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BIOGRAFIA DE Florbela Espanca 

FLORBELA ESPANCA nasceu em Vila Viçosa, em 1894, e faleceu em Matosinhos 
- onde pôs termo à vida - em 1930.  
A poesia de Florbela caracteriza-se pela recorrência dos temas do sofrimento, da solidão, do 
desencanto, aliados a uma imensa ternura e a um desejo de felicidade e plenitude que só 
poderão ser alcançados no infinito. A veemência passional da sua linguagem, marcadamente 
pessoal, centrada nas suas próprias frustrações e anseios, é de um sensualismo muitas vezes 
erótico. As suas obras são a expressão poética dum caso humano. As mais conhecidas  

são: Livro de Mágoas (1919), Livro de Soror Saudade (1923) e a mais importante  de todas Charneca em Flor 
(1930). - É considerada a grande figura feminina das primeiras décadas da literatura portuguesa do século XX. 

«««TRIBUNA DO VATE»»» 

“OS MAIS BELOS POEMAS DA LÍNGUA PORTUGUESA” 

MAIS ALTO 
 
Mais alto, sim! mais alto, mais além 
Do sonho, onde morar a dor da vida, 
Até sair de mim! Ser a Perdida, 
A que se não encontra! Aquela a quem 
 
O mundo não conhece por Alguém! 
Ser orgulho, ser águia na subida, 
Até chegar a ser, entontecida, 
Aquela que sonhou o meu desdém! 
 
Mais alto, sim! Mais alto! A Intangível 
Turris Ebúrnea erguida nos espaços, 
À rutilante luz dum impossível! 
 
Mais alto, sim! Mais alto! Onde couber 
O mal da vida dentro dos meus braços, 
Dos meus divinos braços de Mulher! 

SER POETA 
 
Ser poeta é ser mais alto, é ser maior 
Do que os homens! Morder como quem beija! 
É ser mendigo e dar como quem seja 
Rei do Reino da Aquém e de Além Dor! 
 
É ter de mil desejos o esplendor 
E não saber sequer que se deseja! 
É ter cá dentro um astro que flameja, 
É ter garras e asas de condor! 
 
É ter fome, é ter sede de Infinito! 
Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim... 
É condensar o mundo num só grito! 
 
E é amar-te, assim, perdidamente... 
É seres alma, e sangue, e vida em mim 
E dizê-lo cantando a toda a gente! 

OS VERSOS QUE TE FIZ 
 
Deixa dizer-te os lindos versos raros 
Que a minha boca tem pra te dizer! 
São talhados em mármore de Paros 
Cinzelados por mim pra te oferecer. 
 
Têm dolências de veludos caros, 
São como sedas brancas a arder... 
Deixa dizer-te os lindos versos raros 
Que foram feitos pra te endoidecer! 
 
Mas, meu amor, eu não tos digo ainda... 
Que a boca da mulher é sempre linda 
Se dentro guarda um verso que não diz! 
 
Amo-te tanto! E nunca te beijei... 
E, nesse beijo, amor, que eu não te dei 
Guardo os versos mais lindos que te fiz! 

Quando o olvido vier 
Teu amor amortalhar, 
Quero a minha triste vida, 
Na mesma cova, enterrar. 

Tanto ódio e tanto amor 
Na minha alma contenho; 
Mas o ódio inda é maior 
Que o doido amor que te tenho. 
 
Odeio teu doce sorriso, 
Odeio o teu lindo olhar, 
E ainda mais a minh'alma 
Por tanto e tanto te amar! 

Li um dia, não sei onde, 
Que em todos os namorados 
Uns amam muito, e os outros 
Contentam-se em ser amados. 
 
Fico a cismar pensativa 
Neste mistério encantado... 
Digo para mim: de nós dois 
Quem ama e quem é amado?... 


