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LIRA DOS VINTE ANOS 
 

Cantando a vida, como o cisne a morte. 
BOCAGE 

 
Dieu, amour et poésie sont les trois mots que je voudrais seuls graver sur ma pierre, si je mérite une pierre. 

LAMARTINE 
 
São os primeiros cantos de um pobre poeta. Desculpai-os. As primeiras vozes do sabiá não têm a doçura dos 

seus cânticos de amor. 
É uma lira, mas sem cordas; uma primavera, mas sem flores; uma coroa de folhas, mas sem viço. 
Cantos espontâneos do coração, vibrações doridas da lira interna que agitava um sonho, notas que o vento 

levou — como isso dou a lume essas harmonias. 
São as páginas despedaçadas de um livro não lido... 
E agora que despi a minha musa saudosa dos véus do mistério do meu amor e da minha solidão, agora que ela 

vai seminua e tímida, por entre vós, derramar em vossas almas os últimos perfumes de seu coração, ó meus amigos, 
recebei-a no peito e amai-a como o consolo, que foi, de uma alma esperançosa, que depunha fé na poesia e no amor — 
esses dois raios luminosos do coração de Deus. 
 
 
À MINHA MÃE 
 
Se a terra é adorada, a mãe não é mais  
digna de veneração. 
Digest of hindu law. 
 
Como as flores de uma árvore silvestre 
Se esfolham sobre a leiva que deu vida 
A seus ramos sem fruto, 
Ó minha doce mãe, sobre teu seio 
Deixa que dessa pálida coroa 
Das minhas fantasias 
Eu desfolhe também, frias, sem cheiro, 
Flores da minha vida, murchas flores 
Que só orvalha o pranto! 
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PRIMEIRA PARTE 

 
NO MAR 
 
Les étoiles s’allument au ciel, et la brise du soir erre doucement parmi les fleurs: rêvez, chantez et soupirez. 
GEORGE SAND 
 
Era de noite: — dormias, 
Do sonho nas melodias, 
Ao fresco da viração, 
Embalada na falua, 
Ao frio clarão da lua, 
Aos ais do meu coração! 
 
Ah! que véu de palidez 
Da langue face na tez! 
Como teus seios revoltos 
Te palpitavam sonhando! 
Como eu cismava beijando 
Teus negros cabelos soltos! 
 
Sonhavas? — eu não dormia; 
A minh’alma se embebia 
Em tua alma pensativa! 
E tremias, bela amante, 
A meus beijos, semelhante 
Às folhas da sensitivas! 
 
E que noite! que luar! 
E que ardentias no mar! 
E que perfumes no vento! 
Que vida que se bebia 
Na noite que parecia 
Suspirar de sentimento! 
 
Minha rola, ó minha flor,  
Ó madresilva de amor, 
Como eras saudosa então! 
Como pálida sorrias 
E no meu peito dormias 
Aos ais do meu coração! 
 
E que noite! que luar! 
Como a brisa a soluçar 
Se desmaiava de amor! 
Como toda evaporava 
Perfumes que respirava 
Nas laranjeiras em flor! 
 
Suspiravas? que suspiro! 
Ai que ainda me deliro 
Entrevendo a imagem tua 
Ao fresco da viração, 
Aos ais do meu coração, 
Embalada na falua! 
 
Como virgem que desmaia, 
Dormia a onda na praia! 
Tua alma de sonhos cheia 
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Era tão pura, dormente, 
Como a vaga transparente 
Sobre seu leito de areia! 
 
Era de noite — dormias, 
Do sonho nas melodias, 
Ao fresco da viração; 
Embalada na falua, 
Ao frio clarão da lua, 
Aos ais do meu coração. 
 
 
 
SONHANDO 
 
Hier, la nuit d’été, que nous prêtait ses voiles, 
Était digne de toi, tant elle avait d’étoiles! 
VICTOR HUGO 
 
Na praia deserta que a lua branqueia, 
Que mimo! que rosa! que filha de Deus! 
Tão pálida... ao vê-la meu ser devaneia, 
Sufoco nos lábios os hálitos meus! 
Não corras na areia, 
Não corras assim! 
Donzela, onde vais? 
Tem pena de mim! 
 
A praia é tão longa! e a onda bravia 
As roupas de gaza te molha de escuma... 
De noite, aos serenos, a areia é tão fria... 
Tão úmido o vento que os ares perfuma! 
És tão doentia... 
Não corras assim... 
Donzela, onde vais? 
Tem pena de mim! 
 
A brisa teus negros cabelos soltou, 
O orvalho da face te esfria o suor, 
Teus seios palpitam — a brisa os roçou, 
Beijou-os, suspira, desmaia de amor! 
Teu pé tropeçou... 
Não corras assim... 
Donzela, onde vais? 
Tem pena de mim! 
 
E o pálido mimo da minha paixão 
Num longo soluço tremeu e parou, 
Sentou-se na praia, sozinha no chão, 
A mão regelada no colo pousou! 
Que tens, coração 
Que tremes assim? 
Cansaste, donzela? 
Tem pena de mim! 
 
Deitou-se na areia que a vaga molhou. 
Imóvel e branca na praia dormia; 
Mas nem os seus olhos o sono fechou 
E nem o seu colo de neve tremia... 
O seio gelou?... 
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Não durmas assim! 
O pálida fria, 
Tem pena de mim! 
 
Dormia: — na fronte que níveo suar... 
Que mão regelada no lânguido peito... 
Não era mais alvo seu leito do mar, 
Não era mais frio seu gélido leito! 
Nem um ressonar... 
Não durmas assim... 
O pálida fria, 
Tem pena de mim! 
 
Aqui no meu peito vem antes sonhar 
Nos longos suspiros do meu coração: 
Eu quero em meus lábios teu seio aquentar, 
Teu colo, essas faces, e a gélida mão... 
Não durmas no mar! 
Não durmas assim. 
Estátua sem vida, 
Tem pena de mim! 
 
E a vaga crescia seu corpo banhando, 
As cândidas formas movendo de leve! 
E eu vi-a suave nas águas boiando 
Com soltos cabelos nas roupas de neve! 
Nas vagas sonhando 
Não durmas assim... 
Donzela, onde vais? 
Tem pena de mim! 
 
E a imagem da virgem nas águas do mar 
Brilhava tão branca no límpido véu... 
Nem mais transparente luzia o luar 
No ambiente sem nuvens da noite do céu! 
Nas águas do mar 
Não durmas assim... 
Não morras, donzela, 
Espera por mim! 
 
 
 
CISMAR 
 
Fala-me, anjo de luz! és glorioso 
À minha vista na janela à noite 
Como divino alado mensageiro 
Ao ebrioso olhar dos frouxos olhos 
Do homem, que se ajoelha para vê-lo, 
Quando resvala em preguiçosas nuvens, 
Ou navega no seio do ar da noite. 
ROMEU 
 
Ai! quando de noite, sozinha à janela 
Co’a face na mão te vejo ao luar, 
Por que, suspirando, tu sonhas, donzela? 
A noite vai bela, 
E a vista desmaia 
Ao longe na praia 
Do mar! 
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Por quem essa lágrima orvalha-te os dedos, 
Como água da chuva cheiroso jasmim? 
Na cisma que anjinho te conta segredos? 
Que pálidos medos? 
Suave morena, 
Acaso tens pena 
De mim? 
 
Donzela sombria, na brisa não sentes 
A dor que um suspiro em meus lábios tremeu? 
E a noite, que inspira no seio dos entes 
Os sonhos ardentes, 
Não diz-te que a voz 
Que fala-te a sós 
Sou eu? 
 
Acorda! Não durmas da cisma no véu! 
Amemos, vivamos, que amor é sonhar! 
Um beijo, donzela! Não ouves? no céu 
A brisa gemeu... 
As vagas murmuraram... 
As folhas sussurram: 
Amar! 
 
 
 
AI JESUS! 
 
Ai Jesus! não vês que gemo, 
Que desmaio de paixão 
Pelos teus olhos azuis? 
Que empalideço, que tremo, 
Que me expira o coração? 
Ai Jesus! 
 
Que por um olhar, donzela, 
Eu poderia morrer 
Dos teus olhos pela luz?  
Que morte! que morte bela! 
Antes seria viver! 
Ai Jesus! 
 
Que por um beijo perdido 
Eu de gozo morreria 
Em teus níveos seios nus? 
Que no oceano dum gemido 
Minh’alma se afogaria? 
Ai Jesus! 
 
 
 
ANJINHO 

 
And from her fair and unpolluted flesch 
May violets spring!  
HAMLET 
 
Não chorem... que não morreu! 
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Era um anjinho do céu 
Que um outro anjinho chamou! 
Era uma luz peregrina, 
Era uma estrela divina 
Que ao firmamento voou! 
 
Pobre criança! Dormia: 
A beleza reluzia 
No carmim da face dela!  
Tinha uns olhos que choravam, 
Tinha uns risos que encantavam!... 
Ai meu Deus! era tão bela. 
 
Um anjo d’asas azuis, 
Todo vestido de luz, 
Sussurrou-lhe num segredo 
Os mistérios doutra vida! 
E a criança adormecida 
Sorria de se ir tão cedo! 
 
Tão cedo! que ainda o mundo 
O lábio visguento, imundo, 
Lhe não passara na roupa! 
Que só o vento do céu 
Batia do barco seu 
As velas d’ouro da poupa! 
 
Tão cedo! que o vestuário 
Levou do anjo solitário 
Que velava seu dormir!  
Que lhe beijava risonho 
E essa florzinha no sonho 
Toda orvalhava no abrir! 
 
Não chorem! lembro-me ainda 
Como a criança era linda 
No fresco da facezinha! 
Com seus lábios azulados, 
Com os seus olhos vidrados 
Como de morta andorinha! 
 
Pobrezinho! o que sofreu! 
Como convulso tremeu 
Na febre dessa agonia! 
Nem gemia o anjo lindo, 
Só os olhos expandindo 
Olhar alguém parecia! 
 
Era um canto de esperança 
Que embalava essa criança? 
Alguma estrela perdida, 
Do céu c’roada donzela... 
Toda a chorar-se por ela 
Que a chamava doutra vida? 
 
Não chorem... que não morreu! 
Que era um anjinho do céu 
Que um outro anjinho chamou! 
Era uma luz peregrina, 
Era uma estrela divina 

 



 7

Que ao firmamento voou! 
 
Era uma alma que dormia 
Da noite na ventania 
E que uma fada acordou! 
Era uma flor de palmeira 
Na sua manhã primeira 
Que um céu d’inverno murchou! 
 
Não chorem! abandonada 
Pela rosa perfumada, 
Tendo no lábio um sorriso, 
Ela se foi mergulhar 
— Como pérola no mar — 
Nos sonhos do paraíso! 
 
Não chorem! chora o jardim 
Quando marchado o jasmim 
Sobre o seio lhe pendeu? 
E pranteia a noite bela 
Pelo astro ou a donzela 
Mortos na terra ou no céu? 
 
Choram as flores no afã 
Quando a ave da manhã 
Estremece, cai, esfria? 
Chora a onda quando vê 
A boiar um irerê 
Morta ao sol do meio-dia? 
 
Não chorem!... que não morreu! 
Era um anjinho do céu 
Que um outro anjinho chamou! 
Era uma luz peregrina, 
Era uma estrela divina 
Que ao firmamento voou! 
 
 
 
ANJOS DO MAR 
 
As ondas são anjos que dormem no mar, 
Que tremem, palpitam, banhados de luz... 
São anjos que dormem, a rir e sonhar 
E em leito d’escuma revolvem-se nus!  
 
E quando, de noite, vem pálida a lua 
Seus raios incertos tremer, pratear... 
E a trança luzente da nuvem flutua... 
As ondas são anjos que dormem no mar! 
 
Que dormem, que sonham... e o vento dos céus 
Vem tépido, à noite, nos seios beijar!... 
São meigos anjinhos, são filhos de Deus, 
Que ao fresco se embalam do seio do mar! 
 
E quando nas águas os ventos suspiram, 
São puros fervores de ventos e mar... 
São beijos que queimam... e as noites deliram 
E os pobres anjinhos estão a chorar! 
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Ai! quando tu sentes dos mares na flor 
Os ventos e vagas gemer, palpitar... 
Por que não consentes, num beijo de amor, 
Que eu diga-te os sonhos dos anjos do mar? 
 
I  
Tenho um seio que delira 
Como as tuas harmonias! 
Que treme quando suspira, 
Que geme como gemias! 
 
II 
Tenho músicas ardentes, 
Ais do meu amor insano, 
Que palpitam mais dormentes 
Do que os sons do teu piano! 
 
III 
Tenho cordas argentinas 
Que a noite faz acordar, 
Como as nuvens peregrinas 
Das gaivotas do alto mar! 
 
IV 
Como a teus dedos lindinhos 
O teu piano gemer, 
Vibra-me o seio aos dedinhos 
Dos anjos louros do céu! 
 
V 
Vibra à noite no mistério 
Se o banha o frouxo luar, 
Se passa teu rosto aéreo 
No vaporoso sonhar! 
 
VI 
Como tremem teus dedinhos 
O saudoso piano teu, 
Vibram-me n’alma os anjinhos, 
Os anjos loiros do céu! 
 
 
 
A CANTIGA DO SERTANEJO 
 
Love me, and leave me not. 
SHAKESPEARE, Merch. Of Venice 
 
Donzela! Se tu quiseras 
Ser a flor das primaveras 
Que tenho no coração: 
E se ouviras o desejo 
Do amoroso sertanejo 
Que descora de paixão!... 
 
Se tu viesses comigo 
Das serras ao desabrigo 
Aprender o que é amar... 
— Ouvi-lo no frio vento, 
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Das aves no sentimento, 
Nas águas e no luar!... 
 
Ouvi-lo nessa viola, 
Onde a modinha espanhola 
Sabe carpir e gemer!... 
Que pelas horas perdidas 
Tem cantigas doloridas, 
Muito amor, muito doer... 
 
Pobre amor! o sertanejo 
Tem apenas seu desejo 
E as noites belas do val!... 
Só o ponche adamascado, 
O trabuco prateado 
E o ferro de seu punhal!... 
 
E tem as lendas antigas  
E as desmaiadas cantigas 
Que fazem de amor gemer!... 
E nas noites indolentes 
Bebe cânticos ardentes 
Que fazem estremecer!... 
 
Tem mais... na selva sombria 
Das florestas a harmonia, 
Onde passa a voz de Deus, 
E nos relentos da serra 
Pernoita na sua terra, 
No leito dos sonhos seus! 
 
Se tu viesses, donzela, 
Verias que a vida é bela 
No deserto do sertão: 
Lá têm mais aroma as flores 
E mais amor os amores 
Que falam do coração! 
 
Se viesses inocente 
Adormecer docemente 
À noite no peito meu!... 
E se quisesses comigo 
Vir sonhar no desabrigo 
Com os anjinhos do céu! 
 
É doce na minha terra 
Andar, cismando, na serra 
Cheia de aroma e de luz, 
Sentindo todas as flores, 
Bebendo amor nos amores 
Das borboletas azuis! 
 
Os veados da campina 
Na lagoa, entre a neblina, 
São tão lindos a beber!... 
Da torrente nas coroas 
Ao deslizar das canoas 
É tão doce adormecer!... 
 
Ah! Se viesses, donzela, 
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Verias que a vida é bela 
No silêncio do sertão! 
Ah!... morena, se quiseras 
Ser a flor das primaveras 
Que tenho no coração! 
 
Junto às águas da torrente 
Sonharias indolente 
Como num seio d’irmã!... 
— Sobre o leito de verduras 
O beijo das criaturas 
Suspira com mais afã! 
 
E da noitinha as aragens 
Bebem nas flores selvagens 
Efluviosa fresquidão!... 
Os olhos têm mais ternura 
E os ais da formosura 
Se embebem no coração!... 
 
E na caverna sombria 
Tem um ai mais harmonia 
E mais fogo o suspirar!... 
Mais fervoroso o desejo 
Vai sobre os lábios num beijo 
Enlouquecer, desmaiar!... 
 
E da noite nas ternuras 
A paixão tem mais venturas 
E fala com mais ardor!... 
E os perfumes, o luar, 
E as aves a suspirar, 
Tudo canta e diz — amor! 
 
Ah! vem! amemos! vivamos! 
O enlevo do amor bebamos 
Nos perfumes do serão! 
Ah! Virgem, se tu quiseras 
Ser a flor das primaveras 
Que tenho no coração!... 
 
 
 
Dreams! dreams! dreams! 
W. COWPER 
 
Quando, à noite, no leito perfumado 
Lânguida fronte no sonhar reclinas, 
No vapor da ilusão por que te orvalha 
Pranto de amor as pálpebras divinas? 
 
E, quando eu te contemplo adormecida 
Solto o cabelo no suave leito, 
Por que um suspiro tépido ressona 
E desmaia suavíssimo em teu peito? 
 
Virgem do meu amor, o beijo a furto 
Que pouso em tua face adormecida 
Não te lembra do peito os meus amores 
E a febre do sonhar de minha vida? 
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Dorme, ó anjo de amor! no teu silêncio 
O meu peito se afoga de ternura... 
E sinto que o porvir não vale um beijo 
E o céu um teu suspiro de ventura! 
 
Um beijo divinal que acende as veias, 
Que de encantos os olhos ilumina, 
Colhido a medo, como flor da noite, 
Do teu lábio na rosa purpurina... 
 
E um volver de teus olhos transparentes, 
Um olhar dessa pálpebra sombria 
Talvez pudessem reviver-me n’alma 
As santas ilusões de que eu vivia!  
 
 
 
O POETA 
 
Un souvenir heureux est peut-être sur terre 
Plus vrai que le bonheur. 
A. DE MUSSET 
 
Era uma noite: — eu dormia... 
E nos meus sonhos revia 
As ilusões que sonhei! 
E no meu lado senti... 
Meu Deus! por que não morri? 
Por que no sono acordei? 
 
No meu leito adormecida, 
Palpitante e abatida, 
A amante de meu amor, 
Os cabelos recendendo 
Nas minhas faces correndo, 
Como o luar numa flor! 
 
Senti-lhe o colo cheiroso 
Arquejando sequioso 
E nos lábios, que entreabria 
Lânguida respiração, 
Um sonho do coração 
Que suspirando morria! 
 
Não era um sonho mentido: 
Meu coração iludido 
O sentiu e não sonhou... 
E sentiu que se perdia 
Numa dor que não sabia... 
Nem ao menos a beijou! 
 
Soluçou o peito ardente, 
Sentiu que a alma demente 
Lhe desmaiava a tremer, 
Embriagou-se de enleio, 
No sono daquele seio 
Pensou que ele ia morrer! 
 
Que divino pensamento, 

 



 12

Que vida num só momento 
Dentro do peito sentiu... 
Não sei!... Dorme no passado 
Meu pobre sonho doirado... 
Esperança que mentiu... 
 
Sabem as noites do céu 
E as luas brancas sem véu 
Os prantos que derramei! 
Contem do vale as florinhas 
Esse amor das noite minhas! 
Elas sim... que eu não direi! 
 
E se eu tremendo, senhora, 
Viesse pálido agora 
Lembrar-vos o sonho meu, 
Com a fronte descorada 
E com a voz sufocada 
Dizer-vos baixo: — Sou eu! 
 
Sou eu! que não esqueci 
A noite que não dormi, 
Que não foi uma ilusão! 
Sou eu que sinto morrer 
A esperança de viver... 
Que o sinto no coração! 
 
Riríeis das esperanças, 
Das minhas loucas lembranças, 
Que me desmaiam assim? 
Ou então, de noite, a medo 
Choraríeis em segredo 
Uma lágrima por mim! 
 
Dorme, meu coração! Em paz esquece 
Tudo, tudo que amaste neste mundo! 
Sonho falaz de tímida esperança 
Não interrompa teu dormir profundo! 
Tradução do Dr. Octaviano 
 
Fui um douto em sonhar tantos amores... 
Que loucura, meu Deus! 
Em expandir-lhe aos pés, pobre insensato, 
Todos os sonhos meus! 
 
E ela, triste mulher, ela tão bela, 
Dos seus anos na flor, 
Por que havia de sagrar pelos meus sonhos 
Um suspiro de amor? 
 
Um beijo — um beijo só! eu não pedia 
Senão um beijo seu 
E nas horas do amor e do silêncio 
Juntá-la ao peito meu! 
 

_____ 
 
Foi mais uma ilusão! de minha fronte 
Rosa que desbotou 
Uma estrela de vida e de futuro 
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Que riu... e desmaiou! 
 
Meu triste coração, é tempo, dorme, 
Dorme no peito meu! 
Do último sonho despertei e n’alma 
Tudo! tudo morreu! 
 
Meus Deus! por que sonhei e assim por ela 
Perdi a noite ardente... 
Se devia acordar dessa esperança, 
E o sonho era demente?... 
 
Eu nada lhe pedi: ousei apenas 
Junto dela, à noitinha, 
Nos meus delírios apertar tremendo 
A sua mão na minha! 
 
Adeus, pobre mulher! no meu silêncio 
Sinto que morrerei... 
Se rias desse amor que te votava, 
Deus sabe se te amei! 
 
Se te amei! se minha alma só queria 
Pela tua viver, 
No silêncio do amor e da ventura 
Nos teus lábios morrer! 
 
Mas vota ao menos no lembrar saudoso 
Um ai ao sonhador... 
Deus sabe se te amei!... Não te maldigo, 
Maldigo o meu amor!... 
 
Mas não... inda uma vez... Não posso ainda 
Dizer o eterno adeus 
E a sangue frio renegar dos sonhos 
E blasfemar de Deus! 
 
Oh! Fala-me de amor!... — eu quero crer-te 
Um momento sequer... 
E esperar na ventura e nos amores, 
Num olhar de mulher! 
 
Só um olhar por compaixão te peço, 
Um olhar.... mas bem lânguido, bem terno... 
........................................................................... 
Quero um olhar que me arrebate o siso, 
Me queime o sangue, m’escureça os olhos, 
Me torne delirante! 
ALMEIDA FREITAS 
 
Sur votre main jamais votre front ne se pose, 
Brûlant, chargé d’ennuis, ne pouvant soutenir 
Le poids d’un douloureux et cruel souvenir; 
Votre coeur virginal en lui-même repose. 
Th. Gautier 
 
Ricorditi di me............... 
DANTE, Purgatório 
 
Quando falo contigo, no meu peito 
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Esquece-me esta dor que me consome: 
Talvez corre o prazer nas fibras d’alma: 
E eu ouso ainda murmurar teu nome! 
 
Que existência, mulher! se tu souberas 
A dor de coração do teu amante, 
E os ais que pela noite, no silêncio, 
Arquejam no seu peito delirante! 
 
E quando sofre e padeceu... e a febre 
Como seus lábios desbotou na vida... 
E sua alma cansou na dor convulsa 
E adormeceu na cinza consumida! 
 
Talvez terias dó da mágoa insana 
Que minh’alma votou ao desalento... 
E consentirás, ó virgem dos amores, 
Descansar-me no seio um só momento! 
 
Sou um doudo talvez de assim amar-te, 
De murchar minha vida no delírio... 
Se nos sonhos de amor nunca tremeste, 
Sonhando meu amor e meu martírio... 
 
E não pude, febril e de joelhos, 
Com a mente abrasada e consumida, 
Contar-te as esperanças do meu peito 
E as doces ilusões de minha vida! 
 
Oh! quando eu te fitei, sedento e louco, 
Teu olhar que meus sonhos alumia, 
Eu não sei se era vida o que minh’alma 
Enlevava de amor e adormecia! 
 
Oh! nunca em fogo teu ardente seio 
A meu peito juntei que amor definha! 
A furto apenas eu senti medrosa 
Tua gélida mão tremer na minha!... 
 
Tem pena, anjo de Deus! deixa que eu sinta 
Num beijo esta minh’alma enlouquecer 
E que eu viva de amor nos teus joelhos 
E morra no teu seio o meu viver! 
 
Sou um doudo, meu Deus! mas no meu peito 
Tu sabes se uma dor, se uma lembrança 
Não queria calar-se a um beijo dela, 
Nos seios dessa pálida criança! 
 
Se num lânguido olhar no véu de gozo 
Os olhos de Espanhola a furto abrindo 
Eu não tremia... o coração ardente 
No peito exausto remoçar sentindo! 
 
Se no momento efêmero e divino 
Em que a virgem pranteia desmaiando 
E a c’roa virginal a noiva esfolha, 
Eu queria a seus pés morrer chorando! 
 
Adeus! Rasgou-se a página saudosa 
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Que teu porvir de amor no meu fundia, 
Gelou-se no meu sangue moribundo 
Essa gota final de que eu vivia! 
 
Adeus, anjo de amor! tu não mentiste! 
Foi minha essa ilusão e o sonho ardente: 
Sinto que morrerei... tu, dorme e sonha 
No amor dos anjos, pálido inocente! 
 
Mas um dia... se a nódoa da existência 
Murchar teu cálix orvalhoso e cheio, 
Flor que respirei, que amei sonhando, 
Tem saudade de mim, que eu te pranteio! 
 
 
 
NA MINHA TERRA 
 
Laisse-toi donc aimer! Oh! l’amour c’est la vie! 
C’est tout ce qu’on regrette et tout ce qu’on envie, 
Quand on voit sa jeunesse au couchant décliner! 
............................................................................... 
La beauté c’est le front, l’amour c’est la couronne: 
Laisse-toi couronner! 
V. HUGO 
 
I 
Amo o vento da noite sussurrante 
A tremer nos pinheiros 
E a cantiga do pobre caminhante 
No rancho dos tropeiros; 
 
E os monótonos sons de uma viola 
No tardio verão, 
E a estrada que além se desenrola 
No véu da escuridão; 
 
A restinga d’areia onde rebenta 
O oceano a bramir, 
Onde a lua na praia macilenta 
Vem pálida luzir; 
 
E a névoa e flores e o doce ar cheiroso 
Do amanhecer na serra, 
E o céu azul e o manto nebuloso 
Do céu de minha terra; 
 
E o longo vale de florinhas cheio  
E a névoa que desceu,  
Como véu de donzela em branco seio, 
As estrelas do céu. 
 
II 
Não é mais bela, não, a argêntea praia 
Que beija o mar do sul, 
Onde eterno perfume a flor desmaia  
E o céu é sempre azul; 
 
Onde os serros fantásticos roxeiam 
Nas tardes de verão 
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E os suspiros nos lábios incendeiam 
E pulsa o coração! 
 
Sonho da vida que doirou e azula 
A fada dos amores, 
Onde a mangueira ao vento que tremula 
Sacode as brancas flores... 
 
E é saudoso viver nessa dormência 
Do lânguido sentir, 
Nos enganos suaves da existência 
Sentindo-se dormir... 
 
Mais formosa não é, não doire embora 
O verão tropical 
Com seus rubores... a alvacenta aurora 
Da montanha natal... 
 
Nem tão doirada se levante a lua 
Pela noite do céu, 
Mas venha triste, pensativa e nua 
Do prateado véu... 
 
Que me importa? se as tardes purpurinas 
E as auroras dali 
Não deram luz às diáfanas cortinas 
Do leito onde eu nasci? 
 
Se adormeço tranqüilo no teu seio 
E perfuma-se a flor, 
Que Deus abriu no peito do poeta, 
Gotejante de amor? 
 
Minha terra sombria, és sempre bela, 
Inda pálida a vida 
Como o sono inocente da donzela 
No deserto dormida! 
 
No italiano céu nem mais suaves 
São da noite os amores, 
Não tem mais fogo o cântico das aves 
Nem o vale mais flores! 
 
III 
Quando o gênio da noite vaporosa 
Pela encosta bravia 
Na laranjeira em flor toda orvalhosa 
De aroma se inebria... 
 
No luar junto à sombra recendente 
De um arvoredo em flor, 
Que saudades e amor que influi na mente 
Da montanha o frescor! 
 
E quando, à noite no luar saudoso 
Minha pálida amante 
Ergue seus olhos úmidos de gozo 
E o lábio palpitante... 
 
Cheia da argêntea luz do firmamento, 
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Orando por seu Deus, 
Então... eu curvo a fronte ao sentimento 
Sobre os joelhos seus... 
 
E quando sua voz entre harmonias 
Sufoca-se de amor 
E dobra a fronte bela de magias 
Como pálida flor... 
 
E a alma pura nos seus olhos brilha 
Em desmaiado véu, 
Como de um anjo na cheirosa trilha 
Respiro o amor do céu! 
 
Melhor a viração uma por uma 
Vem as folhas tremer, 
E a floresta saudosa se perfuma 
Da noite no morrer... 
 
E eu amo as flores e o doce ar mimoso 
Do amanhecer da serra 
E o céu azul e o manto nebuloso 
Do céu da minha terra! 
 
 
 
ITÁLIA 
 
Ao meu amigo o Conde de Fé 
Veder Napoli e poi morir. 
 
I 
Lá na terra da vida e dos amores 
Eu podia viver inda um momento... 
Adormecer ao sol da primavera 
Sobre o colo das virgens de Sorrento ! 
 
Eu podia viver — e porventura 
Nos luares do amor amar a vida, 
Dilatar-se minh’alma como o seio 
Do pálido Romeu na despedida! 
 
Eu podia na sombra dos amores 
Tremer num beijo o coração sedento... 
Nos seios da donzela delirante 
Eu podia viver inda um momento! 
 
Ó anjo de meu Deus! se nos meus sonhos 
Não mentia o reflexo da ventura, 
E se Deus me fadou nesta existência 
Um instante de enlevo e de ternura... 
 
Lá entre os laranjais, entre os loureiros, 
Lá onde a noite seu aroma espalha, 
Nas longas praias onde o mar suspira 
Minh’alma exalarei no céu da Itália! 
 
Ver a Itália e morrer!... Entre meus sonhos 
Eu vejo-a de volúpia adormecida... 
Nas tardes vaporentas se perfuma 
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E dorme, à noite, na ilusão da vida! 
 
E, se eu devo expirar nos meus amores, 
Nuns olhos de mulher amor bebendo, 
Seja aos pés da morena Italiana, 
Ouvindo-a suspirar, inda morrendo. 
 
Lá na terra da vida e dos amores 
Eu podia viver inda um momento, 
Adormecer ao sol da primavera 
Sobre o colo das virgens de Sorrento! 
 
II 
A Itália! sempre a Itália delirante! 
E os ardentes saraus, e as noites belas! 
A Itália do prazer, do amor insano, 
Do sonho fervoroso das donzelas! 
 
E a gôndola  sombria resvalando 
Cheia de amor, de cânticos e flores... 
E a vaga que suspira à meia-noite 
Embalando o mistério dos amores! 
 
Ama-te o sol, ó terra da harmonia, 
Do levante na brisa te perfumas: 
Nas praias de ventura e primavera 
Vai o mar estender seu véu d’escumas! 
 
Vai a lua sedenta e vagabunda 
O teu berço banhar na luz saudosa, 
As tuas noites estrelar de sonhos 
E beijar-te na fronte vaporosa! 
 
Pátria do meu amor! terra das glórias 
Que o gênio consagrou, que sonha o povo... 
Agora que murcharam teus loureiros 
Fora doce em teu seio amar de novo... 
 
Amar tuas montanhas e as torrentes 
E esse mar onde bóia alcion dormindo, 
Onde as ilhas se azulam no ocidente, 
Como nuvens à tarde se esvaindo... 
 
Aonde à noite o pescador moreno 
Pela baía no batel se escoa... 
E murmurando, nas canções de Armida, 
Treme aos fogos errantes da canoa... 
 
Onde amou Rafael, onde sonhava 
No seio ardente da mulher divina, 
E talvez desmaiou no teu perfume 
E suspirou com ele a Fornarina... 
 
E juntos, ao luar, num beijo errante 
Desfolhavam os sonhos da ventura 
E bebiam na lua e no silêncio 
Os eflúvios de tua formosura! 
 
Ó anjo de meu Deus, se nos meus sonhos 
A promessa do amor me não mentia, 
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Concede um pouco ao infeliz poeta 
Uma hora da ilusão que o embebia! 
 
Concede ao sonhador, que tão-somente 
Entre delírios palpitou d’enleio, 
Numa hora de paixão e de harmonia 
Dessa Itália do amor morrer no seio! 
 
Oh! na terra da vida e dos amores 
Eu podia sonhar inda um momento, 
Nos seios da donzela delirante 
Apertar o meu peito macilento 
Maio, 1851. — S. Paulo 
 
A T... 
 
No amor basta uma noite para fazer de um homem um Deus. 
PROPÉRCIO 
 
Amoroso palor meu rosto inunda, 
Mórbida languidez me banha os olhos, 
Ardem sem sono as pálpebras doridas, 
Convulsivo tremor meu corpo vibra... 
Quanto sofro por ti!  Nas longas noites 
Adoeço de amor e de desejos... 
E nos meus sonhos desmaiando passa 
A imagem voluptuosa da ventura: 
Eu sinto-a de paixão encher a brisa, 
Embalsamar a noite e o céu sem nuvens; 
E ela mesma suave descorando 
Os alvacentos véus soltar do colo, 
Cheirosas flores desparzir sorrindo 
Da mágica cintura. 
Sinto na fronte pétalas de flores, 
Sinto-as nos lábios e de amor suspiro... 
Mas flores e perfumes embriagam... 
E no fogo da febre, e em meu delírio 
Embebem na minh’alma enamorada 
Delicioso veneno. 
 
Estrela de mistério! em tua fronte 
Os céus revela e mostra-me na terra, 
Como um anjo que dorme, a tua imagem 
E teus encantos, onde amor estende 
Nessa morena tez a cor de rosa. 
Meu amor, minha vida, eu sofro tanto! 
O fogo de teus olhos me fascina, 
O langor de teus olhos me enlanguece, 
Cada suspiro que te abala o seio 
Vem no meu peito enlouquecer minh’alma! 
 
Ah! vem, pálida virgem, se tens pena 
De quem morre por ti, e morre amando, 
Dá vida em teu alento à minha vida, 
Une nos lábios meus minh’alma à tua! 
Eu quero ao pé de ti sentir o mundo 
Na tu’alma infantil; na tua fronte 
Beijar a luz de Deus; nos teus suspiros 
Sentir as virações do paraíso... 
E a teus pés, de joelhos, crer ainda 
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Que não mente o amor que um anjo inspira, 
Que eu posso na tu’alma ser ditoso, 
Beijar-te nos cabelos soluçando 
E no teu seio ser feliz morrendo! 
Dezembro, 1851. 
 
 
 
CREPÚSCULO DO MAR 
 
Que rêves-tu plus beau sur ces lointaines plages 
Que cette chaste mer qui baigne nos rivages? 
Que ces mornes couverts de bois silencieux, 
Autels d’où nos parfurns s'élèvent dans les cieux? 
LAMARTINE 
 
No céu brilhante do poente em fogo  
Com auréola ardente o sol dormia, 
Do mar doirado nas vermelhas ondas 
Purpúreo se escondia. 
 
Como da noite o bafo sobre as águas 
Que o reflexo da tarde incendiava, 
Só a idéia de Deus e do infinito 
No oceano boiava! 
 
Como é doce viver nas longas praias 
Nestas ondas e sol e ventania! 
Como ao triste cismar encanto aéreo 
Nas sombras preludia! 
 
O painel luminoso do horizonte 
Como as cândidas sombras alumia 
Dos fantasmas de amor que nós amamos 
Na ventura de um dia! 
 
Como voltam gemendo e nebulosas, 
Brancas as roupas, desmaiado o seio, 
Inda uma vez a murmurar nos sonhos 
As palavras do enleio!... 
 
Aqui nas praias, onde o mar rebenta 
E a escuma no morrer os seios rola, 
Virei sentar-me no silêncio puro 
Que o meu peito consola! 
 
Sonharei... lá enquanto, no crepúsculo, 
Como um globo de fogo o sol se abisma 
E o céu lampeja no clarão medonho 
De negro cataclisma... 
 
Enquanto a ventania se levanta 
E no ocidente o arrebol se ateia 
No cinábrio do empíreo derramando 
A nuvem que roxeia... 
 
Hora solene das idéias santas 
Que embala o sonhador nas fantasias, 
Quando a taça do amor embebe os lábios 
Do anjo das utopias! 
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Oceano de Deus! Que moribundo, 
A cantiga do nauta mais sentida 
Tão triste suspirou nas tuas ondas, 
Como um adeus à vida? 
 
Que nau cheia de glória e d'esperanças, 
Floreando ao vento a rúbida bandeira, 
Na luz do incêndio rebentou bramindo 
Na vaga sobranceira? 
 
Por que ao sol da manhã e ao ar da noite 
Essa triste canção, eterna, escura, 
Como um treno de sombra e de agonia, 
Nos teus lábios murmura? 
 
É vermelho de sangue o céu da noite, 
Que na luz do crepúsculo se banha: 
Que planeta do céu do roto seio 
Golfeja luz tamanha? 
 
Que mundo em fogo foi bater correndo 
Ao peito de outro mundo; — e uma torrente 
De medonho clarão rasgou no éter 
E jorra sangue ardente? 
 
Onde as nuvens do céu voam dormindo, 
Que doirada mansão de aves divinas 
Num véu purpúreo se enlutou rolando 
Ao vento das ruínas? 
 
 
 
CREPÚSCULO NAS MONTANHAS 
 
Pálida estrela, casto olhar da noite, 
diamante luminoso na fronte azul do  
crepúsculo, o que vês na planície? 
OSSIAN 
 
I 
Além serpeia o dorso pardacento 
Da longa serrania, 
Rubro flameia o véu sanguinolento 
Da tarde na agonia. 
 
No cinéreo vapor o céu desbota 
Num azulado incerto, 
No ar se afoga desmaiando a nota 
Do sino do deserto... 
 
Vim alentar meu coração saudoso 
No vento das campinas, 
Enquanto nesse manto lutuoso 
Pálida te reclinas 
 
E morre em teu silêncio, ó tarde bela, 
Das folhas o rumor... 
E late o pardo cão que os passos vela 
Do tardio pastor! 

 



 22

 
II 
Pálida estrela! o canto do crepúsculo 
Acorda-te no céu: 
Ergue-te nua na floresta morta 
Do teu doirado véu! 
 
Ergue-te!... eu vim por ti e pela tarde 
Pelos campos errar, 
Sentir o vento, respirando a vida 
E livre suspirar. 
 
É mais puro o perfume das montanhas 
Da tarde no cair... 
Quando o vento da noite agita as folhas 
É doce o teu luzir! 
 
Estrela do pastor, no véu doirado 
Acorda-te na serra, 
Inda mais bela no azulado fogo 
Do céu da minha terra! 
 
III 
Estrela d’oiro, no purpúreo leito 
Da irmã da noite, branca e peregrina 
No firmamento azul derramas dia 
Que as almas ilumina! 
 
Abre o seio de pérola, transpira 
Esse raio de luz que a mente inflama! 
Esse raio de amor que ungiu meus lábios 
No meu peito derrama! 
 
IV 
Lo bel pianeta he ad amar conforta 
Faceva tutto rider l’oriente 
DANTE, Purgatório 
 
Estrelinhas azuis do céu vermelho, 
Lágrimas d’oiro sobre o véu da tarde, 
Que olhar celeste em pálpebra divina 
Vos derramou tremendo? 
 
Quem, à tarde, crisólitas ardentes, 
Estrelas brancas, vos sagrou saudosas 
Da fronte dela na azulada c’roa 
Como auréola viva? 
 
Foram anjos de amor, que vagabundos 
Com saudades do céu vagam gemendo 
E as lágrimas de fogo dos amores 
Sobre as nuvens pranteiam? 
 
Criaturas da sombra e do mistério, 
Ou no purpúreo céu doureis a tarde, 
Ou pela noite cintileis medrosas, 
Estrelas, eu vos amo! 
 
E quando, exausto o coração no peito 
Do amor nas ilusões espera e dorme, 
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Diáfanas vindes-lhe doirar na mente 
A sombra da esperança! 
 
Oh! quando o pobre sonhador medita 
Do vale fresco no orvalhado leito 
Inveja às águias o perdido vôo 
Para banhar-se no perfume etéreo... 
E, nessa argêntea luz, no mar de amores 
Onde entre sonhos e luar divino 
A mão do Eterno vos lançou no espaço, 
Respirar e viver! 
 
 
 
DESALENTO 
 
Por que havíeis passar tão doces dias? 
A. F. DE SERPA PIMENTEL 
 
Feliz daquele que no livro d’alma 
Não tem folhas escritas 
E nem saudade amarga, arrependida, 
Nem lágrimas malditas! 
 
Feliz daquele que de um anjo as tranças 
Não respirou sequer 
E nem bebeu eflúvios descorando 
Numa voz de mulher... 
 
E não sentiu-lhe a mão cheirosa e branca 
Perdida em seus cabelos, 
Nem resvalou do sonho deleitoso 
A reais pesadelos... 
 
Quem nunca te beijou, flor dos amores, 
Flor do meu coração, 
E não pediu frescor, febril e insano 
Da noite à viração! 
 
Ah! feliz quem dormiu no colo ardente 
Da huri dos amores, 
Que sôfrego bebeu o orvalho santo 
Das perfumadas flores... 
 
E pôde vê-la morta ou esquecida 
Dos longos beijos seus, 
Sem blasfemar das ilusões mais puras 
E sem rir-se de Deus! 
 
Mas, nesse doloroso sofrimento 
Do pobre peito meu, 
Sentir no coração que à dor da vida 
A esperança morreu!... 
 
Que me resta, meu Deus? aos meus suspiros 
Nem geme a viração... 
E dentro, no deserto do meu peito, 
Não dorme o coração! 
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PÁLIDA INOCÊNCIA 
 
Cette image du cíel — innocence et beauté! 
LAMARTINE 
 
Por que, pálida inocência, 
Os olhos teus em dormência 
A medo lanças em mim? 
No aperto de minha mão 
Que sonho do coração 
Tremeu-te os seios assim? 
 
E tuas falas divinas 
Em que amor lânguida afinas 
Em que lânguido sonhar? 
E dormindo sem receio 
Por que geme no teu seio 
Ansioso suspirar? 
 
Inocência! quem dissera 
De tua azul primavera 
As tuas brisas de amor! 
Oh! quem teus lábios sentira 
E que trêmulo te abrira 
Dos sonhos a tua flor! 
 
Quem te dera a esperança 
De tua alma de criança, 
Que perfuma teu dormir! 
Quem dos sonhos te acordasse, 
Que num beijo t’embalasse 
Desmaiada no sentir! 
 
Quem te amasse! e um momento 
Respirando o teu alento 
Recendesse os lábios seus! 
Quem lera, divina e bela, 
Teu romance de donzela 
Cheio de amor e de Deus! 
 
 
 
SONETO 
 
Pálida, a luz da lâmpada sombria, 
Sobre o leito de flores reclinada, 
Como a lua por noite embalsamada, 
Entre as nuvens do amor ela dormia! 
 
Era a virgem do mar! na escuma fria 
Pela maré das água embalada... 
— Era um anjo entre nuvens d’alvorada 
Que em sonhos se banhava e se esquecia! 
 
Era mais bela! o seio palpitando...  
Negros olhos as pálpebras abrindo...  
Formas nuas no leito resvalando... 
 
Não te rias de mim, meu anjo lindo! 
Por ti — as noites eu velei chorando 
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Por ti — nos sonhos morrerei sorrindo! 
 
 
 
ANIMA MEA 
 
E como a vida é bela e doce e amável! 
Não presta o espinhal a sombra ao leito 
Do pastor do rebanho vagaroso, 
Melhor que as sedas do lençol noturno 
Onde o pávido rei dormir não pode? 
SHAKESPEARE, Henrique VI, 3ª p. 
 
Quando nas sestas do verão saudoso 
A sombra cai nos laranjais do vale, 
Onde o vento adormece e se perfuma... 
E os raios d’oiro, cintilando vivos, 
Como chuva encantada se gotejam 
Nas folhas do arvoredo recendente, 
Parece que de afã dorme a natura 
E as aves silenciosas se mergulham 
No grato asilo da cheirosa sombra. 
 
E que silêncio então pelas campinas!... 
A flor aberta na manhã mimosa 
E que os estos do sol d’estio murcham 
Cerra as folhas doridas e procura 
Da grama no frescor doentio leito. 
É doce então das folhas no silêncio 
Penetrar o mistério da floresta, 
Ou reclinado à sombra da mangueira 
Um momento dormir, sonhar um pouco! 
Ninguém que turve os sonhos de mancebo, 
Ninguém que o indolente adormecido 
Roube das ilusões que o acalentam 
E do mole dormir o chame à vida! 
 
E é tão doce dormir! é tão suave 
Da modorra no colo embalsamado 
Um momento tranqüilo deslizar-se! 
Criaturas de Deus se peregrinam 
Invisíveis na terra, consolando 
As almas que padecem... certamente 
Que são anjos de Deus que aos seios tomam 
A fronte do poeta que descansa! 
 
Ó floresta! ó relva amolecida, 
A cuja sombra, em cujo doce leito 
É tão macio descansar nos sonhos! 
Arvoredos do vale! derramai-me 
Sobre o corpo estendido na indolência 
O tépido frescor e o doce aroma! 
E quando o vento vos tremer nos ramos 
E sacudir-vos as abertas flores 
Em chuva perfumada, concedei-me 
Que encham meu leito, minha face, a relva... 
Onde o mole dormir a amor convida! 
 
E tu, Ilná, vem pois! deixa em teu colo 
Descanse teu poeta: é tão divino 
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Sorver as ilusões dos sonhos ledos, 
Sentindo à brisa teus cabelos soltos 
Meu rosto encherem de perfume e gozo! 
 
Tudo dorme, não vês? dorme comigo, 
Pousa na minha tua face bela 
E o pálido cetim da tez morena... 
Fecha teus olhos lânguidos... no sono 
Quero sentir os túmidos suspiros 
No teu seio arquejar, morrer nos lábios... 
E no sono teu braço me enlaçando! 
 
Ó minha noiva, minha doce virgem, 
No regaço da bela natureza, 
Anjo de amor, reclina-te e descansa! 
Neste berço de flores tua vida 
Límpida e pura correrá na sombra, 
Como gota de mel em cálix branco 
Da flor das selvas que ninguém respira. 
 
Além, além nas árvores tranqüilas 
Uma voz acordou como um suspiro... 
São ais sentidos de amorosa rola 
Que nos beijos de amor palpita e geme? 
Ah! nem tão doce a rola suspirando 
Modula seus gemidos namorados, 
Não trina assim tão longa e molemente... 
Em argentinas pérolas o canto 
Se exala como as notas expirantes 
De uma alma de mulher que chora e canta... 
 
É a voz do sabiá: ele dormia 
Ebrioso de harmonia e se embalava 
No silêncio, na brisa e nos eflúvios 
Das flores de laranja... Ilná, ouviste? 
É o canto saudoso da esperança, 
É dos nossos amores a cantiga 
Que o aroma que exalam teus cabelos, 
Tua lânguida voz... talvez lhe inspiram! 
 
Vem, Ilná, dá-me um beijo: adormeçamos... 
A cantilena do sabiá sombrio 
Encanta as ilusões, afaga o sono... 
Ó! minha pensativa, descuidosa, 
Eu sinto a vida bela em teu regaço, 
Sinto-a bela nas horas do silêncio 
Quando em teu colo me reclino e durmo... 
E ainda os sonhos meus vivem contigo! 
 
Ah! vem, ó minha Ilná: sei harmonias 
Que a noite ensina ao violão saudoso 
E que a lua do mar influi na mente; 
E quando eu vibro as cordas tremulosas, 
Como alma de donzela que respira, 
Coa nas vibrações tanta saudade, 
Tanto sonho de amor esvaecido... 
Que o terno coração acorda e geme 
E os lábios do poeta inda suspiram! 
 
Anjo do meu amor! se os ais da virgem 
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Têm doçuras, têm lágrimas divinas, 
É quando, no silêncio e no mistério, 
Sobre o peito do amante se derramam 
No sufocado alento os moles cantos... 
— Cantos de amor, de sede e d’esperanças 
Que nos lábios febris lhe afoga um beijo! 
 
Ouves, Ilná?... meu violão palpita: 
Quero lembrar um cântico de amores... 
Fora doce ao poeta, teu amante, 
Nos ais ardentes das maviosas fibras 
Ouvir os teus alentos de mistura 
E as moles vibrações da cantilena  
Este meu peito remoçar um pouco! 
Virgem do meu amor vem dar-me ainda 
Um beijo! um beijo longo, transbordando 
De mocidade e vida; e nos meus sonhos 
Minh’alma acordará — sopro errabundo 
Da alma da virgem tremerá meus seios... 
E a doce aspiração dos meus amores 
No condão da harmonia há de embalar-se! 
 
 
 
A HARMONIA 
 
Meu Deus! se às vezes, na passada vida, 
Eu tive sensações que emudeciam 
Essa descrença que me dói na vida 
E, como orvalho que a manhã vapora, 
Em seus raios de luz a Deus me erguiam 
Foi quando às vezes a modinha doce 
Ao sol de minha terra me embalava 
E quando as árias de Bellini pálido 
Em lábios de Italiana estremeciam! 
 
Ó santa Malibran! fora tão doce 
Pelas noites suaves do silêncio 
Nas lágrimas de amor, nos teus suspiros, 
Na agonia de um beijo, ouvir gemendo 
Entre meus sonhos tua voz divina! 
 
Ó Paganini! quando moribundo 
Inda a rabeca ao peito comprimias, 
Se o hálito de Deus, essa alma d’anjo 
Que das fibras do peito cavernoso 
Arquejava nas cordas entornando 
Murmúrios d’esperança e de ventura, 
Se a alma de teu viver roçou passando 
Nalgum lábio sedento de poesia, 
Numa alma de mulher adormecida, 
Se algum seio tremeu ao concebê-lo... 
Esse alento de vida e de futuro 
— Foi o teu seio, Malibran divina! 
 
Ah! se nunca te ouvi, se teus suspiros, 
Desdêmona sentida e moribunda, 
Nunca pude beber no teu exílio... 
Nos sonhos virginais senti ao menos 
Tua pálida sombra vaporosa 
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Nesta fronte que a febre encandecera 
Depor um beijo, suspirar passando! 
 
Meu Deus! e, outrora, se um momento a vida 
De poesia orvalhou meus pobres sonhos, 
Foi nuns suspiros de mulher saudosa, 
Foi abatida, a forma desmaiada, 
Uma pobre infeliz que descorando 
Fazia os prantos meus correr-me aos olhos! 
 
Pobre! pobre mulher! esses mancebos 
Que choravam por ti... quando gemias, 
Quando sentias a tua alma ardente 
No canto esvaecer, pálida e bela, 
E teu lábio afogar entre harmonias 
— Almas que de tua alma se nutriam! 
Que davam-te seus sonhos, e amorosas 
Desfolhavam-te aos pés a flor da vida... 
Ai quantas não sentiste palpitantes, 
Nem ousando beijar teu véu d’esposa, 
Nas longas noites nem sonhar contigo! 
 
E hoje riem de ti! da criatura 
Que insana profanou as asas brancas!... 
Que num riso sem dó, uma por uma, 
Na torrente fatal soltava rindo, 
E as sentia boiando solitárias... 
As flores da coroa, como Ofélia!... 
Que iludida do amor vendeu a glória 
E deu seu colo nu a beijo impuro... 
Eles riem de ti!... mas eu, coitada, 
Pranteio teu viver e te perdôo. 
 
Fada branca de amor, que sina escura 
Manchou no teu regaço as roupas santas? 
Por que deixavas encostada ao seio 
A cabeça febril do libertino? 
Por que descias das regiões doiradas 
E lançavas ao mar a rota lira 
Para vibrar tua alma em lábios dele? 
Por que foste gemer na orgia ardente 
A santa inspiração de teus poetas... 
Perder teu coração em vis amores? 
Anjo branco de Deus, que sina escura 
Manchou no teu regaço as roupas santas? 
 
Pálida Italiana! hoje esquecida. 
O escárnio do plebeu murchou teus louros! 
Tua voz se cansou nos ditirambos... 
E tu não voltas com as mãos na lira 
Vibrar nos corações as cordas virgens 
E ao gênio adormecido em nossas almas 
Na fronte desfolhar tuas coroas!... 
.............................................................................. 
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VIDA 
 
Oh! laisse-moi t’aimer pour que j’aime la vie! 
Pour ne point au bonheur dire un dernier adieu 
Pour ne point blasphémer les biens que l’homme envie 
Et pour ne pas douter de Dieu! 
ALEXANDRE DUMAS 
 
I 
Oh! fala-me de ti! eu quero ouvir-te 
Murmurar teu amor... 
E nos teus lábios perfumar do peito 
Minha pálida flor. 
 
De tua carta nas queridas folhas 
Eu sinto-me viver... 
E as páginas do amor sobre meu peito 
 
E, quando, à noite, delirante durmo, 
Deito-as no peito meu... 
Nos delíquios de amor, ó minha amante, 
Eu sonho o seio teu... 
 
A alma que as inspirou, que lhes deu vida 
E o fogo da paixão... 
E derramou as notas doloridas 
Do virgem coração! 
 
Eu quero-as no meu peito, como sonho 
Teu seio de donzela, 
Para sonhar contigo o céu mais puro 
E a esperança mais bela! 
 
II 
A nós a vida em flor, a doce vida 
Recendente de amor, 
Cheia de sonhos, d’esperança e beijos 
E pálido langor... 
 
A tua alma infantil junto da minha 
No fervor do desejo, 
Nossos lábios ardentes descorando 
Comprimidos num beijo... 
 
E as noites belas de luar e a febre 
Da vida juvenil... 
E este amor que sonhei, que só me alenta 
No teu colo infantil! 
 
Vem comigo ao luar: amemos juntos 
Neste vale tranqüilo... 
De abertas flores e caídas folhas... 
No perfumado asilo. 
 
Aqui somente a rola da floresta 
Das sestas ao calor  
O tremer sentirá dos longos beijos... 
E verá teu palor. 
 
À noite encostarei a minha fronte 

 



 30

No virgem colo teu; 
Terei por leito o vale dos amores, 
Por tenda o azul do céu! 
 
E terei tua imagem mais formosa 
Nas vigílias do val: 
— Será da vida meu suave aroma 
Teu lírio virginal. 
 
IV 
Que importa que o anátema do mundo 
Se eleve contra nós, 
Se é bela a vida num amor imenso 
Na solidão — a sós? 
 
Se nós teremos o cair da tarde 
E o frescor da manhã: 
E tu és minha mãe e meus amores 
E minh’alma de irmã? 
 
Se teremos a sombra onde se esfolham 
As flores do retiro... 
E a vida além de ti — a vida inglória — 
Não me vale um suspiro? 
 
Bate a vida melhor dentro do peito 
Do campo na tristeza 
E o aroma vital, ali, do seio 
Derrama a natureza... 
 
E, aonde as flores no deserto dormem 
Com mais viço e frescor, 
Abre linda também a flor da vida 
Da lua no palor. 
 
C... 
 
Oh! não tremas! que este olhar, este 
abraço te digam quanto é inefável — o de 
abandono sem receio, os inebriamentos de 
uma voluptuosidade que deve ser eterna. 
GOETHE, Fausto 
 
Sim! coroemos as noites 
Com as rosas do himeneu... 
Entre flores de laranja 
Serás minha e serei teu! 
 
Sim! quero em leito de flores 
Tuas mãos dentro das minhas... 
Mas os círios dos amores 
Sejam só as estrelinhas. 
 
Por incenso os teus perfumes, 
Suspiros por oração 
E por lágrimas... somente 
As lágrimas da paixão! 
 
Dos véus da noiva só tenhas 
Dos cílios o negro véu... 
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Basta do colo o cetim 
Para as Madonas do céu! 
 
Eu soltarei-te os cabelos... 
Quero em teu colo sonhar... 
Hei de embalar-te... do leito 
Seja lâmpada o luar! 
 
Sim!... coroemos as noites 
Da laranjeira co’a flor... 
Adormeçamos num templo 
— Mas seja o templo do amor. 
 
É doce amar como os anjos 
Da ventura no himeneu: 
Minha noiva, ou minh’amante, 
Vem dormir no peito meu! 
 
Dá-me um beijo, abre teus olhos 
Por entre esse úmido véu: 
Se na terra és minha amante, 
És a minh’alma no céu! 
 
 
 
NO TÚMULO DO MEU AMIGO 
JOÃO BAPTISTA DA SILVA PEREIRA JÚNIOR 
 
EPITÁFIO 

Perdão, meu Deus, se a túnica da vida... 
Insano profanei-a nos amores! 
Se da c’roa dos sonhos perfumados 
Eu próprio desfolhei as róseas flores! 
 
No vaso impuro corrompeu-se o néctar, 
A argila da existência desbotou-me... 
O sol de tua gloria abriu-me as pálpebras, 
Da nódoa das paixões purificou-me! 
 
E quantos sonhos na ilusão da vida! 
Quanta esperança no futuro ainda! 
Tudo calou-se pela noite eterna... 
E eu vago errante e só na treva infinda... 
 
Alma em fogo, sedenta de infinito, 
Num mundo de visões o vôo abrindo, 
Como o vento do mar no céu noturno 
Entre as nuvens de Deus passei dormindo! 
 
A vida é noite! o sol tem véu de sangue... 
Tateia a sombra a geração descrida!... 
Acorda-te, mortal! é no sepulcro 
Que a larva humana se desperta à vida! 
 
Quando as harpas do peito a morte estala, 
Um treno de pavor soluça e voa... 
E a nota divinal que rompe as fibras 
Nas dulias angélicas ecoa! 
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O PASTOR MORIBUNDO 
 
CANTIGA DE VIOLA 
A existência dolorida 
Cansa em meu peito: eu bem sei 
Que morrerei... 
Contudo da minha vida 
Podia alentar-se a flor 
No teu amor! 
 
Do coração nos refolhos 
Solta um ai! num teu suspiro 
Eu respiro... 
Mas fita ao menos teus olhos 
Sobre os meus... eu quero-os ver 
Para morrer! 
 
Guarda contigo a viola 
onde teus olhos cantei... 
E suspirei! 
Só a idéia me consola 
Que morro como vivi... 
Morro por ti! 
 
Se um dia tu’alma pura 
Tiver saudades de mim, 
Meu serafim! 
Talvez notas de ternura 
Inspirem o doudo amor 
Do trovador! 
 
 
 
TARDE DE VERÃO 
 
Viens!... 
Que l’arbre pénétré de parfums et de chants, 
..................................................................... 
Et l’o,bre et le soleil, et l’onde et la verdure, 
Et le rayonnement de toute la nature 
Fassent épanouir comme une double fleur 
La beauté sur ton front, et l’amour dans ton coeur! 
V. HUGO 
 
Como cheirosa e doce a tarde expira! 
De amor e luz inunda a praia bela... 
E o sol já roxo e trêmulo desdobra 
Um íris furta-cor na fronte dela. 
 
Deixai que eu morra só! enquanto o fogo 
Da última febre dentro em mim vacila, 
Não venham ilusões chamar-me à vida, 
De saudades banhar a hora tranqüila! 
 
Meu Deus! que eu morra em paz! não me coroem 
De flores infecundas a agonia! 
Oh! não doire o sonhar do moribundo 
Lisonjeiro pincel da fantasia! 
 
Exaurido de dor e d’esperança 
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Posso aqui respirar mais livremente, 
Sentir ao vento dilatar-se a vida, 
Como a flor da lagoa transparente! 
 
Se ela estivesse aqui! no vale agora 
Cai doce a brisa morna desmaiando: 
Nos murmúrios do mar fora tão doce 
Da tarde no palor viver amando! 
 
Uni-la ao peito meu — nos lábios dela 
Respirar uma vez, cobrando alento; 
A divina visão de seus amores 
Acordar o meu peito inda um momento! 
 
Fulgura a minha amante entre meus sonhos, 
Como a estrela do mar nas águas brilha, 
Bebe à noite o favônio em seus cabelos 
Aroma mais suave que a baunilha. 
 
Se ela estivesse aqui! jamais tão doce 
O crepúsculo o céu embelecera... 
E a tarde de verão fora mais bela, 
Brilhando sobre a sua primavera! 
 
Da lânguida pupila de seus olhos 
Num olhar de desdém entorna amores, 
Como à brisa vernal na relva mole 
O pessegueiro em flor derrama flores. 
 
Árvore florescente desta vida, 
Que amor, beleza e mocidade encantam, 
Derrama no meu seio as tuas flores 
Onde as aves do céu à noite cantam! 
 
Vem! a areia do mar cobri de flores, 
Perfumei de jasmins teu doce leito; 
Podes suave, ó noiva do poeta, 
Suspirosa dormir sobre meu peito! 
 
Não tardes, minha vida! no crepúsculo 
Ave da noite me acompanha a lira... 
É um canto de amor... Meu Deus! que sonhos! 
Era ainda ilusão — era mentira! 
 
 
 
TARDE DE OUTONO 
 
Un souvenir heureux est peut-être sur terre 
Plus vrai que le bonheur. 
ALFRED DE MUSSET 
 
O POETA 
Ó musa, por que vieste 
E contigo me trouxeste 
A vagar na solidão? 
Tu não sabes que a lembrança 
De meus anos de esperança 
Aqui fala ao coração? 
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A SAUDADE 
De um puro amor a lânguida saudade 
É doce como a lágrima perdida, 
Que banha no cismar um rosto virgem: 
Volta o rosto ao passado e chora a vida. 
 
O POETA 
Não sabes o quanto dói 
Uma lembrança que rói 
A fibra que adormeceu?... 
Foi neste vale que amei, 
Que a primavera sonhei, 
Aqui minh’alma viveu. 
 
A SAUDADE 
Pálidos sonhos do passado morto 
É doce reviver mesmo chorando: 
A alma refaz-se pura. Um vento aéreo 
Parece que do amor nos vai roubando. 
 
O POETA 
Eu vejo ainda a janela 
Onde, à tarde, junto dela 
Eu lia versos de amor... 
Como eu vivia d’enleio 
No bater daquele seio, 
Naquele aroma de flor! 
 
Creio vê-la inda formosa, 
Nos cabelos uma rosa, 
De leve a janela abrir... 
Tão bela, meu Deus, tão bela! 
Por que amei tanto, donzela, 
Se devias me trair? 
 
A SAUDADE 
A casa está deserta. A parasita 
Nas paredes estampa negra cor, 
Os aposentos o ervaçal povoa, 
A porta é franca... Entremos, trovador! 
 
O POETA 
Derramai-vos, prantos meus! 
Dai-me mais prantos, meu Deus! 
Eu quero chorar aqui... 
Em que sonhos de ebriedade 
No arrebol da mocidade 
Eu nesta sombra dormi! 
 
Passado, por que murchaste? 
Ventura, por que passaste 
Degenerando em saudade? 
Do estio secou-se a fonte, 
Só ficou na minha fronte 
A febre da mocidade. 
 
A SAUDADE 
Sonha, poeta, sonha! Ali sentado 
No tosco assento da janela antiga, 
Apóia sobre a mão a face pálida, 
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Sorrindo — dos amores à cantiga. 
 
O POETA 
Minh’alma triste se enluta, 
Quando a voz interna escuta 
Que blasfema da esperança... 
Aqui tudo se perdeu, 
Minha pureza morreu 
Com o enlevo de criança! 
 
Ali, amante ditoso, 
Delirante, suspiroso, 
Eflúvios dela sorvi, 
No seu colo eu me deitava... 
E ela tão doce cantava! 
De amor e canto vivi! 
 
Na sombra deste arvoredo 
Oh! quantas vezes a medo 
Nossos lábios se tocaram! 
E os seios, onde gemia 
Uma voz que amor dizia, 
Desmaiando me apertaram! 
 
Foi doce nos braços teus, 
Meu anjo belo de Deus, 
Um instante do viver... 
Tão doce, que em mim sentia 
Que minh’alma se esvaía... 
E eu pensava ali morrer! 
 
A SAUDADE 
É berço de mistério e d’harmonia 
Seio mimoso de adorada amante: 
A alma bebe nos sons que amor suspira 
A voz, a doce voz de uma alma errante. 
 
Tingem-se os olhos de amorosa sombra, 
Os lábios convulsivos estremecem; 
E a vida foge ao peito... apenas tinge 
As faces que de amor empalidecem. 
 
Parece então que o agitar do gozo 
Nossos lábios atrai a um bem divino: 
Da amante o beijo é puro como as flores 
E dela a voz é doce como um hino. 
 
Dizei-o vós, dizei, ternos amantes, 
Almas ardentes que a paixão palpita, 
Dizei essa emoção que o peito gela 
E os frios nervos num espasmo agita. 
 
Vinte anos! como tens doirados sonhos! 
E como a névoa de falaz ventura 
Que se estende nos olhos do poeta 
Doira a amante de nova formosura! 
 
O POETA 
Que gemer! não me enganava! 
Era o anjo que velava 
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Minha casta solidão? 
São minhas noites gozadas 
E as venturas choradas 
Que vibram meu coração? 
 
É tarde, amores, é tarde: 
Uma centelha não arde 
Na cinza dos seios meus... 
Por ela tanto chorei, 
Que mancebo morrerei... 
Adeus, amores, adeus! 
 
 
 
CANTIGA 
 
I 
Em um castelo doirado 
Dorme encantada donzela... 
Nasceu; e vive dormindo 
— Dorme tudo junto dela. 
 
Adormeceu-a, sonhando, 
Um feiticeiro condão, 
E dormem no seio dela 
As rosas do coração. 
 
Dorme a lâmpada argentina 
Defronte do leito seu; 
Noite a noite a lua triste 
Vem espreitá-la do céu. 
 
Voam os sonhos errantes 
Do leito sob o dossel 
E suspiram no alaúde 
As notas do menestrel. 
 
E no castelo, sozinha, 
Dorme encantada donzela... 
Nasceu; e vive dormindo 
— Dorme tudo junto dela. 
 
Dormem cheirosas, abrindo, 
As roseiras em botão... 
E dormem no seio dela 
As rosas do coração. 
 
II 
A donzela adormecida 
É a tua alma, santinha, 
Que não sonha nas saudades 
E nos amores da minha. 
 
— Nos meus amores que velam 
Debaixo do teu dossel 
E suspiram no alaúde 
As notas do menestrel. 
 
Acorda, minha donzela, 
Foi-se a lua, eis a manhã 
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E nos céus da primavera 
É a aurora tua irmã. 
 
Abriram no vale as flores 
Sorrindo na fresquidão: 
Entre as rosas da campina 
Abram-se as do coração. 
 
Acorda, minha donzela, 
Soltemos da infância o véu... 
Se nós morrermos num beijo, 
Acordaremos no céu. 
 
 
 
SAUDADES 
 
‘ Tis vain to struggle — let me perish young 
BYRON 
 
Foi por ti que num sonho de ventura 
A flor da mocidade consumi... 
E às primaveras disse adeus tão cedo 
E na idade do amor envelheci! 
 
Vinte anos! derramei-os gota a gota 
Num abismo de dor e esquecimento... 
De fogosas visões nutri meu peito... 
Vinte anos!... sem viver um só momento! 
 
Contudo, no passado uma esperança 
Tanto amor e ventura prometia... 
E uma virgem tão doce, tão divina, 
Nos sonhos junto a mim adormecia! 
 
................................................................. 
 
Quando eu lia com ela... e no romance 
Suspirava melhor ardente nota... 
E Jocelyn sonhava com Laurence 
Ou Werther se morria por Carlota... 
 
Eu sentia a tremer e a transluzir-lhe 
Nos olhos negros a alma inocentinha... 
E uma furtiva lágrima rolando 
Da face dela umedecer a minha! 
 
E quantas vezes o luar tardio 
Não viu nossos amores inocentes? 
Não embalou-se da morena virgem 
No suspirar, nos cânticos ardentes? 
 
E quantas vezes não dormi sonhando 
Eterno amor, eternas as venturas... 
E que o céu ia abrir-se... e entre os anjos 
Eu ia despertar em noites puras? 
 
Foi esse o amor primeiro! requeimou-me 
As artérias febris de juventude, 
Acordou-me dos sonhos da existência 
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Na harmonia primeira do alaúde. 
 
....................................................................... 
 
Meu Deus! e quantas eu amei... Contudo 
Das noites voluptuosas da existência 
Só restam-me saudades dessas horas 
Que iluminou tua alma d’inocência. 
 
Foram três noites só... três noites belas 
De lua e de verão, no val saudoso... 
Que eu pensava existir... sentindo o peito 
Sobre teu coração morrer de gozo. 
 
E por três noites padeci três anos, 
Na vida cheia de saudade infinda... 
Três anos de esperança e de martírio... 
Três anos de sofrer — e espero ainda! 
 
A ti se ergueram meus doridos versos, 
Reflexos sem calor de um sol intenso, 
Votei-os à imagem dos amores 
Pra velá-la nos sonhos como incenso. 
 
Eu sonhei tanto amor, tantas venturas, 
Tantas noites de febre e d’esperança... 
Mas hoje o coração parado e frio, 
Do meu peito no túmulo descansa. 
 
Pálida sombra dos amores santos! 
Passa quando eu morrer no meu jazigo, 
Ajoelha ao luar e entoa um canto... 
Que lá na morte eu sonharei contigo. 
 
12 de setembro, 1852. 
 
 
 
ESPERANÇAS 
 
Oh! si elle m’eût aimé... 
ALFRED DE VIGNY, Chatterton 
 
Se a ilusão de minh’alma foi mentida 
E, leviana, da árvore da vida, 
As flores desbotei... 
Se por sonhos do amor de uma donzela 
Imolei meu porvir e o ser por ela 
Em prantos esgotei... 
 
Se a alma consumi na dor que mata 
E banhei de uma lágrima insensata 
A última esperança, 
Oh! não me odeies, não! eu te amo ainda, 
Como dos mares pela noite infinda 
A estrela da bonança! 
 
Como nas folhas do Missal do templo 
Os mistérios de Deus em ti contemplo 
E na tu’alma os sinto! 
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Às vezes, delirante, se eu maldigo 
As esperanças que sonhei contigo, 
Perdoa-me, que minto! 
 
Oh! não me odeies, não! eu te amo ainda, 
Como do peito a aspiração infinda 
Que me influi o viver... 
E como a nuvem de azulado incenso... 
Como eu amo esse afeto único, imenso 
Que me fará morrer! 
 
Rompeste a alva túnica luzente 
Que eu doirava por ti de amor demente 
E aromei de abusões... 
Deste-me em troco lágrimas aspérrimas... 
Ah! que morreram a sangrar misérrimas 
As minhas ilusões! 
 
Nos encantos das fadas da ventura 
Podes dormir ao sol da formosura 
Sempre bela e feliz! 
Irmã dos anjos, sonharei contigo: 
A alma a quem negaste o último abrigo 
Chora... não te maldiz! 
 
Chora e sonha e espera: a negra sina 
Talvez no céu se apague em purpurina 
Alvorada de amor... 
E eu acorde no céu num teu abraço 
E repouse tremendo em teu regaço 
Teu pobre sonhador! 
 
 
 
VIRGEM MORTA 
 
Oh! make her a grave where the sun-beams rest, 
When they promise a glorious morrow! 
They’ll shine o’er sleep, like a smile from the West, 
From her own lov’d island of sorrow. 
TH. MOORE 
 
Lá bem na extrema da floresta virgem, 
Onde na praia em flor o mar suspira... 
Lá onde geme a brisa do crepúsculo 
E mais poesia o arrebol transpira... 
 
Nas horas em que a tarde moribunda 
As nuvens roxas desmaiando corta, 
No leito mole da molhada areia 
Deitem o corpo da beleza morta. 
 
Irmã chorosa a suspirar desfolhe 
No seu dormir da laranjeira as flores, 
Vistam-na de cetim, e o véu de noiva 
Lhe desdobrem da face nos palores. 
 
Vagueie em torno, de saudosas virgens 
Errando à noite, a lamentosa turma... 
E, entre cânticos de amor e de saudade, 
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Junto às ondas do mar a virgem durma. 
 
Às brisas da saudade soluçantes 
Aí, em tarde misteriosa e bela, 
Entregarei as cordas do alaúde 
E irei meus sonhos prantear por ela! 
 
Quero eu mesmo de rosa o leito encher-lhe 
E de amorosos prantos perfumá-la... 
E a essência dos cânticos divinos 
No túmulo da virgem derramá-la. 
 
Que importa que ela durma descorada 
E velasse o palor a cor do pejo? 
Quero a delícia que o amor sonhava 
Nos lábios dela pressentir num beijo. 
 
Desbotada coroa do poeta! 
Foi ela mesma quem prendeu-te flores! 
Ungiu-as no sacrário de seu peito  
Inda virgem do alento dos amores!... 
 
Na minha fronte riu de ti, passando, 
Dos sepulcros o vento peregrino... 
Irei eu mesmo desfolhar-te agora 
Da fronte dela no palor divino!... 
 
E contudo eu sonhava! e pressuroso 
Da esperança o licor sorvi sedento! 
Ai! que tudo passou!... só resta agora 
O sorriso de um anjo macilento! 
.......................................................................... 
 
Ó minha amante, minha doce virgem, 
Eu não te profanei, tu dormes pura: 
No sono do mistério, qual na vida, 
Podes sonhar ainda na ventura. 
 
Bem cedo, ao menos, eu serei contigo 
— Na dor do coração a morte leio... 
Poderei amanhã, talvez, meus lábios 
Da irmã dos anjos encostar no seio... 
 
E tu, vida que amei! pelos teus vales 
Com ela sonharei eternamente... 
Nas noites junto ao mar e no silêncio, 
Que das notas enchi da lira ardente!... 
 
Dorme ali minha paz, minha esperança, 
Minha sina de amor morreu com ela, 
E o gênio do poeta, lira eólia 
Que tremia ao alento da donzela! 
 
Qu’esperanças, meu Deus!  E o mundo agora 
Se inunda em tanto sol no céu da tarde! 
Acorda, coração!... Mas no meu peito 
Lábio de morte murmurou: — É tarde! 
 
É tarde! e quando o peito estremecia 
Sentir-me abandonado e moribundo!?... 
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É tarde! é tarde! ó ilusões da vida, 
Morreu com ela da esperança o mundo!... 
 
No leito virginal de minha noiva 
Quero, nas sombras do verão da vida, 
Prantear os meus únicos amores, 
Das minhas noites a visão perdida... 
 
Quero ali, ao luar, sentir passando 
Por alta noite a viração marinha, 
E ouvir, bem junto às flores do sepulcro, 
Os sonhos de su’alma inocentinha. 
 
E quando a mágoa devorar meu peito... 
E quando eu morra de esperar por ela... 
Deixai que eu durma ali e que descanse, 
Na morte ao menos, sobre o seio dela! 
 
 
 
HINOS DO PROFETA 
 
UM CANTO DO SÉCULO 
Spiritus meus attenuabitur, dies mei 
Breviabuntur, et solum mihi superest 
Sepulchrum. 
JOB 
 
Debalde nos meus sonhos de ventura 
Tento alentar minha esperança morta 
E volto-me ao porvir: 
A minha alma só canta a sepultura 
E nem última ilusão beija e conforta 
Meu suarento dormir... 
 
Debalde! que exauriu-me o desalento: 
A flor que aos lábios meus um anjo dera 
Mirrou na solidão... 
Do meu inverno pelo céu nevoento 
Não se levantará nem primavera, 
Nem raio de verão! 
 
Invejo as flores que murchando morrem, 
E as aves que desmaiam-se cantando 
E expiram sem sofrer... 
As minhas veias inda ardentes correm... 
E na febre da vida agonizando 
Eu me sinto morrer! 
 
Tenho febre! meu cérebro transborda... 
Eu morrerei mancebo, inda sonhando 
Da esperança o fulgor... 
Oh! cantemos ainda: a última corda 
Inda palpita... morrerei cantando 
O meu hino de amor! 
 
Meu sonho foi a glória dos valentes, 
De um nome de guerreiro a eternidade 
Nos hinos seculares, 
Foi nas praças, de sangue ainda quentes, 
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Desdobrar o pendão da liberdade 
Nas frontes populares! 
 
Meu amor foi a verde laranjeira, 
Cheia de sombra, à noite abrindo as flores, 
Melhor que ao meio-dia, 
A várzea longa... a lua forasteira 
Que pálida, como eu, sonhando amores, 
De névoa se cobria. 
 
Meu amor foi o sol que madrugava, 
O canto matinal dos passarinhos 
E a rosa predileta... 
Fui um louco, meu Deus! quando tentava 
Descorado e febril manchar no vinho, 
Meus louros de poeta! 
 
Meu amor foi o sonho dos poetas 
— O belo, o gênio, de um porvir liberto 
A sagrada utopia!... 
E, à noite, pranteei como os profetas, 
Dei lágrimas de sangue no deserto 
Dos povos à agonia!... 
 
Meu amor!?... foi a mãe que me alentava, 
Que viveu, esperou por minha vida 
E pranteia por mim... 
E a sombra solitária que eu sonhava 
Lânguida como vibração perdida 
De roto bandolim... 
 
E agora o único amor!... o amor eterno, 
Que no fundo do peito aqui murmura 
E acende os sonhos meus, 
Que lança algum luar no meu inverno, 
Que minha vida no penar apura, 
— É o amor de meu Deus! 
 
É só no eflúvio desse amor imenso 
Que a alma derrama as emoções cativas 
Em suspiros sem dor... 
E no vapor do consagrado incenso 
Que as sombras da esperança redivivas 
Nos beijam o palor... 
 
Eu vaguei pela vida sem conforto, 
Esperei minha amante noite e dia 
E o ideal não veio... 
Farto de vida, breve serei morto... 
Nem poderei ao menos na agonia 
Descansar-lhe no seio... 
 
Passei como Don Juan entre as donzelas, 
Suspirei as canções mais doloridas 
E ninguém me escutou... 
Oh! nunca à virgem flor das faces belas 
Sorvi o mel, nas longas despedidas... 
Meu Deus! ninguém me amou! 
 
Vivi na solidão, odeio o mundo... 
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E no orgulho embucei meu rosto pálido 
Como um astro nublado... 
Ri-me da vida — lupanar imundo, 
Onde se volve o libertino esquálido 
Na treva... profanado 
 
Quantos hei visto desbotarem frios, 
Manchados de embriaguez da orgia em meio 
Nas infâmias do vício! 
E quantos morreram inda sombrios, 
Sem remorso dos negros devaneios... 
Sentindo o precipício! 
 
Quanta alma pura... e virgem menestrel, 
Que adormeceu no tremedal sem fundo, 
No lodo se manchou! 
Que liras estaladas no bordel! 
E que poetas que perdeu o mundo 
Em Bocage e Marlowe! 
 
Morrer! ali na sombra, na taverna, 
A alma que em si continha um canto aéreo 
No peito solitário! 
Sublime como a nota obscura, eterna, 
Que o bronze vibra em noites de mistério 
No escuro campanário! 
 
O meus amigos, deve ser terrível 
Sobre as tábuas imundas, inda ebrioso, 
Na solidão morrer! 
Sentir as sombras dessa noite horrível 
Surgirem dentre o leito pavoroso... 
Sem um Deus para crer! 
 
Sentir que a alma, desbotado lírio, 
Dum mundo ignoto vagará chorando 
Na treva mais escura... 
E o cadáver sem lágrimas, nem círio, 
Na calçada da rua, desbotando, 
Não terá sepultura... 
 
Perdoa-lhes, meu Deus! o sol da vida 
Nas artérias inflama o sangue em lava 
E o cérebro varia... 
O século na vaga enfurecida 
Mergulha a geração que se acordava... 
E nuta de agonia. 
 
São tristes deste século os destinos!... 
Seiva mortal as flores que despontam 
Infecta em seu abrir... 
E o cadafalso e a voz dos Girondinos 
Não falam mais na glória e não apontam 
A aurora do porvir... 
 
Fora belo talvez, em pé, de novo, 
Como Byron, surgir, ou na tormenta 
O homem de Waterloo! 
Com sua idéia iluminar um povo, 
Como o trovão da nuvem que rebenta 
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E o raio derramou... 
 
Fora belo talvez sentir no crânio 
A alma de Goethe e resumir na fibra 
Milton, Homero e Dante, 
Sonhar-se, num delírio momentâneo, 
A alma da criação e o som que vibra 
A terra palpitante... 
 
Mas ah! o viajor nos cemitérios 
Nessas nuas caveiras não escuta 
Vossas almas errantes... 
Do estandarte medonho nos impérios 
A morte, leviana prostituta, 
Não distingue os amantes!... 
 
Eu, pobre sonhador! eu, terra inculta 
Onde não fecundou-se uma semente, 
Convosco dormirei... 
E dentre nós a multidão estulta 
Não vos distinguirá a fronte ardente 
Do crânio que animei... 
 
Ó morte! a que mistério me destinas? 
Esse átomo de luz, que inda me alenta, 
Quando o corpo morrer, 
Voltará amanhã!... aziagas sinas!... 
À terra numa face macilenta 
Esperar e sofrer? 
 
Meu Deus! antes, meu Deus! que uma outra vida, 
Com teu braço eternal meu ser esmaga 
E minh’alma aniquila: 
A estrela de verão no céu perdida 
Também, às vezes, seu alento apaga 
Numa noite tranqüila!... 
 
II 
LÁGRIMAS DE SANGUE 
Taedet animam meam vitae meae. 
JOB 
 
Ao pé das aras, ao clarão dos círios, 
Eu te devera consagrar meus dias... 
Perdão, meu Deus! perdão... 
Se neguei meu Senhor nos meus delírios 
E um canto de enganosas melodias 
Levou meu coração! 
 
Só tu, só tu podias o meu peito 
Fartar de imenso amor e luz infinda 
E uma saudade calma! 
Ao sol de tua fé doirar meu leito 
E de fulgores inundar ainda 
A aurora na minh’alma. 
 
Pela treva do espírito lancei-me, 
P’ras esperanças suicidei-me rindo... 
Sufocando-as sem dó...  
No vale dos cadáveres sentei-me 
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E minhas flores semeei sorrindo 
Dos túmulos no pó. 
 
Indolente Vestal, deixei no templo 
A pira se apagar! na noite escura 
O meu gênio descreu... 
Voltei-me para a vida... só contemplo 
A cinza da ilusão que ali murmura: 
Morre! — tudo morreu! 
 
Cinzas, cinzas... Meu Deus! só tu podias 
À alma que se perdeu bradar de novo: 
— Ressurge-te ao amor! 
Macilento, das minhas agonias 
Eu deixaria as multidões do povo 
Para amar o Senhor! 
 
Do leito aonde o vício acalentou-me 
O meu primeiro amor fugiu chorando... 
Pobre virgem de Deus! 
Um vendaval sem norte arrebatou-me, 
Acordei-me na treva... profanando 
Os puros sonhos meus! 
 
Oh! se eu pudesse amar!... — É impossível! 
Mão fatal escreveu na minha vida... 
A dor me envelheceu... 
O desespero pálido, impassível, 
Agoirou minha aurora entristecida, 
De meu astro descreu... 
 
Oh! se eu pudesse amar!  Mas não: agora 
Que a dor emurcheceu meus breves dias, 
Quero na cruz sanguenta 
Derramá-los na lágrima que implora, 
Que mendiga perdão pela agonia 
Da noite lutulenta! 
 
Quero na solidão... nas ermas grutas 
A tua sombra procurar chorando 
Com meu olhar incerto... 
As pálpebras doridas nunca enxutas 
Queimarei... teus fantasmas invocando 
No vento do deserto. 
 
De meus dias a lâmpada se apaga, 
Roeram meu viver mortais venenos, 
Curvo-me ao vento forte: 
Teu fúnebre clarão que a noite alaga, 
Como a estrela oriental, me guie ao menos 
‘ Té ao vale da morte! 
 
No mar dos vivos o cadáver bóia, 
A lua é descorada como um crânio, 
Este sol não reluz... 
Quando na morte a pálpebra se engóia, 
O anjo desperta em nós e subitânio 
Voa ao mundo da luz! 
 
Do val de Josafá pelas gargantas 
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Uiva na treva o temporal sem norte 
E os fantasmas murmuram... 
Irei deitar-me nessas trevas santas, 
Banhar-me na friez lustral da morte, 
Onde as almas se apuram! 
 
Mordendo as clinas do corcel da sombra, 
Sufocado, arquejante passarei 
Na noite do infinito... 
Ouvirei essa voz que a treva assombra, 
Dos lábios de minh’alma entornarei 
O meu cântico aflito! 
 
Flores cheias de aroma e de alegria, 
Por que na primavera abrir cheirosas 
E orvalhar-vos abrindo? 
As torrentes da morte vêm sombrias, 
Hão de amanhã nas águas tenebrosas 
Vos arrastar bramindo. 
 
Morrer! morrer! — É voz das sepulturas! 
Como a lua nas salas festivais 
A morte em nós se estampa! 
E os pobres sonhadores de venturas 
Roxeiam amanhã nos funerais 
E vão rolar na campa! 
 
Que vale a glória, a saudação que enleva 
Dos hinos triunfais na ardente nota 
E as turbas devaneia? 
Tudo isso é vão e cala-se na treva... 
— Tudo é vão, como em lábios de idiota 
Cantiga sem idéia. 
 
Que importa? quando a morte se descarna, 
A esperança do céu flutua e brilha 
Do túmulo no leito: 
O sepulcro é o ventre onde se encarna 
Um verbo divinal que Deus perfilha 
E abisma no seu peito! 
 
Não chorem! que essa lágrima profunda 
Ao cadáver sem luz não dá conforto... 
Não o acorda um momento! 
Quando a treva medonha o peito inunda, 
Derrama-se nas pálpebras do morto 
Luar de esquecimento! 
 
Caminha no deserto a caravana, 
Numa noite sem lua arqueja e chora... 
O termo... é um sigilo! 
O meu peito cansou da vida insana, 
Da cruz à sombra, junto aos meus, agora, 
Eu dormirei tranqüilo! 
 
Dorme ali muito amor... muitas amantes, 
Donzelas puras que eu sonhei chorando 
E vi adormecer... 
Ouço da terra cânticos cânticos errantes 
E as almas saudosas suspirando 

 



 47

Que falam em morrer... 
 
Aqui dormem sagradas esperanças, 
Almas sublimes que o amor erguia... 
E gelaram tão cedo! 
Meu pobre sonhador! aí descansas, 
Coração que a existência consumia 
E roeu em segredo! 
 
Quando o trovão romper as sepulturas, 
Os crânios confundidos acordando 
No lodo tremerão... 
No lodo pelas tênebras impuras 
Os ossos estalados tiritando 
Dos vales surgirão! 
 
Como rugindo a chama encarcerada 
Dos negros flancos do vulcão rebenta 
Golfejando nos céus, 
Entre nuvem ardente e trovejada 
Minh’alma se erguerá, fria, sangrenta, 
Ao trono de meu Deus... 
 
Perdoa, meu Senhor!  O errante crente 
Nos desesperos em que a mente abrasas 
Não o arrojes p’lo crime! 
Se eu fui um anjo que descreu demente 
E no oceano do mal rompeu as asas, 
Perdão! arrependi-me! 
 
III 
A TEMPESTADE 
FRAGMENTO 
Profeta escarnecido pelas turbas 
Disse-lhes rindo — adeus! 
Vim adorar na serrania escura 
A sombra de meu Deus! 
 
O céu enegreceu: lá no ocidente 
Rubro o sol se apagou; 
E galopa o corcel da tempestade 
Nas nuvens que rasgou... 
 
Da gruta negra a catarata rola, 
Alaga a serra bronca, 
Esbarra pelo abismo, escuma uivando 
E pelas trevas ronca... 
 
O chão nu e escarvado p’las torrentes 
Trêmulo se fendeu... 
Da serrania a lomba escaveirada 
O raio enegreceu. 
 
Cede a floresta ao arquejar fremente 
Do rijo temporal, 
Ribomba e rola o raio, nos abismos 
Sibila o vendaval. 
 
Nas trevas o relâmpago fascina, 
A selva se incendeia... 
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Chuva de fogo pelas serras hirtas 
Fantástica serpeia... 
 
Amo a voz da tempestade, 
Porque agita o coração... 
E o espírito inflamado 
Abre as asas no trovão! 
 
A minh’alma se devora 
Na vida morta e tranqüila... 
Quero sentir emoções, 
Ver o raio que vacila! 
 
Enquanto as raças medrosas 
Banham de prantos o chão, 
Eu quero erguer-me na treva, 
Saudar glorioso trovão! 
 
Jeová! derrama em chuva 
Os teus raios incendidos! 
Tua voz na tempestade 
Reboa nos meus ouvidos! 
 
É quando as nuvens ribombam 
E a selva medonha está, 
Que no relâmpago surge 
A face de Jeová! 
 
A tuba da tempestade 
Rouqueja nos longos céus, 
De joelhos na montanha 
Espero agora meu Deus! 
 
O caminho rasgou-se: mil torrentes 
Rebentam bravejando, 
Rodam na espuma as rochas gigantescas 
Pelo abismo tombando. 
 
Como em noite do caos, os elementos 
incandescentes lutam. 
Negra — a terra, o céu — rubro, o mar — vozeia 
— E as florestas escutam... 
 
Tudo se escureceu e pela treva, 
No chão sem sepultura, 
Os mortos se revolvem tiritando 
Na longa noite escura. 
.............................................................................. 
 
Profeta escarnecido pelas turbas 
Disse-lhes rindo — adeus! 
Vim fitar ao clarão da tempestade 
— A sombra de meu Deus! 
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LEMBRANÇA DE MORRER 
 
No more! O never more! 
SHELLEY 
 
Quando em meu peito rebentar-se a fibra, 
Que o espírito enlaça à dor vivente, 
Não derramem por mim nem uma lágrima 
Em pálpebra demente. 
 
E nem desfolhem na matéria impura 
A flor do vale que adormece ao vento: 
Não quero que uma nota de alegria 
Se cale por meu triste passamento. 
 
Eu deixo a vida como deixa o tédio 
Do deserto o poento caminheiro... 
Como as horas de um longo pesadelo 
Que se desfaz ao dobre de um sineiro... 
 
Como o desterro de minh’alma errante, 
Onde fogo insensato a consumia, 
Só levo uma saudade — é desses tempos 
Que amorosa ilusão embelecia. 
 
Só levo uma saudade — e dessas sombras 
Que eu sentia velar nas noites minhas... 
E de ti, ó minha mãe! pobre coitada 
Que por minhas tristezas te definhas! 
 
De meu pai... de meus únicos amigos, 
Poucos, — bem poucos! e que não zombavam 
Quando, em noites de febre endoudecido, 
Minhas pálidas crenças duvidavam. 
 
Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 
Se um suspiro nos seios treme ainda, 
É pela virgem que sonhei!... que nunca 
Aos lábios me encostou a face linda! 
 
Ó tu, que à mocidade sonhadora 
Do pálido poeta deste flores... 
Se vivi... foi por ti! e de esperança 
De na vida gozar de teus amores. 
 
Beijarei a verdade santa e nua, 
Verei cristalizar-se o sonho amigo... 
Ó minha virgem dos errantes sonhos, 
Filha do céu! eu vou amar contigo! 
 
Descansem o meu leito solitário 
Na floresta dos homens esquecida, 
À sombra de uma cruz! e escrevam nela: 
— Foi poeta, sonhou e amou na vida. —  
 
Sombras do vale, noites da montanha, 
Que minh’alma cantou e amava tanto, 
Protejei o meu corpo abandonado, 
E no silêncio derramai-lhe um canto! 
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Mas quando preludia ave d’aurora 
E quando, à meia-noite, o céu repousa, 
Arvoredos do bosque, abri as ramas... 
Deixai a lua pratear-me a lousa! 
 

Cuidado, leitor, ao voltar esta página! 
Aqui dissipa-se o mundo visionário e platônico. Vamos entrar num mundo novo, terra fantástica, verdadeira 

ilha Baratária de D. Quixote, onde Sancho é rei e vivem Panúrgio, sir John Falstaff, Bardolph, Fígaro e o Sganarello de 
D. João Tenório: — a pátria dos sonhos de Cervantes e Shakespeare. 

Quase que depois de Ariel esbarramos em Caliban. 
A razão é simples. É que a unidade deste livro funda-se numa binomia: — duas almas que moram nas cavernas 

de um cérebro pouco mais ou menos de poeta escreveram este livro, verdadeira medalha de duas faces. 
Demais, perdoem-me os poetas do tempo, isto aqui é um tema, senão mais novo, menos esgotado ao menos 

que o sentimentalismo tão fasbionable desde Werther até René. 
Por um espírito de contradição, quando os homens se vêem inundados de páginas amorosas preferem um 

conto de Bocaccio, uma caricatura de Rabelais, uma cena de Falstaff no Henrique IV de Shakespeare, um provérbio 
fantástico daquele polisson Alfredo de Musset, a todas as ternuras elegíacas dessa poesia de arremedo que anda na 
moda e reduz as moedas de oiro sem liga dos grandes poetas ao troco de cobre, divisível até ao extremo, dos 
liliputianos poetastros. Antes da Quaresma há o Carnaval. 

Há uma crise nos séculos como nos homens. É quando a poesia cegou deslumbrada de fitar-se no misticismo e 
caiu do céu sentindo exaustas as suas asas de oiro. 

O poeta acorda na terra. Demais, o poeta é homem: Homo sum, como dizia o célebre Romano. Vê, ouve, sente 
e, o que é mais, sonha de noite as belas visões palpáveis de acordado. Tem nervos, tem fibra e tem artérias — isto é, 
antes e depois de ser um ente idealista, é um ente que tem corpo. E, digam o que quiserem, sem esses elementos, que 
sou o primeiro a reconhecer muito prosaicos, não há poesia. 

O que acontece?  Na exaustão causada pelo sentimentalismo, a alma ainda trêmula e ressoante da febre do 
sangue, a alma que ama e canta, porque sua vida é amor e canto, o que pode senão fazer o poema dos amores da vida 
real? Poema talvez novo, mas que encerra em si muita verdade e muita natureza, e que sem ser obsceno pode ser 
erótico, sem ser monótono. Digam e creiam o que quiserem: — todo o vaporoso da visão abstrata não interessa tanto 
como a realidade formosa da bela mulher a quem amamos. 

O poema então começa pelos últimos crepúsculos do misticismo, brilhando sobre a vida como a tarde sobre a 
terra. A poesia puríssima banha com seu reflexo ideal a beleza sensível e nua. 

Depois a doença da vida, que não dá ao mundo objetivo cores tão azuladas como o nome britânico de blue 
devils, descarna e injeta de fel cada vez mais o coração. Nos mesmos lábios onde suspirava a monodia amorosa, vem a 
sátira que morde. 

É assim. Depois dos poemas épicos, Homero escreveu o poema irônico. Goethe depois de Werther criou o 
Faust.  Depois de Parisina e o Giaour de Byron vem o Cain e Don Juan – Don Juan que começa como Cain pelo amor 
e acaba como ele pela descrença venenosa e sarcástica. 

Agora basta. 
Ficarás tão adiantado agora, meu leitor, como se não lesses essas páginas, destinadas a não serem lidas. Deus 

me perdoe! assim é tudo!... até prefácios! 

 

Danillo de Aquino Guedes



