
LIBERDADE – selecção de poemas

25 de Abril 
Sophia de Mello Breyner Andresen, O Nome das Coisas (1977) 

Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo

Liberdade
Miguel Torga, in 'Diário XII' 

Liberdade, que estais no céu... 
Rezava o padre-nosso que sabia, 
A pedir-te, humildemente, 
O pio de cada dia. 
Mas a tua bondade omnipotente 
Nem me ouvia. 

Liberdade, que estais na terra... 
E a minha voz crescia 
De emoção. 
Mas um silêncio triste sepultava 
A fé que ressumava 
Da oração. 

Até que um dia, corajosamente, 
Olhei noutro sentido, e pude, deslumbrado, 
Saborear, enfim, 
O pão da minha fome. 
Liberdade, que estais em mim, 
Santificado seja o vosso nome.

Uma gaivota voava… voava
Ermelinda Duarte

Ontem apenas
Fomos a voz sufocada
Dum povo a dizer não quero;
Fomos os bobos-do-rei
Mastigando desespero.
Ontem apenas
Fomos o povo a chorar



Na sarjeta dos que, à força,
Ultrajaram e venderam
Esta terra, hoje nossa.
Uma gaivota voava, voava,
Asas de vento,
Coração de mar.
Como ela, somos livres,
Somos livres de voar.
Uma papoila crescia, crescia,
Grito vermelho
Num campo qualquer.
Como ela somos livres,
Somos livres de crescer.
Uma criança dizia, dizia
“quando for grande
Não vou combater”.
Como ela, somos livres,
Somos livres de dizer.
Somos um povo que cerra fileiras,
Parte à conquista
Do pão e da paz.
Somos livres, somos livres,
Não voltaremos atrás.

OH! LIBERDADE!
Xanana Gusmão

(Para Sandra Lobo, Lisboa) 

Se eu pudesse 
pelas frias manhãs 
acordar tiritando 
fustigado pela ventania 
que me abre a cortina do céu 
e ver, do cimo dos meus montes, 
o quadro roxo, 
de um perturbado nascer do sol 
a leste de Timor 

Se eu pudesse 
pelos tórridos sóis 
cavalgar embevecido 
de encontro a mim mesmo 
nas serenas planícies do capim 
e sentir o cheiro de animais 
bebendo das nascentes 
que murmurariam no ar 
lendas de Timor 



Se eu pudesse 
pelas tardes de calma 
sentir o cansaço 
da natureza sensual 
espreguiçando-se no seu suor 
e ouvir contar as canseiras 
sob os risos 
das crianças nuas e descalças 
de todo o Timor 

Se eu pudesse 
ao entardecer das ondas 
caminhar pela areia 
entregue a mim mesmo 
no enlevo molhado da brisa 
e tocar a imensidão do mar 
num sopro da alma 
que permita meditar o futuro 
da ilha de Timor 

Se eu pudesse 
ao cantar dos grilos 
falar para a lua 
pelas janelas da noite 
e contar-lhes romances do povo 
a união inviolável dos corpos 
para criar filhos 
e ensinar-lhes a crescer e a amar 
a Pátria Timor! 

Cipinang, 8 de Outubro de 1995 

LIBERDADE
Armindo Rodrigues (1904-1993)

Ser livre é querer ir e ter um rumo
e ir sem medo,
mesmo que sejam vãos os passos.
É pensar e logo
transformar o fumo
do pensamento em braços.
É não ter pão nem vinho,
só ver portas fechadas e pessoas hostis
 e arrancar teimosamente do caminho
sonhos de sol
com fúrias de raiz.
É estar atado, amordaçado, em sangue exausto



e, mesmo assim,
só de pensar gritar
gritar
e só de pensar ir
ir e chegar ao fim.

O LONGO SONO
Manuel Alegre

Depois da tempestade
o longo sono.
Os tributos. A fome.
E o estrangeiro por dono
deste país que já não tem no nome
a independência da palavra liberdade.

AS MÃOS
Manuel Alegre

Com mãos se faz a paz se faz a guerra.
Com mãos tudo se faz e se desfaz.
Com mãos se faz o poema – e são de terra.
Com mãos se faz a guerra – e são a paz. 

Com mãos se rasga o mar. Com mãos se lavra.
Não são de pedras estas casas mas
de mãos. E estão no fruto e na palavra
as mãos que são o canto e são as armas. 

E cravam-se no Tempo como farpas
as mãos que vês nas coisas transformadas.
Folhas que vão no vento: verdes harpas. 

De mãos é cada flor cada cidade.
Ninguém pode vencer estas espadas:
nas tuas mãos começa a liberdade. 

A LIBERDADE
Karl Krolow (1915-1967)

Passa rápida, absorta em si mesma.

O povo diz: deita mau-olhado.
Pela noite ela ouviu
a conversa das armas automáticas.
Espiou através dos cortantes ares



o tempo como um grande pássaro
voando para longe: a Esperança.
Viu sangue antigo que do chão se erguia
e com sangue novo se misturava.

Passa rápida, absorta em si mesma.

O povo diz: deita mau-olhado,
Mas súbitamente das cinturas
se erguem as armas automáticas
e mesmo as estátuas
lhe deram tiros.
Nas mãos de todos
a morte foi posta.

Passa rápida, absorta em si mesma.

Ao canto, à espreita, espera-a
o bandido negro:
violência, com duro metal
no punho.

LIBERDADE
Paul Eluard

Nos meus cadernos da escola,
Sobre a carteira, nas árvores,
Sobre a neve, na areia
- escrevo o teu nome

Em toda a página lida,
Em toda a página em branco,
Na pedra, no sangue, no papel, ou na cinza
- escrevo o teu nome

Sobre as gravuras douradas,
Sobre as armas dos guerreiros,
Sobre a coroa dos reis
- escrevo o teu nome

Na floresta e no deserto,
Sobre os ninhos, sobre as giestas,
Nos ecos da minha infância
- escrevo o teu nome

Nas maravilhas das noites,
No pão branco das jornadas,



Nas estações de noivado
- escrevo o teu nome

Em todos os meus trapos azuis,
No lago solar bolorento,
Na lagoa lua vibrante
- escrevo o teu nome

Nos campos, nos horizontes,
Nas asas dos pássaros,
Sobre os moinhos de sombras
- escrevo o teu nome

Em cada sopro da aurora,
Sobre o mar, sobre os barcos,
Na insensatez das montanhas
- escrevo o teu nome

Nos flocos das nuvens,
Nos suores da trovoada,
Na chuva quente e entediante
- escrevo o teu nome

Sobre as formas cintilantes,
Nas campânulas de cores,
Na verdade física
- escrevo o teu nome

Sobre as veredas despertas,
Nos caminhos desdobrados,
Sobre as praças transbordantes
- escrevo o teu nome

Na lâmpada que se acende,
Na lâmpada que se apaga,
Nas casas cheias de gente
- escrevo o teu nome

No fruto cortado em dois,
O do espelho e o do meu quarto,
Na concha vazia da minha cama
- escrevo o teu nome

No meu cão guloso e terno,
Mas sempre de orelha em pé
E patas destrambelhadas
- escrevo o teu nome

No trampolim da minha porta,



Nos objectos fmiliares,
Nas chamas do lume bento
- escrevo o teu nome

Em toda a carne concedida,
Na fronte dos meus amigos,
Em cada mão estendida
- escrevo o teu nome

Na vidraça das surpresas
Sobre os lábios expectantes,
Muito acima do silêncio
- escrevo o teu nome

Nos meus refúgios destruídos,
Nos meus faróis ruídos,
Nas paredes do meu tédio
- escrevo o teu nome

Sobre a ausência do desejo,
Sobre a solidão desnudada,
Nos descaminhos da morte
- escrevo o teu nome

No retorno da saúde,
No risco que se correu,
Na esperança sem lembrança
- escrevo o teu nome

E, pelo poder de um nome,
Começo a viver de novo:
Nasci para te conhecer e te chamar
LIBERDADE

(tradução: Ana da Palma)

QUEM A TEM... 
Jorge de Sena

Não hei-de morrer sem saber 
Qual a cor da liberdade. 
Eu não posso senão ser 
desta terra em que nasci. 
Embora ao mundo pertença 
e sempre a verdade vença, 
qual será ser livre aqui, 
não hei-de morrer sem saber.



Trocaram tudo em maldade, 
é quase um crime viver. 
Mas embora escondam tudo 
e me queiram cego e mudo 
não hei-de morrer sem saber 
qual a cor da liberdade. 


