
VAI-SE O CANTO VÃO-SE AS 

ARMAS 

 

Não sei se as pedras andam 

Mas o meu país é pedra 

e anda. Desloca-se. Foge. 

Pula ribeiros nas pernas 

do povo. Salta fronteiras 

nas minhas pernas. Rasteja. 

Nada. Esconde-se. Atravessa 

montanhas. Desaparece. 

Disfarça-se. O meu país 

deixou de ser país. É 

qualquer coisa que caminha. 

Que se procura. Saudade 

de ser Pátria. País em 

movimento. País sem 

chão. Assim cortado 

pela raiz o meu país 

é feito de dois países: 

um é dono o outro não. 

Fica o dono e vai-se o outro. 

O que se fica tem tudo 

o que se vai nada tem: 

nem terra para ficar 

nem licença para ir. 

 

O meu país não é dono. 

Não tem licença de nada. 

País clandestino. Pedra 

ambulante. Chão que sangra. 

Que caminha. Pula 

ribeiros. Corre. Derrama-se. 

E vai-se com ele a força 

a guitarra a pena a foice. 

Vai-se o canto. Vão-se as armas. 

 

Manuel Alegre, «O Canto e as Armas», (1967) 
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in Manuel Alegre. Trinta anos de 

poesia, Publicações D. Quixote. Lisboa, 1995 
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É A MEDO QUE ESCREVO 

 

 É a medo que escrevo. A medo penso, 

 A medo sofro e empreendo e calo. 

 A medo peso os termos quando falo. 

 A medo me renego, me convenço. 

  

 A medo amo. A medo me pertenço. 

 A medo repouso no intervalo 

 De outros medos. A medo é que resvalo 

 O corpo escrutador, inquieto, tenso. 

  

 A medo durmo. A medo acordo. A medo 

 Invento. A medo passo, a medo fico. 

 A medo meço o pobre, meço o rico. 

  

 A medo guardo confissão, segredo, 

 Dúvida, fé. A medo. A medo tudo. 

 Que já me querem cego, surdo e mudo. 
 

 

 

 

 

 

 

        José Cutileiro, Os medos, in Versos da mão esquerda, 1961.    

 

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. 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen 


