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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, TXT, RTF, EPUB, entre muitos outros. Contudo, 
trata-se de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera 
da realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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CASTRO ALVES VISTO POR 
JOSÉ DE ALENCAR E MACHADO DE ASSIS 

 

(Carta do excelentíssimo Sr. Conselheiro José de Alencar ao ilustríssimo Sr. 

Machado de Assis) 

Ilmo. Sr. Machado de Assis.  
Tijuca, 18 do fevereiro de 1868. 

Recebi ontem a visita de um poeta.  

O Rio de Janeiro não o conhece ainda; muito breve o há de conhecer 
o Brasil. Bem entendido, falo do Brasil que sente; do coração e não 
do resto.  

O Sr. Castro Alves é hóspede desta grande cidade, alguns dias 
apenas. Vai a São Paulo concluir o curso que encetou em Olinda.  

Nasceu na Bahia, a pátria de tão belos talentos; a Atenas brasileira 
que não cansa de produzir estadistas, oradores, poetas e guerreiros. 

Podia acrescentar que é filho de um médico ilustre. Mas para quê? A 
genealogia dos poetas começa com o seu primeiro poema. E que 
pergaminhos valem estes selados por Deus?  

O Sr. Castro Alves trouxe-me uma carta do Dr. Fernandes da 
Cunha, um dos pontífices da tribuna brasileira. Digo pontífice, 
porque nos caracteres dessa têmpera o talento é uma religião, a 
palavra um sacerdócio.  

Que júbilo para mim! Receber Cícero que vinha apresentar Horácio, 
a eloquência conduzindo pela mão a poesia, uma glória esplêndida 
mostrando no horizonte da pátria a irradiação de uma límpida 
aurora!  

Mas também quanto, nesse instante, deplorei minha pobreza, que 
não permitia dar a tão caros hóspedes régio agasalho. Carecia de ser 
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Hugo ou Lamartine, os poetas-oradores, para preparar esse 
banquete da inteligência.  

Se, ao menos, tivesse nesse momento junto de mim a plêiade rica de 
jovens escritores, à qual pertencem o senhor, o Dr. Pinheiro 
Guimarães, Bocaiúva, Múzio, Joaquim Serra, Varela, Rozendo 
Moniz, e tantos outros!...  

Entre estes, por que não lembrarei o nome de Leonel de Alencar, a 
quem o destino fez ave de arribação na terra natal? Em literatura 
não há suspeições: todos nós, que nascemos em seu regaço, não 
somos da mesma família?  

Mas a todos o vento da contrariedade os tem desfolhado por aí, 
como flores de uma breve primavera.  

Um fez da pena espada para defender a pátria. Alguns têm as asas 
crestadas pela indiferença; outros, como douradas borboletas, presas 
da teia de aranha, se debatem contra a realidade de uma profissão 
que lhes tolhe o voo.  

Felizmente estava eu na Tijuca.  

O senhor conhece esta montanha encantadora. A natureza a colocou 
a duas léguas da Corte, como um ninho para as almas cansadas de 
pousar no chão.  

Aqui tudo é puro e são. O corpo banha-se em águas cristalinas, 
como o espírito na limpidez deste céu azul.  

Respira-se à larga, não somente os ares finos que vigoram o sopro 
da vida, porém aquele hálito celeste do Criador, que bafejou o 
mundo recém-nascido. Só nos ermos em que não caíram ainda as 
fezes da civilização, a terra conserva essa divindade do berço.  

Elevando-se a estas eminências, o homem aproxima-se de Deus. A 
Tijuca é um escabelo entre o pântano e a nuvem, entre a terra e o 
céu. O coração que sobe por este genuflexório, para se prostrar aos 
pés do Onipotente, conta três degraus; em cada um deles, uma 
contrição.  
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No alto da Boa Vista, quando se descortina longe, serpejando pela 
várzea, a grande cidade réptil, onde as paixões pululam, a alma que 
se havia atrofiado no foco do materialismo, sente-se homem. 
Embaixo era uma ambição; em cima contemplação.  

Transposto esse primeiro estádio, além, para as bandas da Gávea, há 
um lugar que chamam Vista Chinesa. Este nome lembra-lhe 
naturalmente um sonho oriental, pintado em papel de arroz. É uma 
tela sublime, uma decoração magnífica deste inimitável cenário 
fluminense. Dir-se-ia que Deus entregou a algum de seus arcanjos o 
pincel de Apeles, e mandou-lhe encher aquele pano de horizonte. 
Então o homem sente-se religioso.  

Finalmente, chega-se ao Pico da Tijuca, o ponto culminante da serra, 
que fica do lado oposto. Daí os olhos deslumbrados veem a terra 
como uma vasta ilha a submergir-se entre dois oceanos, o oceano do 
mar e o oceano do éter. Parece que estes dois infinitos, o abismo e o 
céu, abrem-se para absorver um ao outro. E no meio dessas 
imensidades, um átomo, mas um átomo-rei, de tanta magnitude. Aí 
o ímpio é cristão e adora o Deus verdadeiro.  

Quando a alma desce destas alturas e volve ao pá da civilização, 
leva consigo uns pensamentos sublimes, que do mais baixo 
remontam à sua nascença, pela mesma lei que faz subir ao nível 
primitivo a água derivada do topo da terra.  

Nestas paragens não podia meu hóspede sofrer jejum de poesia. 
Recebi-o dignamente. Disse à natureza que pusesse a mesa, e 
enchesse as ânforas das cascatas de linfa mais deliciosa que o falerno 
do velho Horácio.  

A Tijuca esmerou-se na hospitalidade. Ela sabia que o jovem escritor 
vinha do Norte, onde a natureza tropical se espaneja em lagos de luz 
diáfana, e, orvalhada de esplendores, abandona-se lasciva como 
uma odalisca às carícias do poeta.  

Então a natureza fluminense, que também, quando quer, tem 
daquelas impudências celestes, fez-se casta e vendou-se com as 
alvas roupagens de nuvens. A chuva a borrifou de aljôfares; as 
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névoas resvalavam pelas encostas como as fímbrias da branca túnica 
roçagante de uma virgem cristã.  

Foi assim, a sorrir entre os nítidos véus, com um recato de donzela, 
que a Tijuca recebeu nosso poeta.  

O Sr. Castro Alves lembrava-se, como o senhor e alguns poucos 
amigos, de uma antiguidade de minha vida; que eu outrora 
escrevera para o teatro. Avaliando sobre medida minha experiência 
neste ramo difícil da literatura, desejou ler-me um drama, primícia 
de seu talento.  

Essa produção já passou pelas provas públicas em cena competente 
para julgá-la. A Bahia aplaudiu com júbilos de mãe a ascensão da 
nova estrela de seu firmamento. Depois de tão brilhante 
manifestação, duvidar de si, não é modéstia unicamente, é respeito à 
santidade de sua missão de poeta.  

Gonzaga é o título do drama que lemos em breves horas. O assunto, 
colhido na tentativa revolucionária de Minas, grande manancial de 
poesia histórica ainda tão pouco explorado, foi enriquecido pelo 
autor com episódios de vivo interesse.  

O Sr. Castro Alves é um discípulo de Vítor Hugo, na arquitetura do 
drama, como no colorido da ideia. O poema pertence à mesma 
escola do ideal; o estilo tem os mesmos toques brilhantes.  

Imitar Vítor Hugo só é dado às inteligências de primor. O Ticiano da 
literatura possui uma palheta que em mão de colorista medíocre mal 
produz borrões. Os moldes ousados de sua frase são como os de 
Benvenuto Cellini; se o metal não for de superior afinação, em vez 
de estátuas saem pastichos.  

Não obstante, sob essa imitação de um modelo sublime desponta no 
drama a inspiração original, que mais tarde há de formar a 
individualidade literária do autor. Palpita em sua obra o poderoso 
sentimento da nacionalidade, essa alma da pátria, que faz os 
grandes poetas, como os grandes cidadãos.  
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Não se admire de assimilar eu o cidadão e o poeta, duas entidades 
que no espírito de muitos andam inteiramente desencontradas. O 
cidadão é o poeta do direito e da justiça; o poeta é o cidadão do belo 
e da arte.  

Há no drama Gonzaga exuberância de poesia. Mas deste defeito a 
culpa não foi do escritor; foi da idade. Que poeta aos vinte anos não 
tem essa prodigalidade soberba de sua imaginação, que se derrama 
sobre a natureza e a inunda?  

A mocidade é uma sublime impaciência. Diante dela a vida se 
dilata, e parece-lhe que não tem para vivê-la mais que um instante. 
Põe os lábios na taça da vida, cheia a transbordar de amor, de 
poesia, de glória, e quisera estancá-la de um sorvo.  

A sobriedade vem com os anos; é virtude do talento viril. Mais 
entrado na vida, o homem aprende a poupar sua alma. Um dia, 
quando o Sr. Castro Alves reler o Gonzaga, estou convencido que ele 
há de achar um drama esboçado, em cada personagem desse drama.  

Olhos severos talvez enxerguem na obra pequenos senões.  

— Maria, achando em si forças para enganar o governador em um 
transe de suprema angústia, parecerá a alguns menos amante, 
menos mulher, do que devera. A ação, dirigida uma ou outra vez 
pelo acidente material, antes do que pela revolução íntima do 
coração, não terá na opinião dos realistas, a naturalidade moderna.  

Mas são esses defeitos da obra, ou do espírito em que ela se reflete? 
Muitas vezes já não surpreendeu seu pensamento a fazer a crítica de 
uma flor, de uma estrela, de uma aurora? Se o deixasse, creia que ele 
se lançaria a corrigir o trabalho do supremo artista. Não somos 
homens debalde: Deus nos deu uma alma, uma individualidade.  

Depois da leitura do seu drama, o Sr. Castro Alves recitou-me 
algumas poesias. A Cascata de Paulo Afonso, As Duas Ilhas e A Visão 

dos Mortos não cedem às excelências da língua portuguesa neste 
gênero. Ouça-as o senhor, que sabe o segredo desse metro natural, 
dessa rima suave e opulenta.  
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Nesta capital da Civilização brasileira, que o é também de nossa 
indiferença, pouco apreço tem o verdadeiro mérito quando se 
apresenta modestamente. Contudo, deixar que passasse por aqui 
ignorado e despercebido o jovem poeta baiano, fora mais que uma 
descortesia. Não lhe parece?  

Já um poeta o saudou pela imprensa; porém, não basta a saudação; é 
preciso abrir-lhe o teatro, o jornalismo, a sociedade, para que a flor 
desse talento cheio de seiva se expanda nas auras da publicidade.  

Para Virgílio do jovem Dante nesse ínvio caminho da vida literária, 
lembrei-me do senhor. Sobram-lhe os títulos. Para apresentar ao 
público fluminense o poeta baiano, é necessário não só ter foro de 
cidade na imprensa da corte, como haver nascido neste belo vale do 
Guanabara, que ainda espera seu cantor. 
 
Seu melhor título, porém, é outro. O Sr. foi o único dó nossos 
modernos escritores que se dedicou à cultura dessa difícil ciência, 
que se chama crítica. Uma porção do talento que recebeu da 
natureza, em vez de aproveita-lo em criações próprias, não duvidou 
aplicá-lo a formar o gosto e desenvolver a literatura pátria. 
 

Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1868.  

 

(Carta do ilustríssimo Sr. Machado de Assis, em resposta, ao 

excelentíssimo Sr. Conselheiro José de Alencar) 

Rio de Janeiro, 29 de Fevereiro de 1868. 

Exmo. Sr. — É boa e grande fortuna conhecer um poeta; melhor e 
maior fortuna é recebê-lo das mãos de vossa excelência, com uma 
carta que vale um diploma, com uma recomendação que é uma 
sagração. A musa do Sr. Castro Alves não podia ter mais feliz 
introito na vida literária. Abre os olhos em pleno Capitólio. Os seus 
primeiros cantos obtêm o aplauso de um mestre.  
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Mas se isto me entusiasma, outra coisa há que me comove e 
confunde, é a extrema confiança, que é ao mesmo tempo um motivo 
de orgulho para mim. De orgulho, repito, e tão inútil fera dissimular 
esta impressão, quão arrojado seria ver nas palavras de vossa 
excelência mais do que uma animação generosa.  

A tarefa da crítica precisa destes parabéns; é tão árdua de praticar, já 
pelos estudos que exige, já pelas lutas que impõe, que a palavra 
eloquente de um chefe é muitas vezes necessária para reavivar as 
forças exaustas e reerguer o ânimo abatido.  

Confesso francamente, que, encetando os meus ensaios de crítica, fui 
movido pela ideia de contribuir com alguma coisa para a reforma do 
gosto que se ia perdendo, e efetivamente se perde. Meus 
limitadíssimos esforços não podiam impedir o tremendo desastre. 
Como impedi-lo, se, por influência irresistível, o mal vinha de fora, e 
se impunha ao espírito literário do país, ainda mal formado e quase 
sem consciência de si? Era difícil plantar as leis do gosto, onde se 
havia estabelecido uma sombra de literatura, sem alento nem ideal, 
falseada e frívola, mal imitada e mal copiada. Nem os esforços dos 
que, como vossa excelência, sabem exprimir sentimentos e ideias na 
língua que nos legaram os mestres clássicos, nem esses puderam 
opor um dique à torrente invasora. Se a sabedoria popular não 
mente, a universalidade da doença podia dar-nos alguma 
consolação quando não se antolha remédio ao mal.  

Se a magnitude da tarefa era de assombrar espíritos mais robustos, 
outro risco havia: e a este já não era a inteligência que se expunha, 
era o caráter. Compreende vossa excelência que, onde a crítica não é 
instituição formada e assentada, a análise literária tem de lutar 
contra esse entranhado amor paternal que faz dos nossos filhos as 
mais belas crianças do mundo. Não raro se originam ódios onde era 
natural travarem-se afetos. Desfiguram-se os intentos da crítica, 
atribui-se à inveja o que vem da imparcialidade: chama-se antipatia 
o que é consciência. Fosse esse, porém, o único obstáculo, estou 
convencido que ele não pesaria no ânimo de quem põe acima do 
interesse pessoal o interesse perpétuo da sociedade, porque a boa 
fama das musas o é também.  
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Cansados de ouvir chamar bela à poesia, os novos atenienses 
resolveram bani-la da república. O elemento poético é hoje um 
tropeço ao sucesso de uma obra. Aposentaram a imaginação. As 
musas, que já estavam apeadas dos templos, foram também apeadas 
dos livros. A poesia dos sentidos veio sentar-se no santuário e assim 
generalizou-se uma crise funesta às letras. Que enorme Alfeu não 
seria preciso desviar do seu curso para limpar este presepe de 
Augias?  

Eu bem sei que no Brasil, como fora dele, severos espíritos 
protestam com o trabalho e a lição contra esse estado de coisas: tal é, 
porém, a feição geral da situação, ao começar a tarde do século. Mas 
sempre há de triunfar a vida inteligente. Basta que se trabalhe sem 
trégua. Pela minha parte, estava e está acima das minhas posses 
semelhante papel; contudo, entendia e entendo — adotando a bela 
definição do poeta que vossa excelência dá em sua carta — que há 
para o cidadão da arte e do belo deveres imprescritíveis, e que, 
quando uma tendência do espírito o impele para certa ordem de 
atividade, é sua obrigação prestar esse serviço às letras.  

Em todo o caso não tive imitadores. Tive um antecessor ilustre, apto 
para este árduo mister, erudito e profundo, que teria prosseguido no 
caminho das suas estreias, se a imaginação possante e vivaz não lhe 
estivesse exigindo as criações que depois nos deu. Será preciso 
acrescentar que aludo a vossa excelência?  

Escolhendo-me para Virgílio do jovem Dante que nos vem da pátria 
de Moema, impõe-me um dever, cuja responsabilidade seria grande 
se a própria carta de vossa excelência não houvesse aberto ao 
neófito as portas da mais vasta publicidade. A análise pode agora 
esmerilhar nos escritos do poeta belezas e descuidos. O principal 
trabalho está feito.  

Procurei o poeta cujo nome havia sido ligado ao meu, e, com a 
natural ansiedade que nos produz a notícia de um talento robusto, 
pedi-lhe que me lesse o seu drama e os seus versos.  
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Não tive, como vossa excelência, a fortuna de os ouvir diante de um 
magnífico panorama. Não se rasgavam horizontes diante de mim: 
não tinha os pés nessa formosa Tijuca, que vossa excelência chama 
um escabelo entre a nuvem e o pântano. Eu estava no pântano, em 
torno de nós agitava-se a vida tumultuosa da cidade. Não era o 
ruído das paixões nem dos interesses; os interesses e as paixões 
tinham passado a vara à loucura: estávamos no carnaval.  

No meio desse tumulto abrimos um oásis de solidão.  

Ouvi o Gonzaga e algumas poesias.  

Vossa excelência já sabe o que é o drama e o que são os versos, já os 
apreciou consigo, já resumiu a sua opinião. Esta carta, destinada a 
ser lida pelo público, conterá as impressões que recebi com a leitura 
dos escritos do poeta.  

Não podiam ser melhores as impressões. Achei uma vocação 
literária, cheia de vida e robustez, deixando antever nas 
magnificências do presente as promessas do futuro. Achei um poeta 
original. O mal da nossa poesia contemporânea é ser copista — no 
dizer, nas ideias e nas imagens. Copiá-las é anular-se. A musa do Sr. 
Castro Alves tem feição própria. Se se adivinha que a sua escola é a 
de Vítor Hugo, não é porque o copie servilmente, mas porque uma 
índole irmã levou-o a preferir o poeta das Orientais ao poeta das 
Meditações. Não lhe aprazem certamente as tintas brancas e 
desmaiadas da elegia; quer antes as cores vivas e os traços vigorosos 
da ode.  

Como o poeta que tomou por mestre, o Sr. Castro Alves canta 
simultaneamente o que é grande e o que é delicado, mas com igual 
inspiração e método idêntico a pompa das figuras, a sonoridade do 
vocábulo, uma forma esculpida com arte, sentindo-se por baixo 
desses lavores o estro, a espontaneidade, o ímpeto. Não é raro 
andarem separadas estas duas qualidades da poesia: a forma e o 
estro. Os verdadeiros poetas são os que as têm ambas. Vê-se que o 
Sr. Castro Alves as possui; veste as suas ideias com roupas finas e 
trabalhadas. O receio de cair em um defeito, não o levará a cair no 
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defeito contrário? Não me parece que lhe haja acontecido isso; mas 
indico-lhe o mal, para que fuja dele. É possível que uma segunda 
leitura dos seus versos me mostrasse alguns senões fáceis de 
remediar; confesso que os não percebi no meio de tantas belezas.  

O drama, esse li-o atentamente; depois de ouvi-lo, li-o, e reli-o, e não 
sei bem se era a necessidade de o apreciar, se o encanto da obra, que 
me demorava os olhos em cada página do volume.  

O poeta explica o dramaturgo. Reaparecem no drama as qualidades 
do verso; as metáforas enchem o período; sente-se de quando em 
quando o arrojo da ode. Sófocles pede as asas a Píndaro. Parece ao 
poeta que o tablado é pequeno; rompe o céu de lona e arroja-se ao 
espaço livre e azul.  

Esta exuberância que vossa excelência com justa razão atribui à 
idade, concordo que o poeta há de reprimi-la com os anos. Então 
conseguirá separar completamente a língua lírica da língua 
dramática; e do muito que devemos esperar temos prova e fiança no 
que nos dá hoje.  

Estreando no teatro com um assunto histórico, e assunto de uma 
revolução infeliz, o Sr. Castro Alves consultou a índole do seu gênio 
poético. Precisava de figuras que o tempo houvesse consagrado; as 
da Inconfidência tinham além disso a auréola do martírio. Que 
melhor assunto para excitar a piedade? A tentativa abortada de uma 
revolução, que tinha por fim consagrar a nossa independência, 
merece do Brasil de hoje aquela veneração que as raças livres devem 
aos seus Espártacos. O insucesso fê-los criminosos; a vitória tê-los-ia 
feito Washingtons. Condenou-os a justiça legal; reabilita-os a justiça 
histórica.  

Condensar estas ideias em uma obra dramática, transportar para a 
cena a tragédia política dos Inconfidentes, tal foi o objeto do Sr. 
Castro Alves, e não se pode esquecer que, se o intuito era nobre, o 
cometimento era grave. O talento do poeta superou a dificuldade; 
com uma sagacidade que eu admiro em tão verdes anos, tratou a 
história e a arte por modo que, nem aquela o pode acusar de infiel, 
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nem esta de copista. Os que, como vossa excelência, conhecem esta 
aliança, hão de avaliar esse primeiro merecimento do drama do Sr. 
Castro Alves.  

A escolha de Gonzaga para protagonista foi certamente inspirada ao 
poeta pela circunstância dos seus legendários amores, de que é 
história aquela famosa Marília de Dirceu. Mas não creio que fosse só 
essa circunstância. Do processo resulta que o cantor de Marília era 
tido por chefe da conspiração, em atenção aos seus talentos e letras. 
A prudência com que se houve desviou da sua cabeça a pena 
capital. Tiradentes, esse era o agitador; serviu à conspiração com 
uma atividade rara; era mais um conspirador do dia que da noite. A 
justiça o escolheu para a forca. Por tudo isso ficou o seu nome ligado 
ao da tentativa de Minas.  

Os amores de Gonzaga traziam naturalmente ao teatro o elemento 
feminino, e de um lance, casavam-se em cena a tradição política e a 
tradição poética, o coração do homem e a alma do cidadão. A 
circunstância foi bem aproveitada pelo autor; o protagonista 
atravessa o drama sem desmentir a sua dupla qualidade de amante 
e de patriota; casa no mesmo ideal os seus dois sentimentos. 
Quando Maria lhe propõe a fuga, no terceiro ato, o poeta não hesita 
em repelir esse recurso, apesar de ser iminente a sua perda. Já então 
a revolução expira; para as ambições, se ele as houvesse, a esperança 
era nenhuma; mas ainda era tempo de cumprir o dever. Gonzaga 
preferiu seguir a lição do velho Horácio corneiliano: entre o coração 
e o dever a alternativa é dolorosa. Gonzaga satisfaz o dever e 
consola o coração. Nem a pátria nem a amante podem lançar-lhe 
nada em rosto. 

O Sr. Castro Alves houve-se com a mesma arte em relação aos 
outros conjurados. Para avaliar um drama histórico, não se pode 
deixar de recorrer à história; suprimir esta condição é expor-se a 
crítica a não entender o poeta.  

Quem vê o Tiradentes do drama não reconhece logo aquele 
conjurado impaciente e ativo, nobremente estouvado, que tudo 
arrisca e empreende, que confia mais que todos no sucesso da causa, 
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e paga enfim as demasias do seu caráter com a morte na forca e a 
profanação do cadáver? E Cláudio, o doce poeta, não o vemos todo 
ali, galhofeiro e generoso, fazendo da conspiração uma festa e da 
liberdade uma dama, gamenho no perigo, caminhando para a morte 
com o riso nos lábios, como aqueles emigrados do Terror? Não lhe 
rola já na cabeça a ideia do suicídio, que praticou mais tarde, 
quando a expectativa do patíbulo lhe despertou a fibra de Catão, 
casando-se com a morte, já que se não podia casar com a liberdade? 
Não é aquele o denunciante Silvério, aquele o Alvarenga, aquele o 
padre Carlos? Em tudo isso é de louvar a consciência literária do 
autor. A história nas suas mãos não foi um pretexto; não quis 
profanar as figuras do passado, dando-lhes feições caprichosas. 
Apenas empregou aquela exageração artística, necessária ao teatro, 
onde os caracteres precisam de relevo, onde é mister concentrar em 
pequeno espaço todos os traços de uma individualidade, todos os 
caracteres essenciais de uma época ou de um acontecimento.  

Concordo que a ação parece às vezes desenvolver-se pelo acidente 
material. Mas esses raríssimos casos são compensados pela 
influência do princípio contrário em toda a peça.  

O vigor dos caracteres pedia o vigor da ação, ela é vigorosa e 
interessante em todo o livro; patética no último ato. Os derradeiros 
adeuses de Gonzaga e Maria excitam naturalmente a piedade, e uns 
belos versos fecham este drama, que pode conter as incertezas de 
um talento juvenil, mas que é com certeza uma invejável estreia.  

Nesta rápida exposição das minhas impressões, vê vossa excelência 
que alguma coisa me escapou. Eu não podia, por exemplo, deixar de 
mencionar aqui à figura do preto Luís. Em uma conspiração para a 
liberdade, era justo aventar a ideia da abolição. Luís representa o 
elemento escravo Contudo o Sr. Castro Alves não lhe deu 
exclusivamente a paixão da liberdade. Achou mais dramático pôr 
naquele coração os desesperos do amor paterno. Quis tornar mais 
odiosa a situação do escravo pela luta entre a natureza e o fato 
social, entre a lei e o coração. Luís espera da revolução, antes da 
liberdade a restituição da filha; é a primeira afirmação da 
personalidade humana; o cidadão virá depois. Por isso, quando no 
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terceiro ato Luís encontra a filha já cadáver, e prorrompe em 
exclamações e soluços, o coração chora com ele, e a memória, se a 
memória pode dominar tais comoções, nos traz aos olhos a bela cena 
do rei Lear, carregando nos braços Cordélia morta. Quem os 
compara não vê nem o rei nem o escravo: vê o homem.  

Cumpre mencionar outras situações igualmente belas. Entra nesse 
número a cena da prisão dos conjurados no terceiro ato. As cenas 
entre Maria e o governador também são dignas de menção, posto 
que prevalece no espírito o reparo a que vossa excelência aludiu na 
sua carta. O coração exigira menos valor e astúcia da parte de Maria; 
mas, não é verdade que o amor vence as repugnâncias para vencer 
os obstáculos? Em todo o caso uma ligeira sombra não empana o 
fulgor da figura.  

As cenas amorosas são escritas com paixão: as palavras saem 
naturalmente de uma alma para outra, prorrompem de um para 
outro coração. E que contraste melancólico não é aquele idílio às 
portas do desterro, quando já a justiça está prestes a vir separar os 
dois amantes!  

Dir-se-á que eu só recomendo belezas e não encontro senões? Já 
apontei os que cuidei ver. Acho mais — duas ou três imagens que 
me não parecem felizes: e uma ou outra locução suscetível de 
emenda. Mas que é isto no meio das louçanias da forma? Que as 
demasias do estilo, a exuberância das metáforas, o excesso das 
figuras devem obter a atenção do autor, é coisa tão segura que eu 
me limito a mencioná-las: mas como não aceitar agradecido esta 
prodigalidade de hoje, que pode ser a sábia economia de amanhã?  

Resta-me dizer que, pintando nos seus personagens a exaltação 
patriótica, o poeta não foi só à lição do fato, misturou talvez com 
essa exaltação um pouco do seu próprio sentir. É a homenagem do 
poeta ao cidadão. Mas, consorciando os sentimentos pessoais aos 
dos seus personagens, é inútil distinguir o caráter diverso dos 
tempos e das situações. Os sucessos que em 1822 nos deram uma 
pátria e uma dinastia, apagaram antipatias históricas que a arte deve 
reproduzir quando evoca o passado.  
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Tais foram as impressões que me deixou este drama viril, estudado 
e meditado, escrito com calor e com alma. A mão é inexperiente, 
mas a sagacidade do autor supre a inexperiência. Estudou e estuda; 
é um penhor que nos dá. Quando voltar aos arquivos históricos ou 
revolver as paixões contemporâneas, estou certo que o fará com a 
mão na consciência. Está moço, tem um belo futuro diante de si. 
Venha desde já alistar-se nas fileiras dos que devem trabalhar para 
restaurar o império das musas.  

O fim é nobre, a necessidade é evidente. Mas o sucesso coroará a 
obra? É um ponto de interrogação que há de ter surgido no espírito 
de vossa excelência. Contra estes intuitos, tão santos quanto 
indispensáveis, eu sei que há um obstáculo, e vossa excelência. o 
sabe também: é a conspiração da indiferença. Mas a perseverança 
não pode vencê-la? Devemos esperar que sim.  

Quanto a vossa excelência, respirando nos degraus da nossa Tijuca o 
hausto puro e vivificante da natureza, vai meditando, sem dúvida, 
em outras obras-primas com que nos há de vir surpreender cá 
embaixo. Deve fazê-lo sem temor. Contra a conspiração da 
indiferença, tem vossa excelência um aliado invencível: é a 
conspiração da posteridade. 

Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 1 de março de 1868. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

A CACHOEIRA DE PAULO AFONSO 

 
 
 

A TARDE 
 

Era a hora em que a tarde se debruça 
Lá da crista das serras mais remotas... 

E d'araponga o canto, que soluça, 
Acorda os ecos nas sombrias grotas; 

Quando sobre a lagoa, que se embuça, 
Passa o bando selvagem das gaivotas... 
E a onça sobre as lapas salta urrando, 

Da cordilheira os visos abalando. 
 

Era a hora em que os cardos rumorejam 
Como um abrir de bocas inspiradas, 

E os angicos as comas espanejam 
Pelos dedos das auras perfumadas... 

A hora em que as gardênias, que se beijam, 
São tímidas, medrosas desposadas; 

E a pedra... a flor... as selvas... os condores 
Gaguejam... falam... cantam seus amores! 

 
Hora meiga da Tarde! Como és bela 

Quando surges do azul da zona ardente! 
— Tu és do céu a pálida donzela, 

Que se banha nas termas do oriente... 
Quando é gota do banho cada estrela. 
Que te rola da espádua refulgente... 

E,— prendendo-te a trança a meia lua, 
Te enrolas em neblinas seminua!... 

 
Eu amo-te, ó mimosa do infinito! 

Tu me lembras o tempo em que era infante. 
Inda adora-te o peito do precito 
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No meio do martírio excruciante; 
E, se não te dá mais da infância o grito 

Que menino elevava-te arrogante, 
É que agora os martírios foram tantos, 

Que mesmo para o riso só tem prantos!... 
 

Mas não me esqueço nunca dos fraguedos 
Onde infante selvagem me guiavas, 

E os ninhos do sofrer que entre os silvedos 
Da embaíba nos ramos me apontavas; 

Nem, mais tarde, dos lânguidos segredos 
De amor do nenúfar que enamoravas... 
E as tranças mulheris da granadilha!... 

E os abraços fogosos da baunilha!... 
 

E te amei tanto — cheia de harmonias 
A murmurar os cantos da serrana,— 

A lustrar o broquel das serranias, 
A doirar dos rendeiros a cabana... 

E te amei tanto — à flor das águas frias 
Da lagoa agitando a verde cana, 

Que sonhava morrer entre os palmares, 
Fitando o céu ao tom dos teus cantares!... 

 
Mas hoje, da procela aos estridores, 

Sublime, desgrenhada sobre o monte, 
Eu quisera fitar-te entre os condores 

Das nuvens arruivadas do horizonte... 
— Para então,— do relâmpago aos livores, 
Que descobrem do espaço a larga fronte, 

Contemplando o infinito... na floresta 
Rolar ao som da funeral orquestra!!! 
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MARIA 
 

Onde vais à tardezinha, 
Mucama tão bonitinha, 
Morena flor do sertão? 

 
A grama um beijo te furta 

Por baixo da saia curta, 
Que a perna te esconde em vão... 

 
Mimosa flor das escravas! 
O bando das rolas bravas 
Voou com medo de ti!... 

Levas hoje algum segredo... 
Pois te voltaste com medo 

Ao grito do bem-te-vi! 
 

Serão amores deveras? 
Ah! Quem dessas primaveras 

Pudesse a flor apanhar! 
E contigo, ao tom d'aragem, 
Sonhar na rede selvagem... 
À sombra do azul palmar! 

 
Bem feliz quem na viola 

Te ouvisse a moda espanhola 
Da lua ao frouxo clarão... 

Com a luz dos astros — por círios, 
Por leito — um leito de lírios... 

E por tenda — a solidão! 
 

 
 

O BAILE NA FLOR 
 

Que belas as margens do rio possante, 
Que ao largo espumante campeia sem par!... 
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Ali das bromélias nas flores douradas 
Há silfos e fadas, que fazem seu lar... 

E, em lindos cardumes, 
Sutis vaga-lumes 

Acendem os lumes 
P'ra o baile na flor. 

E então — nas arcadas 
Das pétalas douradas, 

Os grilos em festa 
Começam na orquestra 

Febris a tocar... 
E as breves 

Falenas 
Vão leves, 
Serenas, 

Em bando 
Girando, 
Valsando, 
Voando 
No ar!... 

 

 
 

NA MARGEM 
 

"Vamos! vamos! Aqui por entre os juncos 
Ei-la a canoa em que eu pequena outrora 

Voava nas maretas... Quando o vento, 
Abrindo o peito à camisinha úmida, 
Pela testa enrolava-me os cabelos, 

Ela voava qual marreca brava 
No dorso crespo da feral enchente! 

 
Voga, minha canoa! Voga ao largo! 

Deixa a praia, onde a vaga morde os juncos 
Como na mata os caititus bravios... 
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Filha das ondas! andorinha arisca! 
Tu, que outrora levavas minha infância 
— Pulando alegre no espumante dorso 

Dos cães-marinhos a morder-te a proa,— 
Leva-me agora a mocidade triste 

Pelos ermos do rio ao longe... ao longe..." 
 

Assim dizia a Escrava... 
Iam caindo 

Dos dedos do crepúsculo os véus de sombra, 
Com que a terra se vela como noiva 

Para o doce himeneu das noites límpidas... 
 

Lá no meio do rio, que cintila, 
Como o dorso de enorme crocodilo, 

 
Já manso e manso escoa-se a canoa. 
Parecia, assim vista ao sol poente, 

Esses ninhos, que tombam sobre o rio, 
E onde em meio das flores vão chilrando 

— Alegres sobre o abismo — os passarinhos!... 
 

 
 

A QUEIMADA 
 

Meu nobre perdigueiro! vem comigo. 
Vamos a sós, meu corajoso amigo, 

Pelos ermos vagar! 
Vamos Já dos gerais, que o vento açoita, 

Dos verdes capinais n'agreste moita 
A perdiz levantar!... 

 
Mas não!... Pousa a cabeça em meus joelhos... 

Aqui, meu cão!... Já de listrões vermelhos 
O céu se iluminou. 

Eis súbito da barra do ocidente, 
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Doido, rubro, veloz, incandescente, 
O incêndio que acordou! 

 
A floresta rugindo as comas curva... 

As asas foscas o gavião recurva, 
Espantado a gritar. 

O estampido estupendo das queimadas 
Se enrola de quebradas em quebradas, 

Galopando no ar. 
 

E a chama lavra qual jiboia informe, 
Que, no espaço vibrando a cauda enorme, 

Ferra os dentes no chão... 
Nas rubras roscas estortega as matas.... 
Que espadanam o sangue das cascatas 

Do roto coração!... 
 

O incêndio — leão ruivo, ensanguentado, 
A juba, a crina atira desgrenhado 

Aos pampeiros dos céus!... 
Travou-se o pugilato e o cedro tomba... 
Queimado... retorcendo na hecatomba 

Os braços para Deus. 
 

A queimada! A queimada é uma fornalha! 
A irara — pula; a cascavel — chocalha... 

Raiva, espuma o tapir! 
... E às vezes sobre o cume de um rochedo 
A corça e o tigre — náufragos do medo— 

Vão trêmulos se unir! 
 

Então passa-se ali um drama augusto... 
N'último ramo do pau-d'arco adusto 

O jaguar se abrigou... 
Mas rubro é o céu... Recresce o fogo em mares... 

E após... tombam as selvas seculares... 
E tudo se acabou!... 
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LUCAS 
 

Quem fosse naquela hora, 
Sobre algum tronco lascado 
Sentar-se no descampado 

Da solitária ladeira, 
Veria descer da serra, 

Onde o incêndio vai sangrento, 
A passo tardio e lento, 

Um belo escravo da terra 
Cheio de viço e valor... 

Era o filho das florestas! 
Era o escravo lenhador! 

 
Que bela testa espaçosa, 

Que olhar franco e triunfante! 
E sob o chapéu de couro 

Que cabeleira abundante! 
De marchetada jiboia 

Pende-lhe a rasto o facão... 
E assim... erguendo o machado 

Na larga e robusta mão... 
Aquele vulto soberbo, 

— Vivamente alumiado,— 
Atravessa o descampado 

Como uma estátua de bronze 
Do incêndio ao fulvo clarão. 

 
Desceu a encosta do monte, 
Tomou do rio o caminho... 

E foi cantando baixinho 
Como quem canta p'ra si. 

 
Era uma dessas cantigas 

Que ele um dia improvisara, 
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Quando junto da coivara 
Faz-se o Escravo — trovador. 

 
Era um canto langoroso, 
Selvagem, belo, vivace, 

Como o caniço que nasce 
Sob os raios do Equador. 

 
Eu gosto dessas cantigas, 

Que me vem lembrar a infância, 
São minhas velhas amigas, 
Por elas morro de amor... 

Deixai ouvir a toada 
Do — cativo lenhador— 

 
E o sertanejo assim solta a tirana, 

Descendo lento p'ra a servil cabana... 
 

 
 

TIRANA 
 

"Minha Maria é bonita, 
Tão bonita assim não há; 
O beija-flor quando passa 

Julga ver o manacá. 
 

Minha Maria é morena, 
Corno as tardes de verão; 

Tem as tranças da palmeira 
Quando sopra a viração. 

 
Companheiros! o meu peito 
Era um ninho sem senhor; 
Hoje tem um passarinho 
P'ra cantar o seu amor. 
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Trovadores da floresta! 
Não digam a ninguém, não!... 

Que Maria é a baunilha 
Que me prende o coração. 

 
Quando eu morrer só me enterrem 

Junto às palmeiras do vale, 
Para eu pensar que é Maria 

Que geme no taquaral..." 
 

 
 

A SENZALA 
 

Qual o veado, que buscou o aprisco, 
Balindo arisco, para a cerva corre... 

Ou como o pombo, que os arrulos solta, 
Se ao ninho volta, quando a tarde morre... 

 
Assim, cantando a pastoril balada, 
Já na esplanada o lenhador chegou. 

Para a cabana da gentil Maria 
Com que alegria a suspirar marchou! 

 
Ei-la a casinha... tão pequena e bela! 

Como é singela com seus brancos muros! 
Que liso teto de sapé dourado! 

Que ar engraçado! que perfumes puros! 
 

Abre a janela para o campo verde, 
Que além se perde pelos cerros nus... 
A testa enfeita da infantil choupana 

Verde liana de festões azuis. 
 

É este o galho da rolinha brava, 
Aonde a escrava seu viver abriga... 
Canta a jandaia sobre a curva rama 
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E alegre chama sua dona amiga. 
 

Aqui n'aurora, abandonando os ninhos, 
Os passarinhos vêm pedir-lhe pão; 

Pousam-lhe alegres nos cabelos bastos, 
Nos seios castos, na pequena mão. 

 
Eis o painel encantado, 

Que eu quis pintar, mas não pude... 
Lucas melhor o traçara 

Na canção suave e rude... 
Vede que olhar, que sorriso 

Se expande no brônzeo rosto, 
Vendo o lar do seu amor... 

Ai! Da luz do Paraíso 
Bate-lhe em cheio o fulgor. 

 

 
 

DIÁLOGO DOS ECOS 
 

E chegou-se p'ra a vivenda 
Risonho, calmo, feliz... 

Escutou... mas só ao longe 
Cantavam as juritis... 

Murmurou: "Vou surpreendê-la!" 
E a porta ao toque cedeu... 
"Talvez agora sonhando 

Diz meu nome o lábio seu, 
Que a dormir nada prevê..." 

 
E o eco responde:— Vê!... 

 
"Como a casa está tão triste! 

Que aperto no coração!... 
Maria!... Ninguém responde! 

Maria, não ouves, não?... 
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Aqui vejo uma saudade 
Nos braços de sua cruz... 

Que querem dizer tais prantos, 
Que rolam tantos, tantos, 
Sobre as faces da saudade 
Sobre os braços de Jesus?... 

Oh! quem me empresta uma luz?... 
Quem me arranca a ansiedade, 

Que no meu peito nasceu? 
Quem deste negro mistério 
Me rasga o sombrio véu?..." 

 
E o eco responde:— Eu!... 

 
E chegou-se para o leito 
Da casta flor do sertão... 

Apertou co'a mão convulsa 
O punhal e o coração!... 

'Stava inda tépido o ninho 
Cheio de aromas suaves... 

E— como a pena, que as aves 
Deixam no musgo ao voar,— 

Um anel de seus cabelos 
Jazia cortado a esmo 

Como relíquia no altar!... 
Talvez prendendo nos elos 

Mil suspiros, mil anelos, 
Mil soluços, mil desvelos, 

Que ela deu-lhes pra guardar!... 
 

E o pranto em baga a rolar... 
 

"Onde a pomba foi perder-se? 
Que céu minha estrela encerra? 

Maria, pobre criança, 
Que fazes tu sobre a terra?" 
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E o eco responde:— Erra! 
 

"Partiste! Nem te lembraste 
Deste martírio sem fim!... 
Não! perdoa... tu choraste 

E os prantos, que derramaste 
Foram vertidos por mim... 

Houve pois um braço estranho 
Robusto, feroz, tamanho, 

Que pôde esmagar-te assim?..." 
 

E o eco responde:— Sim! 
 

E rugiu: "Vingança! guerra! 
Pela flor, que me deixaste, 
Pela cruz em que rezaste, 

E que teus prantos encerra! 
Eu juro guerra de morte 
A quem feriu desta sorte 

O anjo puro da terra... 
Vê como este braço é forte! 
Vê como é rijo este ferro! 

Meu golpe é certo... não erro. 
Onde há sangue, sangue escorre!... 

Vilão! Deste ferro e braço, 
Nem a terra, nem o espaço, 

Nem mesmo Deus te socorre!!..." 
 

E o eco responde: — Corre! 
 

Como o cão ele em tomo o ar aspira, 
Depois se orientou. 

Fareja as ervas... descobriu a pista 
E rápido marchou. 

......................................................... 
 

No entanto sobre as águas, que cintilam, 
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Como o dorso de enorme crocodilo, 
Já manso e manso escoa-se a canoa; 

Parecia assim vista — ao sol poente— 
Esses ninhos, que o vento lança às águas, 
E que na enchente vão boiando à toa!... 

 

 
 

O NADADOR 
 

Ei-lo que ao rio arroja-se. 
As vagas bipartiram-se; 
Mas rijas contraíram-se 
Por sobre o nadador... 

Depois se entreabre lúgubre 
Um círculo simbólico... 

É o riso diabólico 
Do pego zombador! 

 
Mas não! Do abismo — indômito 

Surge-me um rosto pálido, 
Como o Netuno esquálido, 
Que amaina a crina ao mar; 

Fita o batel longínquo 
Na sombra do crepúsculo... 
Rasga com férreo músculo 

O rio par a par, 
 

Vagas! Dalilas pérfidas! 
Moças, que abris um túmulo, 
Quando do amor no cúmulo 

Fingis nos abraçar! 
O nadador intrépido 

Vos toca as tetas cérulas... 
E após — zombando — as pérolas 

Vos quebra do colar. 
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Vagas! Curvai-vos tímidas! 
Abri fileiras pávidas 

Às mãos possantes, ávidas 
Do nadador audaz!... 

Belo, de força olímpica 
— Soltos cabelos úmidos — 
Braços hercúleos, túmidos... 

o rei dos vendavais! 
 

Mas ai! Lá ruge próxima 
A correnteza hórrida, 
Como da zona tórrida 
A boicininga a urrar... 

É lá que o rio indômito, 
Como o corcel da Ucrânia, 
Rincha a saltar de insânia, 
Freme e se atira ao mar. 

 
Tremeste? Não! Qu'importa-te 

Da correnteza o estríduío? 
Se ao longe vês teu ídolo, 
Ao longe irás também... 

Salta à garupa úmida 
Deste corcel titânico... 

— Novo Mazeppa oceânico— 
 

 
 

NO BARCO 
 

— Lucas — Maria! murmuraram juntos... 
E a moça em pranto lhe caiu nos braços. 

Jamais a parasita em flóreos laços 
Assim ligou-se ao piquiá robusto... 

 
Eram-lhe as tranças a cair no busto 
Os esparsos festões da granadilha... 
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Tépido aljôfar o seu pranto brilha, 
Depois resvala no moreno seio... 

 
Oh! doces horas de suave enleio! 

Quando o peito da virgem mais arqueja, 
Como o casal da rola sertaneja, 

Se a ventania lhe sacode o ninho. 
 

Cantai, ó brisas, mas cantai baixinho! 
Passai, ó vagas... mais passai de manso! 
Não perturbeis-lhe o plácido remanso, 

Vozes do ar! emanações do rio! 
 

Maria, fala!— "Que acordar sombrio", 
Murmura a triste com um sorriso louco, 
"No Paraíso eu descansava um pouco... 

Tu me fizeste despertar na vida... 
 

Por que não me deixaste assim pendida 
Morrer com a fronte oculta no teu peito? 
Lembrei-me os sonhos do materno leito 

Nesse momento divinal... Que importa?... 
 

Toda esperança para mim 'sta morta... 
Sou flor manchada por cruel serpente... 

Só de encontro nas rochas pode a enchente 
Lavar-me as nódoas, m'esfolhando a vida. 

 
Deixa-me! Deixa-me a vagar perdida 
Tu! — Partel Volve para os lares teus. 

Nada perguntes... é um segredo horrível... 
Eu te amo ainda... mas agora — adeus!" 

 

 
 
 
 



30 

 

ADEUS 
 

—Adeus — Ai criança ingrata! 
Pois tu me disseste — adeus —? 

Loucura! melhor seria 
Separar a terra e os céus. 

 
— Adeus — palavra sombria! 

De uma alma gelada e fria 
És a derradeira flor. 

 
— Adeus! — miséria! mentira 
De um seio que não suspira, 

De um coração sem amor. 
 

Ai, Senhor! A rola agreste 
Morre se o par lhe faltou. 
O raio que abrasa o cedro 

A parasita abrasou. 
 

O astro namora o orvalho: 
— Um é a estrela do galho, 

— Outro o orvalho da amplidão 
 

Mas, à luz do sol nascente, 
Morre a estrela — no poente! 
O orvalho — morre no chão! 

 
Nunca as neblinas do vale 

Souberam dizer-se — adeus — 
Se unidas partem da terra, 

Perdem-se unidas nos céus. 
 

A onda expira na plaga... 
Porém vem logo outra vaga 
P'ra morrer da mesma dor... 
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— Adeus — palavra sombria! 
Não digas — adeus —, Maria! 

Ou não me fales de amor! 
 

 
 

MUDO E QUEDO 
 

E calado ficou... De pranto as bagas 
Pelo moreno rosto deslizaram, 

Qual da braúna, que o machado fere, 
Lágrimas saltam de um sabor amargo 

 
Mudos, quedos os dois neste momento 

Mergulhavam no dédalo d'angústia, 
No labirinto escuro que desgraça... 
Labirinto sem luz, sem ar, sem fio... 

 
Que dor, que drama torvo de agonias 

Não vai naquelas almas!... dor sombria 
De ver quebrado aquele amor tão santo, 

De lembrar que o passado está passando... 
Que a esperança morreu, que surge a morte!... 

Tanta ilusão!... tanta carícia meiga!... 
Tanto castelo de ventura feito 

À beira do riacho, ou na campanha!... 
Tanto êxtase inocente de amorosos!... 

Tanto beijo na porta da choupana, 
Quando a lua invejosa no infinito 

Com uma bênção de luz sagrava os noivos!... 
 

Não mais! não mais! O raio, quando esgalha 
O ipê secular, atira ao longe 

Flores, que há pouco se beijavam na hástea, 
Que unidas nascem, juntas viver pensam, 
E que jamais na terra hão de encontrar-se! 
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Passou-se muito tempo... Rio abaixo 
A canoa corria ao tom das vagas. 

 
De repente ele ergueu-se hirto, severo, 

— O olhar em fogo, o riso convulsivo— 
Em golfadas lançando a voz do peito!... 

 
"Maria! — diz-me tudo... Fala! fala 

Enquanto eu posso ouvir... Criança, escuta! 
Não vês o rio?... é negro!... é um leito fundo... 

A correnteza, estrepitando, arrasta 
Uma palmeira, quanto mais um homem!... 

Pois bem! Do seio túrgido do abismo 
Há de romper a maldição do morto; 

 
Depois o meu cadáver negro, lívido, 

Irá seguindo a esteira da canoa 
Pedir-te inda que fales, desgraçada, 

Que ao morto digas o que ao vivo ocultas!..." 
 

Era tremenda aquela dor selvagem, 
Que rebentava enfim, partindo os diques 

Na fúria desmedida!... 
Em meio às ondas 

Ia Lucas rolar 
Um grito fraco, 

Uma trêmula mão susteve o escravo... 
E a pálida criança, desvairada. 

Aos pés caiu-lhe a desfazer-se em pranto. 
 

Ela encostou-se ao peito do selvagem 
— Como a violeta, as faces escondendo 

Sob a chuva noturna dos cabelos —! 
Lenta e sombria após contou destarte 
A treda história desse tredo crime!... 
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NO FONTE 
 
I 

"Era hoje ao meio-dia. 
Nem uma brisa macia 

Pela savana bravia 
Arrufava os ervaçais... 

Um sol de fogo abrasava; 
Tudo a sombra procurava; 

Só a cigarra cantava 
No tronco dos coqueirais. 

 
II 

Eu cobri-me da mantilha, 
Na cabeça pus a bilha, 

Tomei do deserto a trilha, 
Que lá na fonte vai dar. 

Cansada cheguei na mata: 
Ali, na sombra, a cascata 
As alvas tranças desata 

Como uma moça a brincar. 
 

III 
Era tão densa a espessura! 

Corria a brisa tão pura! 
Reinava tanta frescura, 

Que eu quis me banhar ali. 
Olhei em roda... Era quedo 

O mato, o campo, o rochedo... 
Só nas galhas do arvoredo 

Saltava alegre o sagui. 
 

IV 
Junto às águas cristalinas 

Despi-me louca, traquinas, 
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E as roupas alvas e finas 
Atirei sobre os cipós. 

Depois mirei-me inocente, 
E ri vaidosa... e contente... 

Mas voltei-me de repente... 
Como que ouvira uma voz! 

 
V 

Quem foi que passou ligeiro, 
Mexendo ali no ingazeiro, 

E se embrenhou no baleeiro, 
Rachando as folhas do chão?... 
Quem foi?! Da mata sombria 

Uma vermelha cutia 
Saltou tímida e bravia, 
Em procura do sertão. 

 
VI 

Chamei-me então de criança; 
A meus pés a onda mansa 

Por entre os juncos se entrança 
Como uma cobra a fugir! 

Mergulho o pé docemente; 
Com o frio fujo à corrente... 
De um salto após de repente 

Fui dentro d'água cair. 
 

VII 
Quando o sol queima as estradas, 

E nas várzeas abrasadas 
Do vento as quentes lufadas 

Erguem novelos de pó, 
Como é doce em meio às canas, 

Sob um teto de lianas, 
Das ondas nas espadanas 
Banhar-se despida e só!... 

 



35 

 

VIII 
Rugitavam os palmares... 
Em torno dos nenúfares 

Zumbiam pejando os ares 
Mil insetos de rubi... 

Eu naquele leito brando 
Rolava alegre cantando... 

Súbito... um ramo estalando 
Salta um homem junto a mim!" 

 

 
 

NOS CAMPOS 
 

Fugi desvairada! 
Na moita intrincada, 

Rasgando uma estrada, 
Fugaz me embrenhei. 

Apenas vestindo 
Meus negros cabelos, 
E os seios cobrindo 

Com os trêmulos dedos, 
Ligeira voei! 

 
Saltei as torrentes. 

Trepei dos rochedos 
Aos cimos ardentes, 

Nos ínvios caminhos, 
Cobertos de espinhos, 

Meus passos mesquinhos 
Com sangue marquei! 

.......................... 
 

Avante! corramos! 
Corramos ainda!... 

 
Da selva nos ramos 
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A sombra é infinda. 
A mata possante 

Ao filho arquejante 
Não nega um abrigo... 

Corramos ainda! 
Corramos! avante! 

 
Debalde! A floresta 

— Madrasta impiedosa— 
A pobre chorosa 
Não quis abrigar! 

 
Pois bem! Ao deserto! 

 
De novo, é loucura! 

Seguindo meus traços 
Escuto seus passos 

Mais perto! mais perto! 
Já queima-me os ombros 

Seu hálito ardente. 
Já vejo-lhe a sombra 

Na úmida alfombra... 
Qual negra serpente, 
Que vai de repente 
Na presa saltar!... 

...................................... 
 

 Na doida 
Corrida, 
Vencida, 
Perdida, 

Quem me há de salvar?" 
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NO MONTE 
 

"Parei... Volvi em torno os olhos assombrados... 
Ninguém! A solidão pejava os descampados... 

Restava inda um segundo... um só p'ra me salvar; 
Então reuni as forças, ao céu ergui o olhar... 

E do peito arranquei um pavoroso grito, 
Que foi bater em cheio às portas do infinito! 

Ninguém! Ninguém me acode... Ai! só de monte em monte 
Meu grito ouvi morrer na extrema do horizonte!... 

Depois a solidão ainda mais calada 
Na mortalha envolveu a serra descampada!... 

 
"Ai! que pode fazer a rola triste 

Se o gavião nas garras a espedaça? 
Ai! que faz o cabrito do deserto, 

Quando a jiboia no potente aperto 
Em roscas férreas o seu corpo enlaça? 

 
Fazem como eu?... Resistem, batem, lutam, 

E finalmente expiram de tortura. 
Ou, se escapam trementes, arquejantes, 

Vão, lambendo as feridas gotejantes, 
Morrer à sombra da floresta escura!... 

 
E agora está concluída 

Minha história desgraçada. 
Quando caí— era virgem! 

Quando ergui-me — desonrada!" 
 

 
 

SANGUE DE AFRICANO 
 

Aqui sombrio, fero, delirante 
Lucas ergueu-se como o tigre bravo... 
Era a estátua terrível da vingança... 
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O selvagem surgiu... sumiu-se o escravo. 
 

Crispado o braço, no punhal segura! 
Do olhar sangrentos raios lhe ressaltam, 

Qual das janelas de um palácio em chamas 
As labaredas, irrompendo, saltam. 

 
Com o gesto bravo, sacudido, fero, 

A destra ameaçando a imensidade... 
Era um bronze de Aquiles furioso 

Concentrando no punho a tempestade! 
 

No peito arcado o coração sacode 
O sangue, que da raça não desmente, 
Sangue queimado pelo sol da Líbia, 
Que ora referve no Equador ardente, 

 

 
 

AMANTE 
 

Basta, criança! Não soluces tanto... 
Enxuga os olhos, meu amor, enxuga! 

Que culpa tem a clícia descaída 
Se abelha envenenada o mel lhe suga? 

 
Basta! Esta faca já contou mil gotas 

De lágrimas de dor nos teus olhares. 
Sorri, Maria! Ela jurou pagar-tas 

No sangue dele em gotas aos milhares. 
 

Por que volves os olhos desvairados? 
Por que tremes assim, frágil criança? 

Esta alma é como o braço, o braço é ferro, 
E o ferro sabe o trilho da vingança. 

 
Se a justiça da terra te abandona, 
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Se a justiça do céu de ti se esquece, 
A justiça do escravo está na força... 

E quem tem um punhal nada carece!... 
 

Vamos! Acaba a história... Lança a presa... 
Não vês meu coração, que sente fome? 

Amanhã chorarás; mas de alegria! 
Hoje é preciso me dizer — seu nome! 

 

 
 

ANJO 
 

Ai! que vale a vingança, pobre amigo, 
Se na vingança a honra não se lava?... 

O sangue é rubro, a virgindade é branca— 
O sangue aumenta da vergonha a bava. 

 
Se nós fomos somente desgraçados, 
Para que miseráveis nos fazermos? 

Deportados da terra assim perdemos 
De além da campa as regiões sem termos... 

 
Ai! não manches no crime a tua vida, 

Meu irmão, meu amigo, meu esposo!... 
Seria negro o amor de uma perdida 

Nos braços a sorrir de um criminoso!... 
 

 
 

DESESPERO 
 

Crime! Pois será crime se a jiboia 
Morde silvando a planta, que a esmagara? 

Pois será crime se o jaguar nos dentes 
Quebra do índio a pérfida taquara? 
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E nós que somos, pois? Homens? — Loucura! 
Família, leis e Deus lhes coube em sorte. 

A família no lar, a lei no mundo... 
E os anjos do Senhor depois da morte. 

 
Três leitos, que sucedem-se macios, 
Onde rolam na santa ociosidade... 
O pai o embala... a lei o acaricia... 

O padre lhe abre a porta à eternidade. 
 

Sim! Nós somos répteis... Que importa a espécie? 
— A lesma é vil,— o cascavel é bravo. 

E vens falar de crimes ao cativo? 
Então não sabes o que é ser escravo!... 

 
Ser escravo — é nascer no alcoice escuro 

Dos seios infamados da vendida... 
— Filho da perdição no berço impuro 

Sem leite para a boca ressequida... 
É mais tarde, nas sombras do futuro, 

Não descobrir estrela foragida... 
É ver — viajante morto de cansaço— 

A terra — sem amor!... sem Deus — o espaço! 
 

Ser escravo — é, dos homens repelido, 
Ser também repelido pela fera; 

Sendo dos dois irmãos pasto querido, 
Que o tigre come e o homem dilacera... 

— É do lodo no lodo sacudido 
Ver que aqui ou além nada o espera, 

Que em cada leito novo há mancha nova... 
No berço... após no toro... após na cova!... 

 
Crime! Quem falou, pobre Maria, 

Desta palavra estúpida?... Descansa! 
Foram eles talvez?!... É zombaria... 

Escarnecem de ti, pobre criança! 



41 

 

Pois não vês que morremos todo dia, 
Debaixo do chicote, que não cansa? 

Enquanto do assassino a fronte calma 
Não revela um remorso de sua alma? 

 
Não! Tudo isto é mentira! O que é verdade 

É que os infames tudo me roubaram... 
Esperança, trabalho, liberdade 

Entreguei-lhes em vão... não se fartaram. 
Quiseram mais... Fatal voracidade! 

Nos dentes meu amor espedaçaram... 
Maria! Última estrela de minh'alma! 

O que é feito de ti, virgem sem palma? 
 

Pomba — em teu ninho as serpes te morderam. 
Folha — rolaste no paul sombrio. 

Palmeira — as ventanias te romperam. 
Corça — afogaram-te as caudais do rio. 

Pobre flor — no teu cálice beberam, 
Deixando-o depois triste e vazio... 

— E tu, irmã! e mãe! e amante minha! 
Queres que eu guarde a faca na bainha! 

 
Ó minha mãe! Ó mártir africana, 

Que morreste de dor no cativeiro! 
Ai! sem quebrar aquela jura insana, 

Que jurei no teu leito derradeiro, 
No sangue desta raça ímpia, tirana 

Teu filho vai vingar um povo inteiro!... 
Vamos, Maria! Cumpra-se o destino... 
Dize! dize-me o nome do assassino!... 

 
Virgem das dores, 

Vem dar-me alento, 
Neste momento 
De agro sofrer! 
Para ocultar-lhe 
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Busquei a morte... 
 

Mas vence a sorte, 
Deve assim ser. 

.................................... 
 

Pois que seja! Debalde pedi-te, 
Ai! debalde a teus pés me rojei... 

Porém antes escuta esta história... 
Depois dela... O seu nome direi! 

 

 
 

HISTÓRIA DE UM CRIME 
 

Fazem hoje muitos anos 
Que de uma escura senzala 

Na estreita e lodosa sala 
Arquejava uma mulher. 

Lá fora por entre as urzes 
O vendaval se estorcia... 

E aquela triste agonia 
Vinha mais triste fazer. 

 
A pobre sofria muito. 

Do peito cansado, exangue, 
Às vezes rompia o sangue 
E lhe inundava os lençóis. 

Então, como quem se agarra 
Às últimas esperanças, 
Duas pávidas crianças 
Ela olhava... e ria após. 

 
Que olhar! que olhar tão extenso! 
Que olhar tão triste e profundo! 
Vinha já de um outro mundo, 

Vinha talvez lá do céu. 
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Era o ralo derradeiro. 
Que a lua, quando se apaga, 

Manda por cima da vaga 
Da espuma por entre o véu. 

 
Ainda me lembro agora 
Daquela noite sombria, 

Em que uma mulher morria 
Sem rezas, sem oração!... 

Por padre — duas crianças... 
E apenas por sentinela 

Do Cristo a face amarela 
No meio da escuridão. 

 
As vezes naquela fronte 

Como que a morte pousava 
E da agonia aljofrava 
O derradeiro suor... 

Depois acordava a mártir, 
Como quem tem um segredo... 

Ouvia em torno com medo, 
Com susto olhava em redor. 

 
Enfim, quando noite velha 
Pesava sobre a mansarda, 
E somente o cão de guarda 

Ladrava aos ermos sem fim, 
Ela, nos braços sangrentos 

As crianças apertando, 
Num tom meigo, triste e brando 

Pôs-se a falar-lhes assim: 
 

 
 

ÚLTIMO ABRAÇO 
 

Filho, adeus! Já sinto a morte, 
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Que me esfria o coração. 
Vem cá... Dá-me tua mão... 

Bem vês que nem mesmo tu 
Podes dar-lhe novo alento!... 
Filho, é o último momento... 

A morte — a separação! 
Ao desamparo, sem ninho, 

Ficas, pobre passarinho, 
Neste deserto profundo, 
Pequeno, cativo e nu!... 

 
Que sina, meu Deus! que sina 

Foi a minha neste mundo! 
Presa ao céu — pelo desejo, 
Presa à terra — pelo amor!... 
Que importa! é tua vontade? 

Pois seja feita, Senhor! 
 

Pequei!... foi grande o meu crime, 
Mas é maior o castigo... 

Ai! não bastava a amargura 
Das noites ao desabrigo; 

De espedaçaram-me as carnes 
O tronco, o açoite, a tortura, 

De tudo quanto sofri. 
Era preciso mais dores, 
Inda maior sacrifício... 

Filho! bem vês meu suplício... 
Vão separar-me de ti! 

 
Chega-te perto... mais perto; 

Nas trevas procura ver-te 
Meu olhar, que treme incerto, 

Perturbado, vacilante... 
Deixa em meus braços prender-te 

P'ra não morrer neste instante; 
Inda tenho que fazer-te 
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Uma triste confissão... 
Vou revelar-te um segredo 
Tão negro, que tenho medo 
De não ter o teu perdão!... 

 
Mas não! 

Quando um padre nos perdoa, 
Quando Deus tem piedade 

De um filho no coração 
Uma mãe não bate à toa. 

 

 
 

MÃE PENITENTE 
 

Ouve-me, pois!... Eu fui uma perdida; 
Foi este o meu destino, a minha sorte... 
Por esse crime é que hoje perco a vida, 

Mas dele em breve há de salvar-me a morte! 
 

E minh'alma, bem vês, que não se irrita, 
Antes bendiz estes mandões ferozes, 

Eu seria talvez por ti maldita, 
Filho! sem o batismo dos algozes! 

 
Porque eu pequei... e do pecado escuro 

Tu foste o fruto cândido, inocente, 
— Borboleta, que sai do — lodo impuro... 
— Rosa, que sai de — pútrida semente! 

 
Filho! Bem vês... fiz o maior dos crimes: 

— Criei um ente para a dor e a fome! 
Do teu berço escrevi nos brancos vimes 
O nome de bastardo — impuro nome. 

 
Por isso agora tua mãe te implora 
E a teus pés de joelhos se debruça. 
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Perdoa à triste — que de angústia chora, 
Perdoa à mártir — que de dor soluça! 

 
Mas um gemido a meus ouvidos soa... 

Que pranto é este que em meu seio rola? 
Meu Deus, é o pranto seu que me perdoa... 

Filho, obrigada pela tua esmola!" 
 

 
 

O SEGREDO 
 

Agora vou dizer-te por que morro; 
Mas hás de jurar primeiro, 

Que jamais tuas mãos inocentes 
Ferirão meu algoz derradeiro... 

Meu filho, eu fui a vítima 
Da raiva e do ciúme. 

Matou-me como um tigre carniceiro, 
Bem vês, 

Uma branca mulher, que em si resume 
Do tigre — a malvadez, 

Do cascavel — o rancor!... 
Deixo-te, pois... 

— Um grito de vingança? 
— Não, pobre criança!... 

Um crime a perdoar... o que é melhor!... 
 

Depois, teve razão... Esta mulher 
É tua e minha senhora! 

.......................................... 
 

Lucas, silêncio! que por ela implora 
Teu pai... e teu irmão!... 

 
Teu irmão, que é seu filho... (ó mágoa e dor!) 
Teu pai — que é seu marido... e teu senhor!... 
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Juras não me vingar? — ó mãe, eu juro 

Por ti, pelos beijos teus! 
 

— Obrigada! agora... agora 
Já nada mais me demora... 

Deus! — recebe a pecadora! 
Filho! — recebe este adeus!" 

 
Quando, rompendo as barras do oriente. 

A estrela da manhã mais desmaiava, 
E o vento da floresta ao céu levava 

O canto jovial do bem-te-vi; 
Na casinha de palha uma criança, 

Da defunta abraçando o corpo frio, 
Murmurava chorando em desvario: 

— Eu não me vingo, ó mãe... juro por ti!..." 
____ 

 

Maria calou-se... Na fronte do Escravo 
Suor de agonia gelado passou; 

Com riso convulso murmura: "Que importa 
Se o filho da escrava na campa jurou?!... 

 
Que tem o passado com o crime de agora? 

Que tem a vingança, que tem com o perdão?" 
E como arrancando do crânio uma ideia 

Na fronte corria-lhe a gélida mão... 
 

Esquece o passado! Que morra no olvido... 
Ou antes relembra-o cruento, feroz! 

Legenda de lodo, de horror e de crimes 
E gritos de vítima e risos de algoz! 

 
No frio da cova que jaz na explanada 

— Vingança — murmuram os ossos dos meus!" 
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— Não ouves um canto, que passa nos ares? 
— Perdoa! — respondem as almas nos céus!" 

 
— São longos gemidos do seio materno 

Lembrando essa noite de horror e traição!" 
— É o flébil suspiro do vento, que outrora 
Bebera nos lábios da morta o perdão!... " 

 
E descaiu profundo 
Em longo meditar... 
Após sombrio e fero 
Viram-no murmurar: 

 
Mãe! Na região longínqua 

Onde tua alma vive, 
Sabes que eu nunca tive 

Um pensamento vil. 
Sabes que esta alma livre 
Por ti curvou-se escrava; 

E devorou a bava... 
E tigre — foi réptil! 

 
Nem um tremor correra-me 

A face fustigada! 
Beijei a mão armada 

Com o ferro que a feriu... 
Filho, de um pai misérrimo 

Fui o fiel rafeiro... 
Caim, irmão traiçoeiro! 
Feriste... e Abel sorriu! 

 
De tanto horror o cúmulo, 

Ó mãe, alma celeste 
Se perdoar quiseste, 
Eu perdoei também. 

Santificaste os míseros; 
Curvei-me reverente 
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A eles tão-somente, 
Somente... a mais ninguém! 

 
Ninguém! que a nada humilho-me 

Na terra, nem no espaço!... 
Pode ferir meu braço... 

— Lucas! não pode não! 
Mísero a mão que abrira 

De tua mãe a cova... 
O golpe hoje renova!... 

Mata-me!... É teu irmão!..." 
.......................................... 

 

 
 

CREPÚSCULO SERTANEJO 
 

A tarde morria! Nas águas barrentas 
As sombras das margens deitavam-se longas; 

Na esguia atalaia das árvores secas 
Ouvia-se um triste chorar de arapongas. 

 
A tarde morria! Dos ramos, das lascas, 

Das pedras, do líquen, das heras, dos cardos, 
As trevas rasteiras com o ventre por terra 

Saíam, quais negros, cruéis leopardos. 
 

A tarde morria! Mais funda nas águas 
Lavava-se a galha do escuro ingazeiro... 
Ao fresco arrepio dos ventos cortantes 
Em músico estalo rangia o coqueiro. 

 
Sussurro profundo! Marulho gigante! 

Tal vez um silêncio!... Tal vez uma — orquestra... 
Da folha, do cálix, das asas, do inseto... 

Do átomo — à estrela... do verme — à floresta!... 
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As garças metiam o bico vermelho 
Por baixo das asas,— da brisa ao açoite—; 

E a terra na vaga de azul do infinito 
Cobria a cabeça com as penas da noite! 

 
Somente por vezes, dos jungles das bordas 

Dos golfos enormes daquela paragem, 
Erguia a cabeça surpreso, inquieto, 

Coberto de limos — um touro selvagem. 
 

Então as marrecas, em torno boiando, 
O voo encurvavam medrosas, à toa... 

E o tímido bando pedindo outras praias 
Passava gritando por sobre a canoa!... 

 

 
 

O BANDOLIM DA DESGRAÇA 
 

Quando de amor a Americana doida 
A moda tange na febril viola, 

E a mão febrenta sobre a corda fina 
Nervosa, ardente, sacudida rola. 

 
A gusla geme, se estorcendo em ânsias, 

Rompem gemidos do instrumento em pranto... 
Choro indizível... comprimir de peitos... 

Queixas, soluços... desvairado canto! 
 

E mais dorida a melodia arqueja! 
E mais nervosa corre a mão nas cordas!... 

Ai! tem piedade das crianças louras 
Que soluçando no instrumento acordas!... 

 
"Ai! tem piedade dos meus seios trêmulos..." 

Diz estalando o bandolim queixoso. 
... E a mão palpita-lhe apertando as fibras... 
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E fere, e fere em dedilhar nervoso!... 
 

Sobre o regaço da mulher trigueira, 
Doida, cruel, a execução delira!... 

Então — com as unhas cor-de-rosa, a moça. 
Quebrando as cordas, o instrumento atira!... 

........................................ 
 

Assim, desgraça, quando tu, maldita! 
As cordas d'alma delirante vibras... 

Como os teus dedos espedaçam rijos 
Uma por uma do infeliz as fibras! 

 
— Basta—, murmura esse instrumento vivo. 

— Basta—, murmura o coração rangendo, 
E tu, no entanto, num rasgar de artérias, 

Feres lasciva em dedilhar tremendo. 
 

Crença, esperança, mocidade e glória, 
Aos teus arpejos,— gemebundas morrem!... 

Resta uma corda... — a dos amores puros —... 
E mais ardentes os teus dedos correm!... 

 
E quando farta a cortesã cansada 

A pobre gusla no tapete atira, 
Que resta?... — Uma alma — que não tem mais vida! 

Olhos — sem pranto! Desmontada — lira!!! 
 

 
 

A CANOA FANTÁSTICA 
 

Pelas sombras temerosas 
Onde vai esta canoa? 

Vai tripulada ou perdida? 
Vai ao certo ou vai à toa? 
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Semelha um tronco gigante 
De palmeira, que se escoa... 

No dorso da correnteza, 
Como boia esta canoa!... 

 
Mas não branqueja-lhe a velar 

N'água o remo não ressoa! 
Serão fantasmas que descem 

Na solitária canoa? 
 

Que vulto é este sombrio 
Gelado, imóvel, na proa? 

Dir-se-ia o gênio das sombras 
Do inferno sobre a canoa!... 

 
Foi visão? Pobre criança! 
À luz, que dos astros coa, 
É teu, Maria, o cadáver, 
Que desce nesta canoa? 

 
Caída, pálida, branca!... 

Não há quem dela se doa?!... 
Vão-lhe os cabelos a rastos 

Pela esteira da canoa!... 
 

E as flores róseas dos golfos, 
— Pobres flores da lagoa, 

Enrolam-se em seus cabelos 
E vão seguindo a canoa!... 

 

 
 

O SÃO FRANCISCO 
 

Longe, bem longe, dos cantões bravios, 
Abrindo em alas os barrancos fundos; 
Dourando o colo aos perenais estios, 
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Que o sol atira nos modernos mundos; 
 

Por entre a grita dos ferais gentios, 
Que acampam sob os palmeirais profundos; 

Do São Francisco a soberana vaga 
Léguas e léguas triunfante alaga! 

 
Antemanhã, sob o sendal da bruma, 

Ele vagia na vertente ainda, 
— Linfa amorosa — com a nitente espuma 

Orlava o seio da Mineira linda; 
Ao meio-dia, quando o solo fuma 

Ao bafo morto de uma calma infinda, 
Viram-no aos beijos, delamber demente 

As rijas formas da cabocla ardente. 
 

Insano amante! Não lhe mata o fogo 
O deleite da indígena lasciva... 

Vem— à busca talvez de desafogo 
Bater à porta da Baiana altiva. 

Nas verdes canas o gemente rogo 
Ouve-lhe à tarde a tabaroa esquiva... 

E talvez por magia à luz da lua 
Mole a criança na caudal flutua. 

 
Rio soberbo! Tuas águas turvas 

Por isso descem lentas, peregrinas... 
Adormeces ao pé das palmas curvas 

Ao músico chorar das casuarinas! 
Os poldros soltos — retesando as curvas,— 

Ao galope agitando as longas crinas, 
Rasgam alegres — relinchando aos ventos — 

De tua vaga os turbilhões barrentos. 
 

E tu desces, ó Nilo brasileiro, 
As largas ipueiras alagando, 

E das aves o coro alvissareiro 
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Vai nas balças teu hino modilhando! 
Como pontes aéreas — do coqueiro 

Os cipós escarlates se atirando, 
De grinaldas em flor tecendo a arcada 

São arcos triunfais de tua estrada!... 
 

 
 

A CACHOEIRA 
 

Mas súbito da noite no arrepio 
Um mugido soturno rompe as trevas... 

Titubantes — no álveo do rio— 
Tremem as lapas dos titães coevas!... 

Que grito é este sepulcral, bravio, 
Que espanta as sombras ululantes, sevas?... 

É o brado atroador da catadupa 
Do penhasco batendo na garupa!... 

 
Quando no lodo fértil das paragens 
Onde o Paraguaçu rola profundo, 
O vermelho novilho nas pastagens 
Come os caniços do torrão fecundo; 

Inquieto ele aspira nas bafagens 
Da negra sucuruiúba o cheiro imundo... 
Mas já tarde silvando o monstro voa... 

E o novilho preado os ares troa! 
 

Então doido de dor, sânie babando, 
Com a serpente no dorso parte o touro... 

Aos bramidos os vales vão clamando, 
Fogem as aves em sentido choro... 

Mas súbito ela às águas o arrastando 
Contrai-se para o negro sorvedouro... 

E enrolando-lhe o corpo quente, exangue, 
Quebra-o nas roscas, donde jorra o sangue. 
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Assim dir-se-ia que a caudal gigante 
— Larga sucuruiúba do infinito— 

Com as escamas das ondas coruscante 
Ferrara o negro touro de granito!... 

Hórrido, insano, triste, lacerante 
Sobe do abismo um pavoroso grito... 

E medonha a suar a rocha brava 
As pontas negras na serpente crava!... 

 
Dilacerado o rio espadanando 

Chama as águas da extrema do deserto... 
Atropela-se, empina, espuma o bando... 
E em massa rui no precipício aberto... 
Das grutas nas cavernas estourando 

O coro dos trovões travam concerto... 
E ao vê-lo as águias tontas, eriçadas 

Caem de horror no abismo estateladas... 
 

A cachoeira! Paulo Afonso! O abismo! 
A briga colossal dos elementos! 

As garras do Centauro em paroxismo 
Raspando os flancos dos parcéis sangrentos. 

Relutantes na dor do cataclismo 
Os braços do gigante suarentos 

Aguentando a ranger (espanto! assombro!) 
O rio inteiro, que lhe cai do ombro. 

 
Grupo enorme do fero Laocoonte 

Viva a Grécia acolá e a luta estranha!... 
Do sacerdote o punho e a roxa fronte... 
E as serpentes de Tênedos em sanha!... 

Por hidra — um rio! Por áugure — um monte! 
Por aras de Minerva — uma montanha! 
E em torno ao pedestal laçados, tredos, 

Como filhos — chorando-lhe — os penedos!!!... 
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UM RAIO DE LUAR 
 

Alta noite ele ergueu-se. Hirto, solene. 
Pegou na mão da moça. Olhou-a fito... 

Que fundo olhar! 
Ela estava gelada, como a garça 

Que a tormenta ensopou longe do ninho, 
No largo mar. 

 
Tomou-a no regaço... assim no manto 

Apanha a mãe a criancinha loura, 
Tenra a dormir. 

Apartou-lhe os cabelos sobre a testa... 
Pálida e fria... Era talvez a morte... 

Mas a sorrir. 
 

Pendeu-lhe sobre os lábios. Como treme 
No sono asa de pombo, assim tremia-lhe 

O ressonar. 
E como o beija-flor dentro do ovo, 

Ia-lhe o coração no níveo seio 
A titilar. 

 
Morta não era! Enquanto um rir convulso 

Contraíra as feições do homem silente 
 

— Riso fatal. 
Dir-se-ia que antes a quisera rija, 

Inteiriçada pela mão da noite 
Hirta, glacial! 

 
Um momento de bruços sobre o abismo, 

Ele, embalando-a, sobre o rio negro 
Mais se inclinou... 
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Nesse instante o luar bateu-lhe em cheio, 
E um riso à flor dos lábios da criança 

À flux boiou! 
 

Qual o murzelo do penhasco à borda 
Empina-se e cravando as ferraduras 

Morde o escarcéu; 
Um calafrio percorreu-lhe os músculos... 

O vulto recuou!... A noite em meio 
Ia no céu! 

 

 
 

DESPERTAR PARA MORRER 
 

— Acorda! 
— Quem me chama? 

— Escuta! 
— Escuto...  

— Nada ouviste? 
— lnda não...  

— É porque o vento 
Escasseou. 

— Ouço agora... da noite na calada 
Uma voz que ressona cava e funda... 

E após cansou! 
— Sabes que voz é esta? 

— Não! Semelha 
Do agonizante o derradeiro engasgo, 

Rouco estertor... 
E calados ficaram, mudos, quedos, 

Mãos contraídas, bocas sem alento... 
Hora de horror!... 
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LOUCURA DIVINA 
 

— Sabes que voz é esta? 
Ela cismava!... 

— Sabes, Maria? 
— É uma canção de amores. 

Que além gemeu! 
— É o abismo, criança!... 

A moça rindo 
Enlaçou-lhe o pescoço: 
— Oh! não! não mintas! 

Bem sei que é o céu!" 
 

— Doida! Doida! É a voragem que nos chama!... 
— Eu ouço a Liberdade! 

— É a morte, infante! 
— Erraste. É a salvação! 

— Negro fantasma é quem me embala o esquife! 
— Loucura! É tua Mãe... O esquife é um berço, 

Que boia na amplidão!... 
 

— Não vês os panos d'água como alvejam 
Nos penedos? Que gélido sudário 

O rio nos talhou! 
— Veste-me o cetim branco do noivado... 
Roupas alvas de prata... albentes dobras... 

Veste-me!... Eu aqui estou. 
 

— Já na proa espadana, salta a espuma...  
— São as flores gentis da laranjeira 

Que o pego vem nos dar... 
Oh! névoa! Eu amo teu sendal de gaze!... 
Abram-se as ondas como virgens louras, 

Para a Esposa passar!... 
 

As estrelas palpitam! — São as tochas! 
Os rochedos murmuram!... São os monges! 
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Reza um órgão nos céus! 
Que incenso! — Os rolos que do abismo voam! 

Que turíbulo enorme — Paulo Afonso! 
Que sacerdote! — Deus... 

 

 
 

À BEIRA DO ABISMO E DO INFINITO 
 

A celeste Africana, a Virgem-Noite 
Cobria as faces... Gota a gota os astros 

Caíam-se das mãos no peito seu... 
...Um beijo infindo suspirou nos ares... 

........................................... 
A canoa rolava!... Abriu-se a um tempo 

O precipício!... e o céu!... 
 

Santa Isabel, 12 de julho de 1870. 
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NOTA 
A CACHOEIRA DE PAULO AFONSO 

 
Lê-se no Dezesseis de Julho: "Depois de quatorze léguas de viagem, 
desde a foz do Rio São Francisco, chega-se a esta cachoeira, de que 
se contam tantas grandezas fabulosas.” 
 
Para bem descrevê-la, imaginai uma colossal figura de homem 
sentado com os joelhos e os braços levantados, e o rio de São 
Francisco caindo com toda sua força sobre as costas. Não podereis 
ver sem estar trepado em um dos braços, ou em qualquer parte que 
lhe fique ao nível ou a cavaleiro sobre a cabeça. 
 
Parece arrebentar de debaixo dos pés, como a formosa cascata de 
Tivoli junto a Roma. Um mugir surdo e continuado, como os 
preparos para um terremoto, serve de acompanhamento à música 
estrondosa de variados e diversos sons, produzidos pelos choques 
das águas. Quer elas venham correndo velocíssimas ou saltando por 
cima das cristas de montanhas; quer indo em grandes massas de 
encontro a elas, e delas retrocedendo: caindo em borbotão nos 
abismos e deles se erguendo em úmida poeira, quer torcendo-se nas 
vascas do desespero, ou levantando-se em espumantes escarcéus; 
quer estourando como uma bomba; quer chegando-se aos vaivéns, e 
brandamente e com espandanas ou em flocos de escuma alvíssima 
como arminhos — é um espetáculo assombroso e admirável. 
 
A altura da grande queda foi calculada em 362 palmos. Há 17 
cachoeiras, que são verdadeiros degraus do alto trono, onde 
assentou-se o gigante de nome Paulo Afonso. 
 
Muitas grutas apresentam os rochedos deste lugar, sombrias, 
arejadas, arruadas de cristalinas areias, banhadas de frígidas linfas. 
 
Sua Majestade, o imperador visitou esta cachoeira na manhã de 20 
de outubro de 1859. O presidente, Dr. Manuel Pinto de Souza 
Dantas, teve a ideia de erigir um monumento à visita imperial. 


