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Tenho Saudades de Ti 

 
        Os dias contigo são dias inteiros que passam num instante. Tenho 
saudades de ti quando acordo, antes de perceber que já estás ali ao meu 
lado. Tenho saudades de ti de manhã enquanto espero que desças do banho. 
Fico bem a ler enquanto te espero, mas leio melhor quando estás ao pé de 
mim, quando já não me apetece ler.  
       Hoje foi mais um dia contigo e, mais uma vez, dou comigo aqui à noite, 
separado de ti, para escrever sobre o dia que se passou. E a coisa principal 
que aconteceu foi ter saudades de ti outra vez.  
         Bem sei que sei onde estás e que eu estou aqui a cinco passos de ti. 
Mas a maior certeza que tenho é que, apesar disso tudo, não estou contigo 
nem tu estás comigo. É o que me basta para ter saudades de ti. Não preciso 
de mais: se mais tivesse, morreria.  
         É verdade que estive contigo durante uma pequena parte do dia: 
aquela a que as pessoas tristes e habituadas chamam vida. Mas estava tão 
apaixonado e tão feliz que nem dei por isso.  
        Pensei apenas: "Conseguimos! Conseguimos estar juntos! Nem 
acredito!" E o tempo nunca é suficiente para me convencer que 
conseguimos mesmo estarmos juntos e, ao mesmo tempo, estarmos juntos o 
tempo suficiente para deixarmos de nos preocuparmos (e sofrermos) com 
isso.   
      Continuo a sofrer, todos os dias, às mesmas horas em que não estou 
contigo, da saudade de quando estive. Os dias contigo são os bocadinhos de 
manhã, tarde e noite que são avaramente permitidos aos mais felizes.  
        
E apaixonados. E ingratos.  
 
Miguel Esteves Cardoso, in Jornal Público, 26 de maio de 2015 



 

Carta de Amor 

        Acabo por vagar sem rumo na distância, até que 
possa voar em teus braços e possa considerar-me 
inteiramente em casa contigo, e possa enviar minha 
alma abraçada por ti ao reino do espírito. Sim, 
infelizmente assim deve ser. Tu deves dominar-te mais 
ao conhecer minha fidelidade a ti, nunca pode outra 
possuir meu coração, nunca, nunca. Oh, Deus, por que 
ter de separar-se de si mesmo do que se ama tanto, e 
assim, minha vida em Viena) como é agora é uma vida 
miserável amor me faz o homem mais feliz e o mais 
infeliz ao mesmo tempo. Na minha idade deveria ter 
certa estável regularidade. Pode isso existir em nossa 
relação? Anjo, agora mesmo escuto que o correio vai 
todos os dias e, portanto, devo terminar, de modo que 
tu receberás a C (carta) imediatamente. Permanece 
calma, só através da tranquila contemplação de nossa 
existência poderemos alcançar nosso objetivo de 
vivermos juntos. Seja paciente, ama-me hoje, ontem, 
que dolorosa falta sinto de ti, de ti, de ti tu, meu amor, 
meu tudo, adeus.  
      Oh, continue amando-me, nunca julgue mal o mais 
fiel coração de teu amado, amado L.  
      Sempre teu, sempre minha, sempre nosso. 

 

De Beethoven para sua Amada Imortal 

 



 

Amo-te Mais do que Nunca 

 

       Acabei, enfim, acabei! E logo me 
precipito a enviar-te uma palavrinha!  
    Amo-te, és a minha vida, toda a minha 
vida. Aqui estou, pois, liberto! Que alegria! 
Até logo! Amo-te mais do que nunca. E tu, 
como te sentes esta manhã, minha alegria? 
Passaste bem a noite, ao menos? Irei 
encontrar o teu belo rosto radioso como o 
céu, que ontem chorava e hoje sorri? Preciso 
que tenhas saúde, que me ames, que sejas 
feliz. Preciso de ti, da tua saúde, do teu 
amor, da tua felicidade. Sabes, pobre 
querida, que podes viver descansada 
enquanto eu viver. O céu fez as minhas 
mãos para que reparassem a tua vida meio 
desfeita, a minha alma para compreender o 
teu coração, os meus lábios para beijar os 
teus pés. 
 
 
Victor Hugo, in 'Carta a Juliette Drouet' 
 



 O tempo passa? Não passa 
 
O tempo passa? Não passa 
no abismo do coração. 
Lá dentro, perdura a graça 
do amor, florindo em canção. 
 
O tempo nos aproxima 
cada vez mais, nos reduz 
a um só verso e uma rima 
de mãos e olhos, na luz. 
 
Não há tempo consumido 
nem tempo a economizar. 
O tempo é todo vestido 
de amor e tempo de amar. 
 
O meu tempo e o teu, amada, 
transcendem qualquer medida. 
Além do amor, não há nada, 
amar é o sumo da vida. 
 
São mitos de calendário 
tanto o ontem como o agora, 
e o teu aniversário 
é um nascer toda a hora. 
 
E nosso amor, que brotou 
do tempo, não tem idade, 
pois só quem ama 
escutou o apelo da eternidade 
 
(Carlos Drummond de Andrade) 



 

 

 

         "Tenho saudades da carícia dos teus braços, dos teus braços fortes, dos teus braços carinhosos 
que me apertam e que me embalam nas horas alegres, nas horas tristes. Tenho saudades dos teus 
beijos, dos nossos grandes beijos que me entontecem e me dão vontade de chorar. Tenho saudades 
das tuas mãos (...) Tenho saudades da seda amarela tão leve, tão suave, como se o sol andasse sobre 
o teu cabelo, a polvilhá-lo de oiro. Minha linda seda loira, como eu tenho vontade de te desfiar 
entre os meus dedos! Tu tens-me feito feliz, como eu nunca tivera esperanças de o ser. Se um dia 
alguém se julgar com direitos a perguntar-te o que fizeste de mim e da minha vida, tu dize-lhe, 
meu amor, que fizeste de mim uma mulher e da minha vida um sonho bom; podes dizer seja a quem 
for, a meu pai como a meu irmão, que eu nunca tive ninguém que olhasse para mim como tu olhas, 
que desde criança me abandonaram moralmente que fui sempre a isolada que no meio de toda a 
gente é mais isolada ainda. Podes dizer-lhe que eu tenho o direito de fazer da minha vida o que eu 
quiser, que até poderia fazer dela o farrapo com que se varrem as ruas, mas que tu fizeste dela 
alguma coisa de bom, de nobre e de útil, como nunca ninguém tinha pensado fazer. Sinto-me nos 
teus braços defendida  contra toda a gente e já não tenho medo que toda a lama deste mundo me 
toque sequer. " 

 

Florbela Espanca, in “Correspondência (1920)” 

 

 



Vim para os Teus Braços Chicoteada pela Vida 

 

Então tu pensas que há muitos casais como nós por esse mundo? Os nossos mimos, a 

nossa intimidade, as nossas carícias são só nossas; no nosso amor não há cansaços, não há 

fastios, meu pequenito adorado! Como o meu desequilibrado e inconstante coração d'artista se 

prendeu a ti! Como um raminho de hera que criou raízes e que se agarra cada vez mais. Vim 

para os teus braços chicoteada pela vida e quando às vezes deito a cabeça no teu peito, passa 

nos meus olhos, como uma visão de horror, a minha solidão tamanha no meio de tanta gente! 

A minha imensa solidão de dantes que me pôs frio na alma. Eu era um pequenino inverno que 

tremia sempre; era como essa roseira que temos na varanda do Castelo que está quase sempre 

cheia de botões mas que nunca dá rosas! Na vida, agora há só tu e eu, mais ninguém. De mim 

não sei que mais te dizer: como bem mas durmo mal; falta-me todas as manhãs o primeiro 

olhar duns lindos olhos claros que são todo o meu bem.  

 

Florbela Espanca, in "Correspondência (1921)" 

 

 



 
“O amor, quando se revela, 
Não se sabe revelar. 
Sabe bem olhar p'ra ela, 
Mas não lhe sabe falar. 
 
Quem quer dizer o que sente 
Não sabe o que há de dizer. 
Fala: parece que mente... 
Cala: parece esquecer... 
 
Ah, mas se ela adivinhasse, 
Se pudesse ouvir o olhar, 
E se um olhar lhe bastasse 
P'ra saber que a estão a amar! 
 
Mas quem sente muito, cala; 
Quem quer dizer quanto sente 
Fica sem alma nem fala, 
Fica só, inteiramente! 
 
Mas se isto puder contar-lhe 
O que não lhe ouso contar, 
Já não terei que falar-lhe 
Porque lhe estou a falar…” 
 
Fernando Pessoa 



 

                                                   Querida Ibis:  

Desculpa o papel impróprio em que te escrevo; é o único 

que encontrei na pasta, e aqui no Café Arcada não têm papel. 

Mas não te importas não?  

Acabo de receber a tua carta com o postal, que acho muito 

engraçado. Ontem foi — não é verdade? — uma coincidência 

engraçadíssima o facto de eu e minha irmã irmos para a Baixa 

exatamente ao mesmo tempo que tu. O que não teve graça foi tu 

desapareceres, apesar dos sinais que eu te fiz. Eu fui apenas 

deixar minha irmã ao Avda. Palace, para ela ir fazer umas 

compras e dar um passeio com a mãe e a irmã do rapaz belga 

que aí está. Eu saí quase imediatamente, e esperava encontrar-

te ali próximo para falarmos. Não quiseste. Tanta pressa 

tiveste de ir para casa de tua irmã!  

E, ainda por cima, quando saí do hotel, vejo a janela de 

casa de tua irmã armada em camarote (com cadeiras 

suplementares) para o espetáculo de me ver passar! Claro está 

que, tendo visto isto, segui o meu caminho como se ali não 

estivesse ninguém. Quando eu pretendesse ser palhaço (para o 

que, aliás, o meu feitio natural pouco serve) oferecia-me 

diretamente ao Coliseu. Era o que faltava agora! Que eu 

tolerasse a brincadeira de ser dado en spectacle para a 

família!  



Se não havia maneira de evitares estares à janela com 148 pessoas, não estivesses. Já que não 

quiseste esperar-me ou falar-me, ao menos tivesses a cortesia — já que não podias aparecer só à janela 

— de não aparecer .  

Ora eu não posso estar a explicar-te estas coisas. Se o teu coração (supondo a existência desse 

senhor) ou a tua intuição te não ensinam instintivamente estas coisas, eu, por mim, não posso 

constituir-me em teu professor delas.  

Quando me dizes que o que mais desejas é que eu case contigo, é pena que me não expliques que tenho 

ao mesmo tempo que casar com tua irmã, teu cunhado, teu sobrinho e não sei quantas freguesas da tua 

irmã.  

Sempre e muito teu  

Fernando  

31/7/1920  

Esta carta foi escrita no esquecimento de que tu costumas mostrar as minhas cartas 

a toda a gente. Se me tivesse lembrado disso — acredita — eu tê-la-ia suavizado um 
pouco. Mas agora já é tarde; não importa. De resto nada importa.  

F. 

 

 

 

 



 

 

     

                                                            
                   
                                                                
                                                              
                                                              
                                    
                                                                
                                                         
                            
                                                             
                                                                
                                                          
                    
                                                         
                                                              
                                                         

            

                         
                       
                                 



 

        

                                                                                                     
                                                                                                      
                                                

                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                              
                                                                                             
                                            

                                                                     
                                                                       
                                                                    
                                                               
                                       

                                                                
                                                                     
                      

        

                     

                     

                         



 



 

Em todas as ruas te encontro 
 
Em todas as ruas te encontro 
Em todas as ruas te perco 
conheço tão bem o teu corpo 
sonhei tanto a tua figura 
que é de olhos fechados que eu ando 
a limitar a tua altura 
 
e bebo a água e sorvo o ar 
que te atravessou a cintura 
tanto, tão perto, tão real 
que o meu corpo se transfigura 
e toca o seu próprio elemento 
num corpo que já não é seu 
num rio que desapareceu 
onde um braço teu me procura 
 
Em todas as ruas te encontro 
Em todas as ruas te perco 
 
Mário Cesariny 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O amor é uma companhia. 
Já não sei andar só pelos caminhos, 
Porque já não posso andar só. 
Um pensamento visível faz-me andar mais 
depressa 
E ver menos, e ao mesmo tempo gostar bem de 
ir vendo tudo. 
Mesmo a ausência dela é uma coisa que está 
comigo. 
E eu gosto tanto dela que não sei como a 
desejar. 
 
Se a não vejo, imagino-a e sou forte como as 
árvores altas. 
Mas se a vejo tremo, não sei o que é feito do 
que sinto na ausência dela. 
Todo eu sou qualquer força que me abandona. 
Toda a realidade olha para mim como um 
girassol com a cara dela no meio. 

Alberto Caeiro 
 



 

 
 
« Lindo é quando dois olhares se cruzam e 
aparece um sorriso» 
 
« Quando dois lábios não se podem beijar, 
dois olhos se beijam numa troca de 
olhares» 
 
« O amor não é feito de trocas de olhares, 
mas de olhares na mesma direção» 

 
 



 

Soneto do Cativo 
 
 
Se é sem dúvida Amor esta explosão 
de tantas sensações contraditórias; 
a sórdida mistura das memórias, 
tão longe da verdade e da invenção; 
 
o espelho deformante; a profusão 
de frases insensatas, incensórias; 
a cúmplice partilha nas histórias 
do que os outros dirão ou não dirão; 
 
se é sem dúvida Amor a cobardia 
de buscar nos lençóis a mais sombria 
razão de encantamento e de desprezo; 
 
não há dúvida, Amor, que te não fujo 
e que, por ti, tão cego, surdo e sujo, 
tenho vivido eternamente preso! 
 


