
Poema das árvores - António Gedeão 
    

As árvores crescem sós. E a sós florescem.As árvores crescem sós. E a sós florescem.As árvores crescem sós. E a sós florescem.As árvores crescem sós. E a sós florescem. 

  

Começam por ser nada. Pouco a poucoComeçam por ser nada. Pouco a poucoComeçam por ser nada. Pouco a poucoComeçam por ser nada. Pouco a pouco 

se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo.se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo.se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo.se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo. 

     

Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos,Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos,Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos,Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos, 

eeee    deles nascem folhas, e as folhas multiplicamdeles nascem folhas, e as folhas multiplicamdeles nascem folhas, e as folhas multiplicamdeles nascem folhas, e as folhas multiplicam----se.se.se.se. 

     

Depois, por entre as folhas, vãoDepois, por entre as folhas, vãoDepois, por entre as folhas, vãoDepois, por entre as folhas, vão----se esboçando as flores,se esboçando as flores,se esboçando as flores,se esboçando as flores, 

e então crescem as flores, e as flores produzem frutos,e então crescem as flores, e as flores produzem frutos,e então crescem as flores, e as flores produzem frutos,e então crescem as flores, e as flores produzem frutos, 

e os frutos dão sementes,e os frutos dão sementes,e os frutos dão sementes,e os frutos dão sementes, 

e as sementes preparam novas árvores.e as sementes preparam novas árvores.e as sementes preparam novas árvores.e as sementes preparam novas árvores. 

     

E tudo sempre a sós, a sóE tudo sempre a sós, a sóE tudo sempre a sós, a sóE tudo sempre a sós, a sós consigo mesmas.s consigo mesmas.s consigo mesmas.s consigo mesmas. 

Sem verem, sem ouvirem, sem falarem.Sem verem, sem ouvirem, sem falarem.Sem verem, sem ouvirem, sem falarem.Sem verem, sem ouvirem, sem falarem. 

Sós.Sós.Sós.Sós. 

De dia e de noite.De dia e de noite.De dia e de noite.De dia e de noite. 

Sempre sós.Sempre sós.Sempre sós.Sempre sós. 

     

Os animais são outra coisa.Os animais são outra coisa.Os animais são outra coisa.Os animais são outra coisa. 

ContactamContactamContactamContactam----se, penetramse, penetramse, penetramse, penetram----se, trespassamse, trespassamse, trespassamse, trespassam----se,se,se,se, 

fazem amor e ódio, e vão à vidafazem amor e ódio, e vão à vidafazem amor e ódio, e vão à vidafazem amor e ódio, e vão à vida 

como se nada fosse.como se nada fosse.como se nada fosse.como se nada fosse. 

     

As árvores, não.As árvores, não.As árvores, não.As árvores, não. 

Solitárias, as Solitárias, as Solitárias, as Solitárias, as árvores,árvores,árvores,árvores, 

exauram terra e sol silenciosamente.exauram terra e sol silenciosamente.exauram terra e sol silenciosamente.exauram terra e sol silenciosamente. 

Não pensam, não suspiram, não se queixam.Não pensam, não suspiram, não se queixam.Não pensam, não suspiram, não se queixam.Não pensam, não suspiram, não se queixam. 

Estendem os braços como se implorassem;Estendem os braços como se implorassem;Estendem os braços como se implorassem;Estendem os braços como se implorassem; 

com o vento soltam ais como se suspirassem;com o vento soltam ais como se suspirassem;com o vento soltam ais como se suspirassem;com o vento soltam ais como se suspirassem; 

e gemem, mas a queixa não é sua.e gemem, mas a queixa não é sua.e gemem, mas a queixa não é sua.e gemem, mas a queixa não é sua. 

  

Sós, sempre sós.Sós, sempre sós.Sós, sempre sós.Sós, sempre sós. 

Nas planícies, nos montes, nas fNas planícies, nos montes, nas fNas planícies, nos montes, nas fNas planícies, nos montes, nas florestas,lorestas,lorestas,lorestas, 

A crescer e a florir sem consciência.A crescer e a florir sem consciência.A crescer e a florir sem consciência.A crescer e a florir sem consciência. 

     

Virtude vegetal viver a sósVirtude vegetal viver a sósVirtude vegetal viver a sósVirtude vegetal viver a sós 

E entretanto dar flores.E entretanto dar flores.E entretanto dar flores.E entretanto dar flores. 

 
 



 
Árvores do Alentejo – Florbela Espanca 
 

Horas mortas... curvadas aos pés do Monte 

A planície é um brasido... e, torturadas, 

As árvores sangrentas, revoltadas, 

Gritam a Deus a bênção duma fonte! 

E quando, manhã alta, o sol postonte 

A oiro a giesta, a arder, pelas estradas, 

Esfíngicas, recortam desgrenhadas 

Os trágicos perfis no horizonte! 

Árvores! Corações, almas que choram, 

Almas iguais à minha, almas que imploram 

Em vão remédio para tanta mágoa! 

Árvores! Não choreis! Olhai e vede: 

- Também ando a gritar, morta de sede, 

Pedindo a Deus a minha gota de água! ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Como um vento na floresta Como um vento na floresta Como um vento na floresta Como um vento na floresta ––––    Fernando Pessoa (Poesia Inéditas)Fernando Pessoa (Poesia Inéditas)Fernando Pessoa (Poesia Inéditas)Fernando Pessoa (Poesia Inéditas) 

 

Como um Como um Como um Como um vento na floresta.vento na floresta.vento na floresta.vento na floresta.  

Minha emoção não tem fim.Minha emoção não tem fim.Minha emoção não tem fim.Minha emoção não tem fim.  

Nada sou, nada me resta.Nada sou, nada me resta.Nada sou, nada me resta.Nada sou, nada me resta.  

Não sei quem sou para mim.Não sei quem sou para mim.Não sei quem sou para mim.Não sei quem sou para mim. 

 

EEEE    como entre os arvoredoscomo entre os arvoredoscomo entre os arvoredoscomo entre os arvoredos  

Há grandes sons de folhagem,Há grandes sons de folhagem,Há grandes sons de folhagem,Há grandes sons de folhagem,  

Também agito segredosTambém agito segredosTambém agito segredosTambém agito segredos      

No fundo da minha imagem.No fundo da minha imagem.No fundo da minha imagem.No fundo da minha imagem. 

 

EEEE    o grande ruído do ventoo grande ruído do ventoo grande ruído do ventoo grande ruído do vento  

Que as folhas cobremQue as folhas cobremQue as folhas cobremQue as folhas cobrem    de somde somde somde som  

DespeDespeDespeDespe----me do pensamento :me do pensamento :me do pensamento :me do pensamento :  

Sou ninguém, temo ser bom.Sou ninguém, temo ser bom.Sou ninguém, temo ser bom.Sou ninguém, temo ser bom. 

 


