


TABACARIA

Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
(...)
Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.
Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer,
E não tivesse mais irmandade com as coisas
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua
A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada
De dentro da minha cabeça,
E um sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.
[...]
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FERNANDO PESSOA: ELE- MESMO 

ORTÔNIMO, isto é, o Fernando Pessoa que escreveu em seu próprio
nome. Obra escrita em língua portuguesa em duas vertentes:

• saudosista-nacionalista-épica (Mensagem, 1935)

• poesia lírica tradicional (Cancioneiro e Quadras ao Gosto Popular).
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TEMAS : 

• Reflexões sobre a própria arte poética e sobre o papel do artista; o 
mistério da existência; 

•Solidão e tédio; o destino cósmico do ser humano; remessa a uma 
outra realidade, oculta, invisível; a natureza e a realidade do EU.  

FERNANDO PESSOA: ELE- MESMO 
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Isto
Dizem que finjo ou minto
Tudo que escrevo. Não.
Eu simplesmente sinto
Com a imaginação.
Não uso o coração.

Tudo o que sonho ou passo,
O que me falha ou finda,
É como que um terraço
Sobre outra coisa ainda.
Essa coisa é que é linda.
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Por isso escrevo em meio
Do que não está ao pé,
Livre do meu enleio,
Sério do que não é.
Sentir? Sinta quem lê!



O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não tem.

E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.

Autopsicografia
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