em febre, massas de água salgada, meditação e sarcasmo. 
 

Ninguém me fará calar, gritarei sempre 
que se abafe um prazer, apontarei os desanimados, 

negociarei em voz baixa com os conspiradores, 
transmitirei recados que não se ousa dar nem receber, 

serei, no circo, o palhaço, 
serei médico, faca de pão, remédio, toalha, 

serei bonde, barco, loja de calçados, igreja, enxovia, 
serei as coisas mais ordinárias e humanas, e também as excepcionais: 

tudo depende da hora 
e de certa inclinação feérica, 
viva em mim qual insecto. 

 
Idade madura em olhos, receitas e pés, ela me invade 

com sua maré de ciências afinal superadas. 
Posso desprezar ou querer os institutos, as lendas, 

descobri na pele certos sinais que aos vinte anos não via. 
Eles dizem o caminho, 

embora também se acovardem 
em face a tanta claridade roubada ao tempo. 

Mas eu sigo, cada vez menos solitário, 
em ruas extremamente dispersas, 

transito no canto do homem ou da máquina qu roda, 
aborreço-me de tanta riqueza, jogo-a toda por um número de casa, 

E ganho. 
 
 
 
 
NO MEIO DO CAMINHO de Carlos Drummond de Andrade 
 
 
No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 
 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra.  
 
In Antologia poética   
 

 
CANTO de Carlos de Oliveira 

I 
Cantar 

É empurrar o tempo ao encontro das cidades futuras 
Fique embora mais breve a nossa vida. 

 
In Antologia poética. A leve têmpera do vento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
XIGUBO* de José Craveirinha 
 
Minha mãe África 
Meu irmão Zambeze 
Culucumba! Culucumba! 
 
Xigubo estremece terra do mato 
e negros fundem-se ao sopro da xipalapala* 
e negrinhos de peitos nus na sua cadência 
levantam os braços para o lume da irmã lua 
e dançam as danças do tempo da guerra 
das velhas tribos da margem do rio. 
Ao tantã do tambor 
o leopardo traiçoeiro fugiu. 
E na noite de assombrações 
brilham alucinados de vermelho 
os olhos dos homens e brilha ainda 
mais o fio azul do aço das catanas. 
Dum-dum! 
Tantã! 
 
E negro Maiela 
músculos tensos na azagaia rubra 
salta o fogo da fogueira amarela 
e dança as danças do tempo da guerra 
das velhas tribos da margem do rio. 
 
E a noite desflorada 
abre o sexo ao orgasmo do tambor 
e a planície arde todas as luas cheias 
no feitiço viril da insuperstição das catanas. 
 
Tantã! 
E os negros dançam o ritmo da Lua Nova 
rangem os dentes na volúpia do xigubo 
e provam o aço ardente das catanas ferozes 
na carne sangrenta da micaia* grande. 
 
E as vozes rasgam o silêncio da terra 
enquanto os pés batem 
enquanto os tambores batem 
e enquanto a planície vibra os ecos milenários 
aqui outra vez os homens desta terra 
dançam as danças do tempo da guerra 
das velhas tribos juntas na margem do rio. [1958] 
 

CANTIGA DO BATELÃO de José Craveirinha 
 
 

Se me visses morrer 
os milhões de vezes que nasci 

 
Se me visses chorar 

os milhões de vezes que te riste... 
 

Se me visses gritar 
os milhos de vezes que me calei... 

 
Se me visses cantar 

os milhões de vezes que morri 

XIBUGO. Dança de exaltação guerreira. 
XIPALAPALA: espécie de trompa ou trombeta 
de chifre de antílope pala-pala com que se 
convoca o povo. 

MICAIA: árvore de 10 ou 12 metros de porte e 
de madeira forte (Acacia nigrescens) 



e sangrei... 
 

Digo-te irmão europeu 
havias de nascer 
havias de chorar 
havias de cantar 
havias de gritar 

 
E havias de sofrer 

a sangrar vivo 
milhões de mortes como Eu!!! 

 
JAMBUL de José Craveirinha 
 
I 
 
Jambul 
levantou cabeça 
levantou e vibrou sua azagaia 
Jambul cantou últimos hinos de guerra 
Jambul cantou últimos hinos do seu povo. 
Jambul foi derrotado pelas espingardas 
foi derrotado Jambul o primeiro homem 
tráfico de jambul primeiro xibalo* 
Começou! 
 
II 
 
Na cidade 
Jambul está varrer lixo 
Jambul está limpar alcatifa 
Jambul está carregar baldes de machimba* 
Jambul está carregar pedra 
Jambul está carregar vagão 
Jambul pisado até lá no fundo 
... pisado até lá no fundo do coração em sangue 
diz: - «Baietê...Baietê...» - e na sua terra 
humilhação de Jambul segundo xibalo 
com vassoura na mão 
e correntes nos pés 
continua. 
 
III 
 
Mãe ficou prenha 
Mãe geme no mundo fechado de mil ferros 
Mãe está chorar lágrimas de sangue 
Mãe está chorar sangue de sangue escravo 
Mãe está chorar mas é «m’pongolo» de uputo 
Fermentado 
Mãe está chorar até voltar a nascer 
Finalmente do ventre fermentado de suor 
Jambul o terceiro homem 
Jambul o homem da esperança 
Jambul azagaia da Redenção. 
 
[1952] 
 
In Obra poética I 
 

XIBALO: trabalhador braçal. É pejorativo. 
Sinónimo de escravo. 
MACHIMBA: excremento. 



BASTA-ME de FADWA TUQAN (1917-2003) 

 
Basta-me morrer na sua terra 

Ser sepultada nela 

Desfazer-me e desaparecer no seu solo 

E depois renascer como um rebento de erva 

Como uma flor na mão de uma criança que cresceu no meu país. 

Basta-me permanecer  

No amplexo do meu país 

Como terra, rebento de erva e flor. 

 
Durante as primeiras semanas após a guerra de Junho de 1967, jornais estrangeiros e estações de 

rádio veicularam notícias que deixavam entrever a calamidade como se o fim do povo árabe tivesse 

sido decidido por esse desastre. Dessa situação nasceu o seguinte poema:  



O DILÚVIO E A ÁRVORE FADWA TUQAN (1917-2003) 

 
Quando a tempestade satânica chegou e se espalhou 

No dia do dilúvio negro lançado 

Sobre a boa terra verdejante 

“Eles” contemplaram. 

Os céus ocidentais ressoaram com explicações de regozijo: 

“A Árvore caiu! 

O grande tronco está esmagado! O dilúvio deixou a Árvore sem vida!” 

 

Caiu realmente a Árvore? 

Nunca! Nem com os nossos rios vermelhos correndo para sempre, 

Nem enquanto o vinho dos nossos membros despedaçados 

Saciar nossas raízes sequiosas 

Raízes árabes vivas 

Penetrando profundamente na terra. 

 

Quando a Árvore se erguer, os ramos 

Vão florir verdes e viçosos ao sol 

O riso da Árvore desfolhará 

Debaixo do sol 

E os pássaros voltarão 

Sim, os pássaros voltarão com certeza 

Voltarão. 

 
AQUI FICAREMOS TAWFIQ ZAYYAD (1929 - 1994) 

 
 

Como se fôssemos vinte impossibilidades 

Em Lydda, em Ramla, na Galileia 

 

Aqui ficaremos 

Como tijolos sobre os vossos peitos 

Como lascas de vidro nas vossas gargantas 

Como espinhos de um cacto nos vossos olhos 

Como uma tempestade de fogo. 

 

Aqui ficaremos 

Como um muro sobre os vossos peitos 

Lavando preguiçosamente os pratos, no ruído dos bares 

Servindo bebidas aos nossos senhores 

Esfregando o chão das cozinhas enegrecidas 

Para arrancar dos vossos dentes azuis 

Uma côdea para os nossos filhos. 

 

Aqui ficaremos 

Como um pesado muro sobre os vossos peitos 

Nós famintos 

Que não temos que vestir 

Nós vos desafiamos. 



Cantamos as nossas canções 

Percorremos as ruas violentas com as nossas manifestações de raiva 

Enchemos as prisões com dignidade e orgulho 

Continuamos a ter filhos 

Uma geração revolucionária 

Depois de outra 

Como se fôssemos vinte impossibilidades 

Em Lydda, em Ramla, na Galileia! 

 

Aqui ficaremos 

Façam-nos o pior 

Nós guardamos a sombra 

Da oliveira e da figueira 

Nós semeamos as ideias 

Qual fermento na massa 

Os nossos nervos estão enregelados 

Mas o fogo do inferno aquece os nossos corações. 

 

Se tivermos sede 

Espremeremos as rochas 

Se tivermos fome 

Comeremos a terra 

Mas nunca partiremos. 

O nosso sangue é puro 

Mas não o pouparemos. 

Aqui temos o nosso passado 

O nosso presente 

E o nosso futuro 

O nosso futuro está atrás de nós. 

Como se fôssemos vinte impossibilidades 

Em Lydda, em Ramla, na Galileia 

Ó raízes vivas agarrem-se firmemente 

E penetrem no fundo da terra. 

 

É melhor para o opressor 

Refazer as suas contas 

Antes que a roda desande 

“Para cada acção há uma reacção” – ouçam 

O que diz o Livro. 

 
 
 
MURAL MAHMUD DARWICH (1941 - 2008) 

 
(Primeiros versos) 

 

Eis o teu nome, 

Diz uma mulher 

Que depois desaparece na espiral do corredor. 

 



Vejo ali o céu à mão de semear 

E a asa de uma pomba branca transporta-me 

A uma outra infância. 

Não sonho que sonho. Tudo é real. 

Sei que me esqueço de mim... e que vou voar. 

Serei aquilo em que me vou tornar 

No último céu. Tudo é branco. 

O mar suspenso sobre o telhado de uma nuvem branca 

E o nada no céu branco do absoluto. Estive e 

Não estive. 

Estou só à entrada dessa eternidade branca. 

Chegado antes da minha hora, 

Não me aparece algum anjo que me diga: 

“Que fizeste, lá em baixo, na terra?” 

E não oiço nem as aclamações dos bem-aventurados 

Nem as lamentações dos pecadores. Estou só na brancura. 

Só... 

Nada me faz mal à porta da eternidade, 

Nem os dias nem os sentimentos. 

Não sinto nem a leveza das coisas 

Nem o peso das obsessões.  

Não encontro ninguém a quem perguntar: 

“Onde está o meu onde, daqui em diante? 

Onde está a cidade dos mortos? Onde estou eu?” Não há nada, 

Aqui, no não-espaço... no não-tempo, 

Não há existência. 

 

Como se já tivesse conhecido a morte... 

Conheço esta visão e sei que parto 

Para o que não conheço. Talvez 

Esteja ainda vivo em algum lado, 

Consciente do que quero... 

 

Um dia serei o que quero. 

 

Um dia serei uma ideia que nenhum gládio levará 

À terra desolada, nenhum livro... 

Uma ideia semelhante à chuva sobre uma montanha 

Rasgada pelo rebento de um pé de erva. 

E a força não terá ganho, 

Nem a justiça fugitiva. 

 

Um dia serei o que quero. 

 

Um dia serei pássaro e, do meu nada, 

Tirarei a minha existência. Sempre que as minhas asas se 

 consomem 

Aproximo-me da verdade e renasço das cinzas. 

Sou o diálogo dos sonhadores. 

Renunciei ao meu corpo e à minha alma 



Para cumprir a minha primeira viagem ao sentido, 

Sou a ausência. Sou o perseguido 

Celeste. 

 

Um dia serei o que quero. 

 

Um dia serei uma vinha. 

O verão que me esprema já, 

Os passantes que bebam o meu vinho 

Sobre os lustres do espaço açucarado! 

Sou a mensagem e o mensageiro, 

As pequenas moradas e o correio. 

 

Um dia serei o que quero. 

 

Eis o teu nome, 

Diz uma mulher 

Depois desaparece no corredor da sua brancura. 

Eis o teu nome. Guarda-o bem! 

Não se descomponham por uma carta 

E não te importes com as bandeiras das tribos. 

Sê o amigo do teu nome horizontal, 

Testa-o sobre os vivos e os mortos,  

Condu-lo à boa dicção na companhia dos estrangeiros, 

Traça-o na parede da caverna. 

Ó meu nome: tu crescerás quando eu crescer, 

Tu me levarás e eu te levarei, 

Porque o estrangeiro é um irmão para o estrangeiro. 

Apresaremos a fêmea com a vogal longa devolvida às flautas. 

Ó meu nome: onde estamos agora? 

Diz! O que é hoje? O que é amanhã? 

O que é o tempo, o espaço, 

O antigo, o novo? 

 

Um dia seremos o que queremos. 

 


