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Ser poeta é… 

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 de Áquem 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 manhas 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! 

Luís Represas  
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Amor é fogo que arde sem se ver 

Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer. 

 

É um não querer mais que bem querer; 

É um andar solitário entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É um cuidar que se ganha em se perder. 

 

É querer estar preso por vontade 

É servir a quem vence o vencedor, 

É ter com quem nos mata lealdade. 

 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade; 

Se tão contrário a si é o mesmo amor? 

Luís de Camões 
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Coisa Amar  

 

Contar-te longamente as perigosas 

coisas do mar. Contar-te o amor ardente 

e as ilhas que só há no verbo amar. 

Contar-te longamente longamente. 

 

Amor ardente. Amor ardente. E mar. 

Contar-te longamente as misteriosas 

maravilhas do verbo navegar. 

E mar. Amar: as coisas perigosas. 

 

Contar-te longamente que já foi 

num tempo doce coisa amar. E mar. 

Contar-te longamente como doi 

desembarcar nas ilhas misteriosas. 

Contar-te o mar ardente e o verbo amar. 

E longamente as coisas perigosas. 

Manuel Alegre 
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Dedução  

 

Não acabarão nunca com o amor, 

nem as rusgas, 

nem a distância. 

Está provado, 

pensado, 

verificado. 

Aqui levanto solene 

minha estrofe de mil dedos 

e faço o juramento: 

Amo 

firme, 

fiel 

e verdadeiramente. 

Vladimir Maiakóvski 
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O Amor 

Perguntei a um sábio, 

a diferença que havia 

entre amor e amizade, 

ele me disse essa verdade... 

O Amor é mais sensível, 

a Amizade mais segura. 

O Amor nos dá asas, 

a Amizade o chão. 

No Amor há mais carinho, 

na Amizade compreensão. 

O Amor é plantado 

e com carinho cultivado, 

a Amizade vem faceira, 

e com troca de alegria e tristeza, 

torna-se uma grande e querida 

companheira.  

Mas quando o Amor é sincero 

ele vem com um grande amigo, 

e quando a Amizade é concreta, 

ela é cheia de amor e carinho. 

Quando se tem um amigo 

ou uma grande paixão, 

ambos sentimentos coexistem 

dentro do seu coração. 

William Shakespeare  
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Soneto de Fidelidade  

 

De tudo ao meu amor serei atento 

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 

 

Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em seu louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou seu contentamento 

 

E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

 

Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 

Vinícius de Moraes   
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Amor 

Quero apenas cinco coisas..  

Primeiro é o amor sem fim  

A segunda é ver o outono  

A terceira é o grave inverno  

Em quarto lugar o verão  

A quinta coisa são teus olhos  

Não quero dormir sem teus olhos.  

Não quero ser... sem que me olhes.  

Abro mão da primavera para que continues me olhando. 

Pablo Neruda   
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Vida 

 

É o amor existencial. 

Razão 

É o amor que pondera. 

Estudo 

É o amor que analisa. 

Ciência 

É o amor que investiga. 

Filosofia 

É o amor que pensa. 

Religião 

É o amor que busca a Deus. 

Verdade 

É o amor que eterniza. 

Ideal 

É o amor que se eleva. 

Fé 

É o amor que transcende. 

Esperança 

É o amor que sonha. 

Caridade 

É o amor que auxilia. 

Fraternidade 

É o amor que se expande. 

Sacrifício 

É o amor que se esforça. 

  

 

Renúncia 

É o amor que depura. 

Simpatia 

É o amor que sorri. 

Trabalho 

É o amor que constrói. 

Indiferença 

É o amor que se esconde. 

Desespero 

É o amor que se desgoverna. 

Paixão 

É o amor que se desequilibra. 

Ciúme 

É o amor que se desvaira. 

Orgulho 

É o amor que enlouquece. 

Sensualismo 

É o amor que se envenena. 

Finalmente, o ódio, que julgas ser a 

antítese do amor, não é senão o 

próprio amor que adoeceu 

gravemente. 

Francisco Cândido Xavier  
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E por amor 

E desde então, sou porque tu és 

E desde então és 

sou e somos... 

E por amor 

Serei... Serás...Seremos... 

Pablo Neruda   
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À descoberta do amor  

 

Ensaia um sorriso  

e oferece-o a quem não teve nenhum.  

Agarra um raio de sol  

e desprende-o onde houver noite.  

Descobre uma nascente  

e nela limpa quem vive na lama.  

Toma uma lágrima  

e pousa-a em quem nunca chorou.  

Ganha coragem  

e dá-a a quem não sabe lutar.  

Inventa a vida  

e conta-a a quem nada compreende.  

Enche-te de esperança  

e vive á sua luz.  

Enriquece-te de bondade  

e oferece-a a quem não sabe dar.  

Vive com amor  

e fá-lo conhecer ao Mundo. 

Mahatma Gandhi   
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O Amor...  

 

É difícil para os indecisos. 

É assustador para os medrosos. 

Avassalador para os apaixonados! 

Mas, os vencedores no amor são os 

fortes. 

Os que sabem o que querem e querem o que têm! 

Sonhar um sonho a dois, 

e nunca desistir da busca de ser feliz, 

é para poucos!" 

Cecília Meireles  
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A emoção do nosso amor 

E a emoção do nosso amor 

Não dá pra ser contida 

A força desse amor 

Não dá pra ser medida 

Amar como eu te amo 

Só uma vez na vida 

Roberto Carlos  
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Urgentemente  

 

É urgente o amor. 

É urgente um barco no mar. 

é urgente destruir certas palavras. 

ódio, solidão e crueldade, 

alguns lamentos 

muitas espadas. 

 

É urgente inventar alegria, 

multiplicar os beijos, as searas, 

é urgente descobrir rosas e rios 

e manhãs claras 

 

Cai o silêncio nos ombros e a luz 

impura, até doer. 

É urgente o amor, é urgente 

permanecer. 

Eugénio de Andrade 
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Anel de Rubi  

 
Tu eras aquela 

Que eu mais queria 

P'ra me dar algum conforto e companhia 

Era só contigo que eu, sonhava andar 

P'ra todo o lado e até quem sabe 

Talvez casar 

Ai o que eu passei 

Só por te amar 

A saliva que eu gastei para te mudar 

Mas esse teu mundo era mais forte do que eu 

E nem com a força da música ele se moveu 

  

Mesmo sabendo que não gostavas 

Empenhei o meu anel de rubi 

P'ra te levar ao concerto 

Que havia no rivóli 

 

E era só a ti 

Que eu mais queria 

Ao meu lado no concerto nesse dia 

Juntos no escuro de mão dada a ouvir 

Aquela música maluca sempre a subir 

Mas tu não ficas-te nem meia hora 

Não fizeste um esforço para gostar e foste embora 

Contigo aprendi uma grande lição 

Não se ama alguém que não ouve a mesma canção 

 

Rui Veloso 
 


