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As escolhas de Saramago em O ano da morte de Ricardo Reis 

 

 

 

Excerto 1 

E há papéis para guardar, estas folhas escritas com versos, datada a mais antiga de 

doze de Junho de mil novecentos e catorze, vinha aí a guerra, a Grande, como depois 

passaram a chamar-lhe enquanto não faziam outra maior, Mestre, são plácidas todas as 

horas que nós perdemos, se no perdê-las, qual numa jarra, nós pomos flores, e 

seguindo concluía, Da vida iremos tranquilos, tendo nem o remorso de ter vivido (1) . 

Não é assim, de enfiada, enfiada, que estão escritos, cada linha leva seu verso obediente, 

mas desta maneira, contínuos, eles e nós, sem outra pausa que a da respiração e do canto, é 

que os lemos, e a folha mais recente de todas tem a data de treze de Novembro de mil 

novecentos e trinta e cinco, passou mês e meio sobre tê-la escrito, ainda folha de pouco 

tempo, e diz, Vivem em nós inúmeros, se penso ou sinto, ignoro quem é que pensa 

ou sente, sou somente o lugar onde se pensa e sente (2), e, não acabando aqui, é como 

se acabasse, uma vez que para além de pensar e sentir não há mais nada. Se somente isto 

sou, pensa Ricardo Reis depois de ler, quem estará pensando agora o que eu penso, ou 

penso que estou pensando no lugar que sou de pensar, quem estará sentindo o que sinto, 

ou sinto que estou sentindo no lugar que sou de sentir, quem se serve de mim para sentir e 

pensar, e, de quantos inúmeros que em mim vivem, eu sou qual, quem, Quain, que 

pensamentos e sensações serão o que não partilho por só me pertencerem, quem sou eu 

que outros não sejam ou tenham sido ou venham a ser. Juntou os papéis, vinte anos dia 

sobre dia, folha após folha, guardou-os numa gaveta da pequena secretária, fechou as 

janelas, e pôs a correr a água quente para se lavar. Passava um pouco das sete horas. 

Pontual, quando ainda ecoava a última pancada das oito no relógio de caixa alta que 

ornamentava o patamar da receção, Ricardo Reis desceu à sala de jantar.  

 

José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, Cap. I. (pp. 11-12, edição em pdf) 
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Transcrição de poemas convocados por Saramago para O ano da morte de Ricardo Reis  
(o verso apropriado por Saramago para o seu romance encontra-se a negrito) 

 

(1) 

Ricardo Reis 

 

Mestre, são plácidas 

Todas as horas 

Que nós perdemos. 

Se no perdê-las, 

Qual numa jarra, 

Nós pomos flores. 

 

Não há tristezas 

Nem alegrias 

Na nossa vida. 

Assim saibamos, 

Sábios incautos, 

Não a viver, 

 

Mas decorrê-la, 

Tranquilos, plácidos, 

Tendo as crianças 

Por nossas mestras, 

E os olhos cheios 

De Natureza... 

 

A beira-rio, 

A beira-estrada, 

Conforme calha, 

Sempre no mesmo 

Leve descanso 

De estar vivendo. 

 

O tempo passa, 

Não nos diz nada. 

Envelhecemos. 

Saibamos, quase 

Maliciosos, 

Sentir-nos ir. 

 

 
12-6-1914 

Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: 

Ática, 1946 (imp.1994).   - 13. 

http://arquivopessoa.net/textos/3408 

 
Não vale a pena 

Fazer um gesto. 

Não se resiste 

Ao deus atroz 

Que os próprios filhos 

Devora sempre. 

 

Colhamos flores. 

Molhemos leves 

As nossas mãos 

Nos rios calmos, 

Para aprendermos 

Calma também. 

 

Girassóis sempre 

Fitando o Sol, 

Da vida iremos 

Tranquilos, tendo 

Nem o remorso 

De ter vivido. 
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(2) 

Ricardo Reis 

 

Vivem em nós inúmeros; 

Se penso ou sinto, ignoro 

Quem é que pensa ou sente. 

Sou somente o lugar 

Onde se sente ou pensa. 

 

Tenho mais almas que uma. 

Há mais eus do que eu mesmo. 

Existo todavia 

Indiferente a todos. 

Faço-os calar: eu falo. 

 

Os impulsos cruzados 

Do que sinto ou não sinto 

Disputam em quem sou. 

Ignoro-os. Nada ditam 

A quem me sei: eu escrevo. 

 

13-11-1935 

Poemas de Ricardo Reis. Fernando Pessoa. (Edição Crítica de Luiz Fagundes Duarte.) Lisboa: Imprensa 

Nacional - Casa da Moeda, 1994.   - 182. 

http://arquivopessoa.net/textos/1823 
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Excerto 2 

Deseja mais alguma coisa, senhor doutor, Não, muito obrigado, e ambos se olharam de 

frente, a chuva batia fortíssima nas vidraças, acelerara-se o ritmo, agora rufava como um 

tambor, em sobressalto os adormecidos acordavam, Como se chama, e ela respondeu, 

Lídia, senhor doutor, e acrescentou, As ordens do senhor doutor, poderia ter dito doutra 

maneira, por exemplo, è bem mais alto, Eis-me aqui, a este extremo autorizada pela 

recomendação do gerente, Olha lá, ó Lídia, dá tu atenção ao hóspede do duzentos e um, ao 

doutor Reis, e ela lha estava dando, mas ele não respondeu, apenas pareceu que repetira o 

nome, Lídia, num sussurro, quem sabe se para não o esquecer quando precisasse de voltar 

a chamá-la, há pessoas assim, repetem as palavras que ouvem, as pessoas, em verdade, são 

papagaios umas das outras, nem há outro modo de aprendizagem, acaso esta reflexão veio 

fora de propósito porque não a fez Lídia, que é o outro interlocutor, deixemo-la sair então, 

se já tem nome, levar dali o balde e o esfregão, vejamos como ficou Ricardo Reis a sorrir 

ironicamente, é um jeito de lábios que não engana, quando quem inventou a ironia 

inventou a ironia, teve também de inventar o sorriso que lhe declarasse a intenção, 

alcançamento muito mais trabalhoso, Lídia, diz, e sorri. Sorrindo vai buscar à gaveta os 

seus poemas, as suas odes sáficas, lê alguns versos apanhados na passar das folhas, E assim, 

Lídia, à lareira, como estando (3), Tal seja, Lídia, a quadro (4), Não desejemos, 

Lídia, nesta hora (5), Quando, Lídia, vier o nosso outono (6), Vem sentar-te 

comigo, Lídia, à beira-rio (7), Lídia, a vida mais vil antes que a morte (8), já não roto 

vestígio de ironia no sorriso, se de sorriso ainda justificam o nome dois lábios abertos sobre 

os dentes, quando por dentro da pele se alterou o jogo dos músculos, ricto agora ou 

doloroso esgar se diria em estilo chumbado. […] A penumbra do quarto tornou-se espessa, 

alguma nuvem negra estará a passar no céu, um escuríssimo nimbo como seriam os que 

foram convocados para o dilúvio, os móveis caem em súbito sono. Ricardo Reis faz um 

gesto com as mãos, tacteia o ar cinzento, depois, mal distinguindo as palavras que vai 

traçando no papel, escreve, Aos deuses peço só que me concedam o nada lhes pedir 

(9), e tendo escrito não soube que mais dizer, há ocasiões assim, acreditamos na 

importância do que dissemos ou escrevemos até um certo ponto, apenas porque não foi 

possível calar os sons ou apagar os traços, mas entra-nos no corpo a tentação da mudez, a 

fascinação da imobilidade, estar como estão os deuses, calados e quietos, assistindo apenas.  

José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, Cap. II.(pp. 27-28, edição em pdf) 

(3) 
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Ricardo Reis  
 

 

Cada coisa a seu tempo tem seu tempo. 
Não florescem no Inverno os arvoredos, 
Nem pela Primavera 
Têm branco frio os campos. 
  
À noite, que entra, não pertence, Lídia, 
O mesmo ardor que o dia nos pedia. 
Com mais sossego amemos 
A nossa incerta vida. 
  
À lareira, cansados não da obra 
Mas porque a hora é a hora dos cansaços, 
Não puxemos a voz 
Acima de um segredo, 
  
E casuais, interrompidas sejam 
Nossas palavras de reminiscência 
(Não para mais nos serve 
A negra ida do sol). 
  
Pouco a pouco o passado recordemos 
E as histórias contadas no passado 
Agora duas vezes 
Histórias, que nos falem 
  
Das flores que na nossa infância ida 
Com outra consciência nós colhíamos 
E sob uma outra espécie 
De olhar lançado ao mundo. 
  
E assim, Lídia, à lareira, como estando, 
Deuses lares, ali na eternidade 
Como quem compõe roupas 
O outrora compúnhamos 
  
Nesse desassossego que o descanso 
Nos traz às vidas quando só pensamos 
Naquilo que já fomos, 
E há só noite lá fora. 
 
 
30-7-1914 
Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: Ática, 
1946 (imp.1994).  - 38.  
Fonte: http://arquivopessoa.net/textos/768 
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(4) 
 

Bocas roxas de vinho 

Testas brancas sob rosas, 

Nus, brancos antebraços 

Deixados sobre a mesa: 

 

Tal seja, Lídia, o quadro 

Em que fiquemos, mudos, 

Eternamente inscritos 

Na consciência dos deuses. 

 

Antes isto que a vida 

Como os homens a vivem, 

Cheia da negra poeira 

Que erguem das estradas. 

 

Só os deuses socorrem 

Com seu exemplo aqueles 

Que nada mais pretendem 

Que ir no rio das coisas. 

 

29-8-1915 

Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: 

Ática, 1946 (imp.1994).  

 - 57. 

http://arquivopessoa.net/textos/2969 
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 (5) 
 

Ténue, como se de Éolo a esquecessem, 

A brisa da manhã titila o campo, 

        E há começo do sol. 

Não desejemos, Lídia, nesta hora 

Mais sol do que ela, nem mais alta brisa 

        Que a que é pequena e existe. 

 

 

13-6-1930 

Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: 

Ática, 1946 (imp.1994).  

 - 121. 

1ª publ. in Presença , nº 31/32. Coimbra: Mar./Jun. 1931.  

http://arquivopessoa.net/textos/409 
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(6) 
 

Quando, Lídia, vier o nosso Outono 

Com o Inverno que há nele, reservemos 

Um pensamento, não para a futura 

        Primavera, que é de outrem, 

Nem para o Estio, de quem somos mortos, 

Senão para o que fica do que passa — 

O amarelo actual que as folhas vivem 

        E as torna diferentes. 

 

 

 

13-6-1930 

Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: 

Ática, 1946 (imp.1994).  

 - 120. 

1ª publ. in Presença , nº 31/32. Coimbra: Mar./Jun. 1931.  

http://arquivopessoa.net/textos/403 
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(7) 
 

Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. 

Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos 

Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas. 

                (Enlacemos as mãos). 

 

Depois pensemos, crianças adultas, que a vida 

Passa e não fica, nada deixa e nunca regressa, 

Vai para um mar muito longe, para ao pé do Fado, 

                Mais longe que os deuses. 
 

Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmo-nos. 

Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. 

Mais vale saber passar silenciosamente 

                E sem desassossegos grandes. 

Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, 

Nem invejas que dão movimento demais aos olhos, 

Nem cuidados, porque se os tivesse o rio sempre correria, 

                E sempre iria ter ao mar. 

 

Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, 

Se quiséssemos, trocar beijos e abraços e caricias, 

Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro 

                Ouvindo correr o rio e vendo-o. 

 

 

Colhamos flores, pega tu nelas e deixa-as 

No colo, e que o seu perfume suavize o momento — 

Este momento em que sossegadamente não cremos em nada, 

                Pagãos inocentes da decadência. 

 

Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois 

Sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova, 

Porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos 

                Nem fomos mais do que crianças. 

 

E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, 

Eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. 

Ser-me-ás suave à memória lembrando-te assim — à beira-rio, 

                Pagã triste e com flores no regaço. 

 
12-6-1914 

Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: 

Ática, 1946 (imp.1994).  - 23. 

http://arquivopessoa.net/textos/3427 
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 (8) 
 
 
 

O sono é bom pois despertamos dele 

Para saber que é bom. Se a morte é sono 

        Despertaremos dela; 

        Se não, e não é sono, 

 

Conquanto em nós é nosso a refusemos 

Enquanto em nossos corpos condenados 

        Dura, do carcereiro, 

        A licença indecisa 

 

Lídia, a vida mais vil antes que a morte, 

Que desconheço, quero; e as flores colho 

        Que te entrego, votivas 

        De um pequeno destino. 

 

 

 

 
19-11-1927 

Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: 

Ática, 1946 (imp.1994).  

 - 109. 

 http://arquivopessoa.net/textos/2702 
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(9) 

 

 

 

 

Aos deuses peço só que me concedam 

O nada lhes pedir. A dita é um jugo 

                E o ser feliz oprime 

Porque é um certo estado. 

Não quieto nem inquieto meu ser calmo 

Quero erguer alto acima de onde os homens 

                Têm prazer ou dores. 

 

 

 

s.d. 

Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de 

Montalvor.) Lisboa: Ática, 1946 (imp.1994).  

 - 170. 

  

http://arquivopessoa.net/textos/402 
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Excerto 3 

 

 

Ricardo Reis rebusca na memória fragmentos de versos que já levam vinte anos de 

feitos, como o tempo passa, Deus triste, preciso talvez porque nenhum havia como tu 

(10), Nem mais nem menos és, mas outro deus , Não a ti, Cristo, odeio ou 

menosprezo, Mas cuida não procures usurpar o que aos outros é devido, Nós 

homens nos façamos unidos pelos deuses (11) , são estas as palavras que vai 

murmurando enquanto segue pela Rua de D. Pedro V, como se identificasse fósseis ou 

restos de antigas civilizações, e há um momento em que duvida se terão mais sentido as 

odes completas aonde os foi buscar do que este juntar avulso de pedaços ainda coerentes, 

porém já corroídos pela ausência do que estava antes ou vem depois, e contraditoriamente 

afirmando, na sua própria mutilação, um outro sentido fechado, definitivo, como é o que 

parecem ter as epígrafes postas à entrada dos livros. A si mesmo pergunta se será possível 

definir uma unidade que abranja, como um colchete ou chaveta, o que é oposto e diverso, 

sobretudo aquele santo que saiu são para o monte e de lá volta manando sangue por cinco 

fontes suas, oxalá tenha conseguido, ao findar o dia, enrolar as cordas e recolher a casa, 

cansado como quem muito trabalhou, levando debaixo do braço o papagaio que só por um 

triz não se perdeu, dormirá com ele à cabeceira da cama, hoje ganhou, quem sabe se 

perderá amanhã. Procurar cobrir com uma unidade estas variedades é talvez tão absurdo 

como tentar esvaziar o mar com um balde, não por ser obra impossível, havendo tempo e 

força não faltando, mas porque seria necessário, primeiramente, encontrar na terra outra 

grande cova para o mar, e essa já sabemos que a não há suficiente, tanto mar, a terra tão 

pouca. 

José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, Cap. III.(p. 38, edição em pdf) 
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(10) 

 

Ricardo Reis 

 

Não a ti, Cristo, odeio ou te não quero. 

Em ti como nos outros creio deuses mais velhos. 

        Só te tenho por não mais nem menos 

Do que eles, mas mais novo apenas. 

 

Odeio-os sim, e a esses com calma aborreço, 

Que te querem acima dos outros teus iguais deuses. 

        Quero-te onde tu estás, nem mais alto 

        Nem mais baixo que eles, tu apenas. 

 

Deus triste, preciso talvez porque nenhum havia 

Como tu, um a mais no Panteão e no culto, 

        Nada mais, nem mais alto nem mais puro 

Porque para tudo havia deuses, menos tu. 

 

Cura tu, idólatra exclusivo de Cristo, que a vida 

É múltipla e todos os dias são diferentes dos outros, 

        E só sendo múltiplos como eles 

        Estaremos com a verdade e sós. 

 
9-10-1916 

Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: 

Ática, 1946 (imp.1994).  

 - 72. 

 

http://arquivopessoa.net/textos/614 
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(11) 

 

 

Ricardo Reis 
 

 

 

 

 

Não a ti, Cristo, odeio ou menos prezo 

Que aos outros deuses que te precederam 

                Na memória dos homens. 

Nem mais nem menos és, mas outro deus. 

 

No Panteão faltavas. Pois que vieste 

No Panteão o teu lugar ocupa, 

                Mas cuida não procures 

Usurpar o que aos outros é devido. 

Teu vulto triste e comovido sobre 

A estéril dor da humanidade antiga 

                Sim, nova pulcritude 

Trouxe ao antigo Panteão incerto 

 

Mas que os teus crentes te não ergam sobre 

Outros, antigos deuses que dataram 

                Por filhos de Saturno 

De mais perto da origem igual das coisas, 

 

E melhores memórias recolheram 

Do primitivo caos e da Noite 

                Onde os deuses não são 

                Mais que as estrelas súbditas do Fado. 

 

Tu não és mais que um deus a mais no eterno 

Não a ti, mas aos teus, odeio, Cristo. 

                Panteão que preside 

                À nossa vida incerta. 

 

Nem maior nem menor que os novos deuses, 

Tua sombria forma dolorida 

                Trouxe algo que faltava 

                Ao número dos divos. 

 

Por isso reina a par de outros no Olimpo, 

Ou pela triste terra se quiseres 

                Vai enxugar o pranto 

                Dos humanos que sofrem. 
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Não venham, porém, estultos teus cultores 

Em teu nome vedar o eterno culto 

                Das presenças maiores 

                Ou parceiras da tua. 

 

A esses, sim, do âmago eu odeio 

Do crente peito, e a esses eu não sigo, 

                Supersticiosos leigos 
                Na ciência dos deuses. 

 

Ah, aumentai, não combatendo nunca. 

Enriquecei o Olimpo, aos deuses dando 

                Cada vez maior força 

                Plo número maior. 

 

Basta os males que o Fado as Parcas fez 

Por seu intuito natural fazerem. 

                Nós homens nos façamos 

                Unidos pelos deuses. 

 

 

9-10-1916 

Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: 

Ática, 1946 (imp.1994).  

 - 74. 

 

http://arquivopessoa.net/textos/619 
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Excerto 4 

 

Na hora extrema bateram-lhe à porta, Lídia entrou com a bandeja, colocou-a sobre a mesa, 

dissera, Bons dias, senhor doutor, com naturalidade, é quase sempre assim, um homem 

rala-se, preocupa-se, teme o pior, julga que o mundo lhe vai pedir contas e prova real, e o 

mundo já lá vai adiante, a pensar noutros episódios. Porém, não é certo que Lídia, ao voltar 

ao quarto para recolher a louça, ainda faça parte desse mundo, o mais certo é ter-se deixado 

ficar para trás, à espera, com ar de não saber de quê, repete os movimentos costumados, 

vai levantar a bandeja, segurou-a, agora endireita-se, faz com ela um arco de círculo, afasta-

se na direcção da porta, oh meu Deus, falará, não falará talvez nem diga nada, talvez me 

toque apenas no braço como no outro dia, e se ele o faz eu que farei, outras vezes outros 

hóspedes me experimentaram, duas vezes cedi, porquê, por esta vida ser tão triste, Lídia, 

disse Ricardo Reis, ela pousou a bandeja, levantou os olhos cheios de susto, quis dizer, 

Senhor doutor, mas a voz ficou-lhe presa na garganta, e ele não teve coragem, repetiu, 

Lídia, depois, quase num murmúrio, atrozmente banal, sedutor ridículo, Acho-a muito 

bonita, e ficou a olhar para ela por um segundo só, não aguentou mais do que um segundo; 

virou costas, há momentos em que seria bem melhor morrer, Eu, que tenho sido cómico 

às criadas de hotel (12), também tu Álvaro de Campos, todos nós. A porta fechou-se 

devagar, houve uma pausa, e só depois se ouviram os passos de Lídia afastando-se. 

 

 

José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, Cap. IV. (p. 59, edição em pdf) 
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(12) 
 
 

Álvaro de Campos 

 

POEMA EM LINHA RETA 

 
 

Nunca conheci quem tivesse levado porrada.  

Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. 
 

 

E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, 

Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, 

Indesculpavelmente sujo, 

Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, 

Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, 

Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, 

Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, 

Que tenho sofrido enxovalhos e calado, 

Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda; 

Eu, que tenho sido cómico às criadas de hotel, 

Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, 

Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar,  

Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado,  

Para fora da possibilidade do soco; 

Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, 

Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. 
 

 

Toda a gente que eu conheço e que fala comigo 

Nunca teve um acto ridículo, nunca sofreu enxovalho, 

Nunca foi senão príncipe — todos eles príncipes — na vida... 
 

 

Quem me dera ouvir de alguém a voz humana 

Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia; 

Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia! 

Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam. 

Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? 

Ó príncipes, meus irmãos, 
 

 

Arre, estou farto de semideuses!  

Onde é que há gente no mundo? 
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Então sou só eu que é vil e erróneo nesta terra? 
 

 

Poderão as mulheres não os terem amado,  

Podem ter sido traídos — mas ridículos nunca!  

E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído,  

Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear?  

Eu, que tenho sido vil, literalmente vil,  

Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. 

 
s.d.  

 

Poesias de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1944 (imp. 1993). 

 - 312.  

 

http://arquivopessoa.net/textos/2224 
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Excerto 5 

 

 

Você não perde tempo, ainda não há três semanas que chegou, e já recebe visitas 

galantes, presumo que serão galantes, Depende do que se queira entender por galante, é 

uma criada do hotel, Meu caro Reis, você, um esteta, íntimo de todas as deusas do Olimpo, 

a abrir os lençóis da sua cama a uma criada de hotel, a uma serviçal, eu que me habituei a 

ouvi-lo falar a toda a hora, com admirável constância, das suas Lídias, Neeras e Cloes, e 

agora sai-me cativo duma criada, que grande decepção, Esta criada chama-se Lídia, e eu 

não estou cativo, nem sou homem de cativeiro, Ah, ah, afinal a tão falada justiça poética 

sempre existe, tem graça a situação, tanto você chamou por Lídia, que Lídia veio, teve mais 

sorte que o Camões, esse, para ter uma Natércia precisou de inventar o nome e daí não 

passou, Veio o nome de Lídia, não veio a mulher, Não seja ingrato, você sabe lá que 

mulher seria a Lídia das suas odes, admitindo que exista tal fenómeno, essa impossível 

soma de passividade, silêncio sábio e puro espírito, É duvidoso, de facto, Tão duvidoso 

como existir, de facto, o poeta que escreveu as suas odes, Esse sou eu, Permita-me que 

exprima as minhas dúvidas, caríssimo Reis, vejo-o aí a ler um romance policial, com uma 

botija aos pés, à espera duma criada que lhe venha aquecer o resto, rogo-lhe que não se 

melindre com a crueza da linguagem, e quer que eu acredite que esse homem é aquele 

mesmo que escreveu Sereno e vendo a vida à distância a que está (13), é caso para 

perguntar-lhe onde é que estava quando viu a vida a essa distância, 

 

 

José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, Cap. V.(pp. 72-73, edição em pdf) 
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(13) 

Ricardo Reis 
 

 

 

 

A palidez do dia é levemente dourada. 

O sol de Inverno faz luzir como orvalho as curvas 

                Dos troncos de ramos secos. 

                O frio leve treme. 

 

Desterrado da pátria antiquíssima da minha 

Crença, consolado só por pensar nos deuses, 

                Aqueço-me trémulo 

                A outro sol do que este. 

 

O sol que havia sobre o Parténon e a Acrópole 

0 que alumiava os passos lentos e graves 

                De Aristóteles falando. 

                Mas Epicuro melhor 

 

Me fala, com a sua cariciosa voz terrestre 

Tendo para os deuses uma atitude também de deus, 

                Sereno e vendo a vida 

                À distância a que está. 

 

19-6-1914 

Odes de Ricardo Reis . Fernando Pessoa. (Notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: 

Ática, 1946 (imp.1994).  

 - 28. 
 

http://arquivopessoa.net/textos/3442 
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Excerto 6 

 

Fernando Pessoa explicou, É o comunismo, não tarda, depois fez por parecer irónico, 

Pouca sorte, meu caro Reis, veio você fugido do Brasil para ter sossego no resto da vida e 

afinal alvorota-se o vizinho do patamar, um dia destes entram-lhe aí pela porta dentro, 

Quantas vezes será preciso dizer-lhe que se regressei foi por sua causa, Ainda não me 

convenceu, Não faço questão de convencê-lo, apenas lhe peço que se dispense de dar 

opinião sobre este assunto, Não fique zangado, Vivi no Brasil, hoje estou em Portugal, em 

algum lugar tenho de viver, você, em vida, era bastante inteligente para perceber até mais 

do que isto, É esse o drama, meu caro Reis, ter de viver em algum lugar, compreender que 

não existe lugar que não seja lugar, que a vida não pode ser não vida, Enfim, estou a 

reconhecê-lo, E a mim de que me serve não ter esquecido, O pior mal é não poder o 

homem estar no horizonte que vê, embora, se lá estivesse, desejasse estar no horizonte que 

é, O barco onde não vamos é que seria o barco da nossa viagem, Ah, todo o cais,  É uma 

saudade de pedra (14) , e agora que já cedemos à fraqueza sentimental de citar, dividido 

por dois, um verso do Álvaro de Campos que há-de ser tão célebre quanto merece, 

console-se nos braços da sua Lídia, se ainda dura esse amor, olhe que eu nem isso tive, Boa 

noite, Fernando, Boa noite, Ricardo, vem aí o carnaval, divirta-se, nestes próximos dias não 

conte comigo.  

 

 

José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, Cap. VII.(p. 95, edição em pdf) 
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(14) 

 

Álvaro de Campos 

 

ODE MARÍTIMA 

 

Sozinho, no cais deserto, a esta manhã de Verão, 

Olho pró lado da barra, olho pró Indefinido, 

Olho e contenta-me ver, 

Pequeno, negro e claro, um paquete entrando. 

Vem muito longe, nítido, clássico à sua maneira. 

Deixa no ar distante atrás de si a orla vã do seu fumo. 

Vem entrando, e a manhã entra com ele, e no rio, 

Aqui, acolá, acorda a vida marítima, 

Erguem-se velas, avançam rebocadores, 

Surgem barcos pequenos detrás dos navios que estão no porto. 

Há uma vaga brisa. 

Mas a minh'alma está com o que vejo menos. 

Com o paquete que entra, 

Porque ele está com a Distância, com a Manhã, 

Com o sentido marítimo desta Hora, 

Com a doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea, 

Como um começar a enjoar, mas no espírito. 

 

 

Olho de longe o paquete, com uma grande independência de alma, 

E dentro de mim um volante começa a girar, lentamente. 

 

 

Os paquetes que entram de manhã na barra 

Trazem aos meus olhos consigo 

O mistério alegre e triste de quem chega e parte. 

Trazem memórias de cais afastados e doutros momentos 

Doutro modo da mesma humanidade noutros pontos. 

Todo o atracar, todo o largar de navio, 

É — sinto-o em mim como o meu sangue — 

Inconscientemente simbólico, terrivelmente 

Ameaçador de significações metafísicas 

Que perturbam em mim quem eu fui... 
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Ah, todo o cais é uma saudade de pedra! 

E quando o navio larga do cais 

E se repara de repente que se abriu um espaço 

Entre o cais e o navio, 

Vem-me, não sei porquê, uma angústia recente, 

Uma névoa de sentimentos de tristeza 

Que brilha ao sol das minhas angústias relvadas 

Como a primeira janela onde a madrugada bate, 

E me envolve com uma recordação duma outra pessoa 

Que fosse misteriosamente minha. 
 

 

[…] 

 

s.d. 
Poesias de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1944 (imp. 1993). 

 - 162. 

1ª publ. in Orpheu, nº2. Lisboa: Abr.-Jun. 1915. 
 
http://arquivopessoa.net/textos/135 
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Excerto 7 

 

Fechou os olhos, pensou, Quero dormir, insistiu em voz baixa, Dorme, como se estivesse a 

hipnotizar-se a si mesmo, Vá, dorme, dorme, dorme, ainda tinha a carta entre os dedos 

frouxos, e, para dar maior verosimilhança ao ludíbrio com que fingia enganar-se, deixou-a 

cair, agora adormeceu, suavemente, vinca-lhe a testa uma ruga inquieta, sinal de que afinal 

não está dormindo, as pálpebras estremecem, não vale a pena, nada disto é verdade. 

Apanhou a carta do chão, meteu-a no sobrescrito, escondeu-a entre os livros, mas não se 

há  de esquecer de procurar um sítio mais seguro, um dia destes vem Lídia fazer a limpeza, 

dá com a carta, e depois, é certo que ela, a bem dizer, não tem quaisquer direitos, se aqui 

vem a casa é porque a vontade lhe puxa, não porque eu lho peça, mas oxalá não deixe de 

vir, que mais queria Ricardo Reis, ingrato homem, meteu-se-lhe uma mulher na cama de 

seu livre gosto, assim não precisa de andar por aí arriscado a apanhar uma doença, há 

homens com muita sorte, e este ainda queixoso só porque não recebeu de Marcenda uma 

carta de amor, não esquecer que todas as cartas de amor são ridículas (15) , isto é o que 

se escreve quando já a morte vem subindo a escada, quando se torna de súbito claro que 

verdadeiramente ridículo é não ter recebido nunca uma carta de amor. Diante do espelho 

do guarda-fato, que o reflete em seu inteiro corpo, Ricardo Reis diz, Tens razão, nunca 

recebi uma carta de amor, uma carta que só de amor fosse, e também nunca escrevi uma 

carta de amor, nem por metade dela ou minha metade, esses inúmeros que em mim 

vivem (2), escrevendo eu, assistem, então a mão me cai, inerte, enfim não escrevo. Pegou 

na sua maleta negra, profissional, e foi para o escritório, sentou-se à secretária, durante 

meia hora preencheu verbetes com as histórias clínicas de alguns novos doentes, depois foi 

lavar as mãos, esfregou-as demoradamente como se tivesse acabado de fazer observações 

diretas, pesquisado expetorações, entretanto olhava-se no espelho, Estou com um aspeto 

fatigado, pensou. Voltou ao quarto, entreabriu as portadas de madeira, A Lídia disse que 

traria as cortinas da próxima vez que viesse, e bem precisas são, tenho o quarto devassado. 

Já estava anoitecendo. Poucos minutos depois, Ricardo Reis saía para jantar. 

 

José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, Cap. XII.(p. 171, edição em pdf) 
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(15) 

 

Álvaro de Campos 

 

Todas as cartas de amor são  

Ridículas.  

Não seriam cartas de amor se não fossem  

Ridículas. 

 

Também escrevi em meu tempo cartas de amor,  

Como as outras,  

Ridículas. 

 

As cartas de amor, se há amor,  

Têm de ser  

Ridículas. 

 

Mas, afinal,  

Só as criaturas que nunca escreveram  

Cartas de amor  

É que são  

Ridículas. 

 

Quem me dera no tempo em que escrevia  

Sem dar por isso  

Cartas de amor  

Ridículas. 

 

A verdade é que hoje  

As minhas memórias  

Dessas cartas de amor  

É que são  

Ridículas. 

 

(Todas as palavras esdrúxulas,  

Como os sentimentos esdrúxulos,  

São naturalmente  

Ridículas). 

 
21-10-1935 

 

Poesias de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1944 (imp. 1993). - 84. 

1ª publ. in Acção, nº41. Lisboa: 6-3-1937. 

http://arquivopessoa.net/textos/2492 
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