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Infância Esquecida

Hoje, na rotina cansativa que é a vida, já não conheço a
[menina da minha infância.]
E tenho saudades dessa criança doce e feliz.
Saudades de sentir a relva húmida debaixo dos pés enquanto
[corria mais veloz que uma flecha]
Debaixo da chuva e de ouvir o som do meu riso correndo atrás
[de borboletas fugitivas.]
Saudades de sujar as mãos na terra fria e de subir à grande
árvore para colher a sua última maçã.
Saudades de adormecer agarrada à minha pequena boneca de
trapos e de andar com os meus longos caracóis ruivos
[despenteados.]
Saudades de subir rochas à luz do sol e de saltar para as
grandes e geladas ondas do mar e
nadar como um ágil e pequeno peixinho.
Saudades de pensar na realidade dos sonhos quando estes
[sabiam a chocolate ou até]
mesmo quando eram amargos como limão.
Saudades de viver a vida brincando ao pim-pu-ne-ta.
Saudades de quando tudo era fácil.
Saudades do sabor a liberdade.
Saudades de ser criança.

   Maria Inês Vilhena, 9º A

Miragem

Acordei naquele dia e senti
Que nada mais fazia já sentido
As flores que anteriormente me deixavam feliz
Tinham simplesmente  o odor perdido

Os campos verdes que dantes admirava
Eram agora apenas uma miragem
E aquelas lindas fontes onde me refrescava
Não passavam enfim de uma antiga imagem

As árvores felizes com a sua beleza
Choravam ao ver que a tinham perdido
Eram menos agora que ciprestes do inferno

Toda aquela moldura de tristeza
E aquele desejo agora perdido
Eram apenas o reflexo do Inverno

   João Pedro Rocha, 11º D

Com o objectivo de promover a dimensão estética da língua portuguesa, estimular
o gosto pela poesia e, simultaneamente, assinalar o dia Mundial da Poesia, a
Mediateca promoveu no final do Mês de Março um concurso destinado a todos os
alunos da escola. O concurso compreendia dois escalões: um destinado aos alunos
do terceiro ciclo, outro destinado aos alunos do secundário e lançava-lhes o desafio
de escrever um poema com tema livre e sem regras formais.

Diz-se vulgarmente que somos um país de poetas, mas a verdade é que nem
sempre é fácil motivar os alunos para a poesia. Daí  que tenhamos ficado surpreendidos
pela quantidade de trabalhos apresentados e pela qualidade de alguns deles, sobretudo
se pensarmos que se trata, em alguns casos, de alunos com catorze ou quinze anos.

O júri, constituído pelas professoras Isabel Mimoso e Filomena Barradas, pela
funcionária Fernanda Palminha e pela aluna Patrícia Policarpo (10º B), teve a difícil
tarefa de seleccionar o poema vencedor de cada escalão: Infância Esquecida, de
Maria Inês Vilhena, do 9º A (I Escalão) e Miragem, de João Pedro Rocha, do 11º D
(II Escalão).

Para além destes poemas, quisemos também destacar outros que se nos
afiguraram de qualidade. Por isso, aqui apresentamos, na Semana da Leitura, este
conjunto de poemas para recreio de todos os amantes da poesia e, sobretudo, para
uma maior e sempre crescente motivação da comunidade educativa à prática da
escrita e da leitura!

A equipa da Mediateca felicita todos aqueles que participaram e faz votos para
que continuem a cultivar o gosto pela poesia.

Afinal, talvez sejamos mesmo um país de poetas!

Todos os dias nascem poetas

A.C.A e M.F.B.g

Alma Aprisionada

Que fazes aqui…?
Libertar a alma aprisionada!?
Esquece! Parte!
Que eu esqueço que vi…
Sem nunca pensar em nada.
Apago o que vivi!
Corri pela dura calçada…
Sorri quando atormentada…
Porque o destino assim o quis!
Que fosse infeliz…
Vai, vai por onde ele te diz…
E folga a minha alma torturada!

   Marlene Silva, 11º C

O Sonho

Deitei-me no campo
Sob o céu estrelado e negro
Sozinho no meu canto
O canto onde escrevo

Penso repetidamente
De que vale esta vida
A resposta chega isoladamente
A minha vida está esquecida

Fechei os olhos delicadamente
Num silêncio ensurdecedor
Num harpejo de sofrimento e dor

Respiro bem fundo
Enquanto o coração acalmava
E tinha por fim o sonho eterno que tanto cobiçava.

   João Pedro Rocha, 11º D

O Sonho

Miragem
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A Dança da Sedução
O violino toca, deixando as pequenas notas ecoarem
[por todo o salão de baile]
Quando a música toca mais alto, mais ela dança.
Rodopia, fazendo esvoaçar os seus longos caracóis
[ruivos]
Abanando as suas formas dentro do vestido justo.
As curvas finas e delgadas oscilando
Despertando os olhares de homens sedentos.
O calor do fogo na lareira aquece toda a sala
E a música toca e toca, sempre mais alto,
Acompanhando o bater do seu coração acelerando
[enquanto dança.]
Sim. Esta noite ela dança. Dança como nunca dançou.
Rodopiando, sorrindo e provocando.
Esta noite ela dança. A dança da sedução.

Maria Inês Vilhena, 9º Ag

Pela orquestra se faz a Primavera,
Com a suavidade de água brilhante,
Com as ondas do mar vibrante
Surgem as flores dançando.

É um sonho clássico dos humanos,
Viver a vida com animação,
Sentir o ruído da perfeição
E passar este sonho pela mão.

A Vida é…

A vida é para ser vivida
Com esperança e alegrias

A vida é sermos fortes
Quando o azar nos bate à porta
Mostrar-lhe as nossas sortes

A vida é querer dar
Sem nada receber
Como uma lufada de ar
Que vem do mar

A vida parece boa
Mas não tenham ilusões
É um barco sem proa
E uma roseira sem botões

   Nádia Bernardino, 9ºD
O Rosto

Todos os dias,
Quando vejo os teus olhos,
Observo a bruma do mar,
A espuma das ondas que batem nas rochas.

Mas também vejo flores de várias cores,
Os campos verdes,
Respiro o ar puro,
E vejo uma linda rosa vermelha,
Vermelha como os teus lábios.
 
No canto desse olho,
Está uma pérola de cristal,
Que se espalha pela face serena,
E, ao ouvir o som da mais leve melodia,
Esses olhos iluminam-se,
Os lábios abrem-se e,
O mais suave sorriso nasceu.
 
E sei que nesse oceano,
Espelha o mais brilhante sol,
No céu azul
E nesse céu, os anjos olham por mim.

   Rui Matos, 9º A

Mãe

Podia querer-te aqui
Podia chorar de desejo
Podia procurar por ti
E gritar que não te vejo

Podia pedir um abraço
Podia pedir um beijinho
Com tudo pelo que passo
Queria apenas um carinho

Podia gritar bem alto
Podia ainda agradecer
E decerto daria um salto
Se a morte me deixasse VER-TE

   João Pedro Rocha, 11º D

Inna Fedchyshyn, 9º Ag

A Menina Que Perdeu o Sorriso

Caminha pela calçada debaixo da chuva
Sem saber para onde vai.
Um passinho de cada vez. Sem destino.
Pobre menina ferida que não sorri mais.
Pequena flor de tenra idade com o coração destroçado.
Deita lágrimas secas e solta gritos silenciosos a cada passo que dá
Tentando manter-se firme, para que ninguém veja a ferida no seu
[peito.]
Mas a noite chega
Escura e fria.
E no meio da solidão, vejo-a cair sem forças para lutar mai
Chorando agarrada ao peito pedindo para que ele volte.
Mas ela sabe.
Sabe que nunca mais o poderá tocar, jamais o poderá sentir.
Ele não quer mais o seu coração
Sugou-lhe a alegria e o brilho que tinha nos olhos.
Tirou-lhe a sede de viver e deixou-a a sangrar.
E de mãos cobrindo as faces, ela chora de dor quando ninguém a vê.
Pobre menina de caracóis de ouro que se perdeu na vida e não sorri
[mais.]

   Maria Inês Vilhena, 9º A
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