A língua portuguesa é uma porta aberta para o mundo

Atalho para ficheiro de som aqui

Poema in “Branco no Branco”
de Eugénio de Andrade

Encostas a face à melancolia e nem sequer
ouves o rouxinol. Ou é a cotovia?
Suportas mal o ar, dividido
entre a fidelidade que deves
à terra de tua mãe e ao quase branco azul
onde a ave se perde.
A música, chamemos-lhe assim,
foi sempre a tua ferida, mas também
foi sobre as dunas a exaltação.
Não oiças o rouxinol. Ou a cotovia.
É dentro de ti
Que toda a música é ave.

Atalho para ficheiro de som aqui

Poema Creio
de Natália Correia
Creio nos anjos que andam pelo mundo,
Creio na Deusa com olhos de diamantes,
Creio em amores lunares com piano ao fundo,
Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes,
Creio num engenho que falta mais fecundo
De harmonizar as partes dissonantes,
Creio que tudo é eterno num segundo,
Creio num céu futuro que houve dantes,
Creio nos deuses de um astral mais puro,
Na flor humilde que se encosta ao muro,
Creio na carne que enfeitiça o além,
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Poema Neologismo
de Manuel Bandeira

Poema Sou o Que Sou e Como Sou
de Clarice Lispector

Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palavras
Que traduzem a ternura mais funda
E mais cotidiana.
Inventei, por exemplo, o verbo
teadorar.
Intransitivo:
Teadoro , Teodora.

Sou o que quero ser, porque possuo
apenas uma vida e nela só tenho
uma chance de fazer o que quero.
Tenho felicidade o bastante para fazê-la
doce dificuldades para fazê-la forte,
Tristeza para fazê-la humana e
esperança suficiente para fazê-la feliz.
As pessoas mais felizes não tem as
melhores coisas,
elas sabem fazer o melhor das
oportunidades que aparecem
em seus caminhos.

Eugénia Rufino ensina
Português do Brasil

Rosália Ribeiro ensina
Português do Brasil

Creio no incrível, nas coisas assombrosas,
Na ocupação do mundo pelas rosas,
Creio que o Amor tem asas de ouro. Ámem.
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Português Europeu
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