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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, MOBI, 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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VIDA E CARÁTER DE CAMÕES 
 
A biografia de Camões está cheia de pontos obscuros e de falhas 
irremediáveis. Uma multidão de pesquisadores tem procurado 
esclarecer esses pontos e suprir essas falhas, já escavando todos os 
documentos que possam projetar algum fio de luz sobre essa vida 
quase inteiramente soterrada, já buscando o resíduo de verdade que 
exista nas tradições e nas lendas referentes ao poeta, já, enfim, 
analisando e conferindo com outros elementos os traços respigados 
na própria obra de Camões. Não há, porém, como nos iludirmos 
sobre o caráter conjectural das reconstituições tentadas com esses 
materiais. São tão frágeis, que às vezes nos dão a impressão de 
castelos de cartas habilidosamente arranjados. 
 
Se, entretanto, assim é com os fatos de que se teceu a biografia do 
poeta, já o mesmo não se dá com a sua personalidade. Não há talvez 
elementos bastantes para se fazer dela um retrato acabado, mas os 
elementos que há são suficientes para um largo esboço, em que 
apareçam os traços essenciais. E sente-se que, por mais que se 
amplie, se retifique e se aperfeiçoe a biografia, nada poderá resultar 
que altere seriamente esses traços. 
 
Camões, segundo notícias geralmente aceitas, foi, na mocidade, 
indivíduo desempenado e gentil. Estatura meã, louro, olhos 
chispantes, nariz "de cavalete", era jovial e folgazão de seu natural. 
 
Tudo quanto sabemos e tudo quanto podemos depreender dos 
sucessos de sua vida, como de seus atos e escritos, impõe-nos a 
visão de um temperamento rico e vibrátil e de um caráter complexo 
e contraditório, — "má cabeça, bom coração" Era homem de 
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sentimentos vivos e acentuados, sem essas esfumaturas de 
sensibilidade ou esses meios tons indefiníveis e fugitivos das almas 
domesticadas e alisadas em épocas de pacífica sociabilidade e longa 
polícia: sentimentos que iam de pressa dos ímpetos de clara alegria 
aos soluços de amargura veemente, da grossa jovialidade burlesca 
às donosas gentilezas palacianas, do arranco sensual ao rapto de 
misticismo. 
 
Frequentou breve tempo os paços da Ribeira, onde se fez valer pela 
sua cultura e pela graça dos seus repentes e onde o encanto dos seus 
versos lhe mereceu os cognomes de "Sereia do Paço" e "Cisne do 
Tejo".  Cá fora, porém, era o rapaz insofrido e brincalhão, o "Trinca-
fortes", com laivos talvez do ânimo esperto e prepotente da 
mocidade dourada do tempo e, ainda que altivo, não de todo isento 
daquela estouvanice boêmia, com que já então alguns poetas faziam 
roçar a clâmide da Musa pelas tavernas e calçadas da cidade. 
 
Sobre esses aspectos da sua vida, na juventude, formaram-se muitas 
lendas, como sempre acontece, e segundo essas lendas o nosso 
futuro épico teria chegado a ser, por um lado, um valentaço 
perigoso e, por outro lado, um repentista pedinchão. Calúnias, sem 
dúvida. Parece averiguado, contudo, que não foi propriamente um 
santo, mas viveu e saboreou a sua hora de mocidade e soltura. 
 
Teve relações com o patusco frade Ribeiro Chiado, com quem é 
fama que se mediu de uma feita em ligeiro combate de improvisos, 
a ver quem ganhava uns melões postos como prêmio por um 
fidalgo. O caso não se afigura impossível, porque nisso de disputar 
pequenos benefícios o poeta não achava graves impedimentos. A 
um outro fidalgo, que lhe prometera uma camisa e tardava com ela, 
não duvidou desfechar uma cobrança em regra, por sinal que sob 
graciosíssima forma: 
 

Quem no mundo quiser ser 

Havido por singular, 

Para mais se engrandecer, 

Há de trazer sempre o dar 
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Nas ancas do prometer. 

E já que vossa mercê 

Largueza tem por divisa, 

Como o mundo todo vê, 

Há mister que tanto dê, 

Que venha a dar a camisa. 

 
Assim como não tinha os requintes dos escrúpulos de uma austera 
concepção de dignidade literária, que só viria muito depois, também 
não tinha as surdas irritações desta sombria hipersensibilidade 
moral, tão encontradiça em nossos tempos de exagerado e dolorido 
culto do Eu. 
 
Depois que esteve a servir em Ceuta, onde lhe ficou o olho direito 
numa refrega, pareceria, a julgarmos pela nossa experiência atual, 
que viesse de lá cheio de orgulho e devorado de melancolia. Moço 
galanteador e mundano, estuante de aspirações que não eram 
apenas de glória póstuma, aquele olho perdido parece que lhe devia 
ter levado metade da luz de sua alma, deixando-lhe o coração todo 
recozido em sangrentas angústias. A verdade é que, reatando a vida 
que antes levava em Lisboa, continuou a despender-se em 
galanteios e chalaças e brincos; e — o que é mais — tendo-lhe uma 
senhora chamado "cara sem olhos" longe de se doer da impiedosa 
grosseria, retribuiu-a com outro e desanuviado galanteio, todo 
entretecido de trocadilhos: 
 

Sem olhos vi o mal claro, 

Que dos olhos se seguiu: 

Pois cara sem olhos viu 

Olhos que lhe custam caro. 

D'olhos não faço menção, 

Pois quereis que olhos não sejam; 

Vendo-vos, olhos sobejam; 

Não vos vendo, olhos não são. 
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Houve ainda uma senhora, por nome "Foã dos Anjos", que lhe 
chamou diabo. A essa, igualmente, retrucou numa desenfarruscada 
série de redondilhas não menos engraçadas, nem menos corteses: 
 

Quem quer que viu, ou que leu, 

Terá por novo e moderno, 

Ter quem vive no inferno 

O pensamento no Céu. 

Mas, se a vós vos pareceu 

Que me estava bem tal nome, 

Esse diabo vos tome. 

 
Esse gênio folgazão e despreocupado continua a manifestar-se mais 
tarde, na Índia, depois de tantos sucessos tormentosos, — o olho 
perdido, os serviços em Ceuta sem recompensa, a briga no dia da 
procissão de "Corpus Christi", seguida de muitos meses de cárcere, 
o embarque forçado como simples soldado raso, a dura viagem de 
seis meses salteada de tempestades, e enfim o apartamento de tudo 
quanto amava. De Goa escrevia ele a um amigo, dando novas de si e 
da terra em tom de chança: "vivo mais venerado que os touros da 
Merceana e mais quieto que a cela de um frade pregador". Lá 
mesmo, compôs a sátira dos "Disparates da Índia", recheada de 
mordacidades e de gracejos fortes, e lá mesmo ofereceu aos amigos 
aquele almoço original, em que os pratos, em vez de comida, 
continham cópias espirituosas. 
 
A história de seus amores, como os mais acontecimentos 
importantes de sua vida, anda muito romanceada de lendas antigas 
e de conjecturas e imaginações antigas e novas. 
 
Segundo Teófilo Braga, teve três inclinações sérias em sua 
existência: a primeira, por uma prima, em Coimbra, quando 
estudante: a Belisa que aparece em algumas de suas poesias; a 
segunda, pela excelsa dona Francisca de Aragão, dama da rainha; e 
a terceira, a mais célebre, por uma das várias Catarinas de Ataíde 
que então viviam no paço, formosa vergôntea da estirpe fidalga dos 
Limas. A todas dedicou versos repassados ao fogo de uma paixão 
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"decisiva" A que realmente lhe ficou na alma para o resto da vida, — 
parece verificado — foi a última. 
 
Contudo, nos intervalos desses amores, ou durante eles, não 
desdenhou as graças nem sempre inocentes de outras senhoras; e na 
Índia, apesar de todos os revezes e de todas as saudades, ainda 
encontrou mulher ou mulheres em quer empregasse as largas sobras 
da sua abundante afetividade. Na sua obra lírica perpassa toda uma 
teoria de fidalgas, burguesas e plebeias, solteiras e casadas, brancas, 
morenas, louras e trigueirinhas, mais ou menos tenebrosas. 
 
No meio dessa exuberância e dessa versatilidade de um 
temperamento pouco dado a saborear a volúpia da tristeza e mal 
talhado para os longos êxtases contemplativos, salteavam-no 
vagalhões de dor e de desespero. A esses devem-se alguns dos 
relanços mais comovedores da poesia lírica. 
 
Não há fiar muito na realidade vivida de todos os casos íntimos que 
parecem memorados na obra dos poetas. Todos eles pagam o seu 
tributo à literatura, e nós sabemos que Camões o pagou. Leitor 
fervente de Sannazaro e Petrarca, de Garcilaso e Boscan, apaixonado 
de cultura, sacrificando mesmo largamente à erudição imitando o 
cantor de Laura nos sonetos, imitando a outros antigos e modernos, 
é claro que nem todos os seus versos lhe brotaram inteiramente do 
íntimo, embora sempre pusesse nesses lavores de arte estudiosa ao 
menos uma vibração de sua rica sentimentalidade própria. 
Entretanto, há trechos, da sua obra lírica onde o grito de alma resáe 
da contextura dos versos, pungente, inconfundível, com esse tom 
cavo e dorido da voz molhada de lágrimas, e onde o vinco da 
sinceridade profunda — e digo profunda porque há também uma 
sinceridade superficial, como há emoções superficiais — é 
confirmado pela ocasião, pelas circunstâncias e pelos antecedentes 
que explicam a crise emocional do poeta. 
 
Esses gritos de alma encontram-se espalhados por toda a obra, nos 
sonetos, nas redondilhas, nas canções, nos "Lusíadas". Eis como soa, 
por exemplo, a Canção X, escrita numa hora de solidão amargurada, 
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lá nos confins do mundo, num recanto inóspito e triste da Ásia, 
onde o poeta fora ter, como um farrapo levado pelo vento, depois de 
ter esvoaçado e rolado por longos mares e desvaira das terras e 
nações: 
 

...Aqui a alma cativa, 

Chagada toda, estava em carne viva. 

De dores rodeada e de pesares, 

Desamparada e descoberta aos tiros 

Da soberba Fortuna; 

Soberba, inexorável e importuna. 

 

Não tinha parte donde se deitasse, 

Nem esperança alguma, onde a cabeça 

Um pouco reclinasse por descanso: 

Tudo dor lhe era e causa que padeça, 

Mas que pereça não; porque passasse 

O que quis o destino nunca manso. 

Oh que este irado mar gemendo amanso! 

Estes ventos, da voz importunados, 

Parece que se enfreiam: 

Somente o Céu severo, 

 

As estrelas e o fado sempre fero 

Com meu perpétuo dano se recreiam, 

Mostrando-se potentes e indignados 

Contra um corpo terreno, 

Bicho da terra vil e tão pequeno... 

 
Tocamos no lado sério, refletido e elevado dessa alma complexa. 
Quando vamos penetrando um pouco além das primeiras 
aparências e dos possíveis, rápidos desvios, logo descobrimos sem 
dificuldade um caráter sólido e magnânimo. 
 
Teve inimigos e rivais literários e mundanos, pérfidos e maldosos, 
mas não se queixa nominalmente de ninguém: não há em toda a sua 
obra um vestígio de rancor ou de vingança. 
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Quando, na procissão de "Corpus Christi", desembainhou a sua 
espada para ferir no toutiço um criado do paço, em defesa de dois 
amigos, sabia naturalmente da gravidade do seu crime, que atingia 
a própria pessoa do rei: traço de valentia generosa. Depois, preso, 
processado, metido em dura enxovia, sob a ameaça de severíssima 
sentença, não denunciou os cúmplices, que haviam escapado à ação 
da justiça, protegidos pela máscara que traziam e ao favor do 
reboliço que se seguira ao incidente: traço de cavalheirismo 
inflexível. 
 
Nem sempre soube ter diante dos grandes aquelas atenções e 
resguardos que favorecem os ambiciosos e protegem os tímidos, e 
isto sem dúvida contribuiu para as suas desgraças. Num tempo em 
que a Inquisição pesava sobre os espíritos, e em que os jesuítas 
desfrutavam todos os favores do paço, ele manifestava abertamente 
a sua antipatia pelos "franchinotes", como se vê das suas cartas e de 
alusões contidas nos "Lusíadas". 
 
Outro fato, indicativo da sua "imprudência": a comédia de "El-Rei 
Seleuco" é tecida sobre a imaginária história de um soberano que 
cede sua esposa ao filho, mortalmente enfermo de paixão pela 
madrasta; ora, entre dom Manuel e seu filho o príncipe dom João 
houvera também uma comédia de amor e casamento, ainda fresca 
na memória das gentes. Aqui, a situação dos personagens era a 
inversa: dom Manuel, em vez de ceder a mulher amada, casara-se 
com a princesa que o filho adorava. Mas nem por isso a peça 
deixaria de se prestar a interpretações maliciosas: podia parecer, por 
exemplo, que, trocando as posições, e fazendo o rei da comédia 
sacrificar o seu amor de esposo ao seu amor de pai, autor quisesse 
sugerir o como dom Manuel devera ter procedido. Visivelmente, 
Camões não tinha qualidades de diplomata. 
 
Aliás, em parte alguma o seu feitio aparece melhor do que nos seus 
verbos, e, sobretudo, nos "Lusíadas". A unidade moral do poema, o 
seu ar de espontaneidade viva e corrente, o constante vigor e nitidez 
dos sentimentos, a correspondência dos traços psicológicos entre si e 
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sua harmonia com o ambiente da época tudo denota que esses 
cantos jorraram em largos jatos, dos veios profundos de uma 
personalidade máscula, segura de si, sem sinuosidades e sem 
hesitações. 
 
Camões aí está como ele era. Aí está o seu gosto da valentia e do 
gesto cavalheiroso, como no episódio dos doze de Inglaterra e numa 
quantidade de pequenos passos espalhados pelos mais cantos. Aí 
está o seu gênio um pouco fanfarrão, sob a forma de cândidos raptos 
de patriótica ufania, como quando põe nos lábios de Baco esta 
hiperbólica referência aos portugueses:  
 

Temo que do mar e do céu em poucos anos 

Venham deuses a ser, e nós humanos. 

 
Aí está o seu orgulho, como quando de clara a dom Sebastião nas 
últimas estrofes:  
 

Nem me falta na vida honesto estudo, 

Com longa experiência mistura do, 

Nem engenho, que aqui vereis presente, 

Coisas que juntas se acham raramente. 

 
Aí está a sua severa lealdade de soldado e cavalheiro, como nos 
conselhos que dá ao jovem rei, no Canto X. Aí está o seu espírito de 
retidão e de justiça, quando rijamente profliga a crueldade do seu 
admirado herói Afonso de Albuquerque para com a desgraça do Rui 
Dias, a quem mandou matar por andar de amores com uma 
rapariga do seu séquito; quando condena a ingratidão de dom 
Manuel para com o bravo e honrado Duarte Pacheco; quando 
despreza e vergasta os ambiciosos, os aduladores, os que vexam e 
espoliam o povo; e quando declara, dizendo a verdade, que não 
dará jamais o seu louvor a quem não o mereça. 
 
Aí está, enfim, o seu radical pendor para a clareza e a decisão, 
visível em todo o fundo moral e mesmo na composição e forma dos 
seus versos. 
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Vejamos, para terminar, um novo aspecto desta individualidade 
frondosa. Aqui encontramos o maior dos seus contrastes. 
 
Sabemo-lo galanteador, expansivo, inquieto, folgazão — e 
desventurado. Vem de Coimbra para Lisboa após os estudos; entra 
no paço; é desterrado para o Ribatejo; volta e segue a servir em 
Ceuta por dois anos; tenta partir para a Índia e a nau que o leva 
torna atrás batida por uma tempestade; demora-se em Lisboa; jaz 
por oito meses na prisão do Tronco; parte para a índia, sob o 
humilde gorro de soldado raso; passa dezesseis anos entre a África, 
o Indostão, o Mar Vermelho, as Molucas e a China, em viagens, 
tormentas, combates, amores, intrigas, prisões, misérias, raivas, 
desesperos e saudades. Contudo, não só teve tempo para formar 
uma ilustração fora do comum, como o teve para realizar uma obra 
literária composta de três comédias, cerca de três centenas de 
sonetos, uma opulenta coleção de églogas, oitavas, canções, odes, 
epístolas, endechas, glosas, e enfim um poema épico em dez cantos, 
com 1.102 estrofes — fora as cartas e fora os ensaios que inutilizou e 
as coisas que se perderam. 
 
Essa obra resume de certa forma o saber e as ideias do tempo. Está 
inçada de imagens clássicas, de referências mitológicas, geográficas, 
históricas, astronômicas, de comparações eruditas, de nomes e fatos, 
de mil coisas, enfim, que parecem supor o manuseio constante de 
livros — se bem que devamos fazer largo crédito a uma fenomenal 
memória, tratando-se de uma época em que os livros não podiam 
ser adquiridos facilmente, e tratando-se de um homem cuja vida, 
como ele mesmo disse, andou "por o mundo em pedaços repartida". 
 
Temos, pois, que ver, embora custe, ao lado do Camões irrequieto e 
derramado, um Camões recolhido e meditativo, homem de letras 
completo, homem preparado, estudioso, paciente, grande devorador 
de obras de todo o gênero, enfim, um tipo disciplinado, assentado, 
literalizado, tradicionalista, que se nos afigura exatamente o oposto 
do homem de ação, de iniciativa e de vida intensa. 
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Mas, aqui, já passamos do tempera mento e do caráter nativo do 
poeta para a brilhante e redundante figura social e literária do 
homem da Renascença e do Portugal do século XVI, do homem 
representativo de um momento da civilização e de um momento da 
história portuguesa. 
 
AMADEU AMARAL 

 

CAMÕES E O AMOR 
NO 304º ANIVERSÁRIO  DA MORTE DO POETA 

 
 
 
 

ESCUTA! 
 

Hei de gastar os olhos só a olhar-te, 
A alma hei de queimar no fogo ardente 

Que vem dos olhos teus, continuamente, 
E assim sucumbirei a abençoar-te. 

 
Só tenho coração para adorar-te, 
Lábios para dizer-te quanto sente 

Quem feliz se julgara, eternamente, 
Ficando, eternamente, a idolatrar-te. 

 
No peito meu não cabe o sentimento, 
Trasborda como as águas, alteradas 
Pelas raivosas convulsões do vento. 

 
Amado ou não, — as trovas magoadas 

Do amor e coração e vida e alento 
Eu aos teus pés deponho, — ei-las rojadas! 
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BÁRBARA, ESCRAVA 
 

Ajoelhara a negra suspirando 
Postas as mãos, os lábios contraídos, 
Diziam as canções dos seus gemidos 

Mais do que os prantos com que estava olhando. 
 

Camões fitava o espaço, meditando, 
Bem longe o coração, longe os sentidos; 

E de seus olhos, para a dor nascidos, 
As pérolas caíam, deslizando. 

 
Um queixume da negra, compungente, 

Acordara o poeta, que sonhava 
Com a pátria querida e o amor ausente. 

 
Ela com os olhos nele contemplava, 

Ele com os olhos nela era indiferente, 
Que todo aquele mal outra o causava. 

 

 
 

NA VOLTA À PÁTRIA 
(Salvação dos Lusíadas) 

 
Cinzenta a cor do céu, a noite baça, 
O vento chora nas enxárcias, rude 
Como grito plangente de alaúde, 
Vibrado pelos dedos da desgraça. 

 
Além nenhuma estrela então perpassa, 

É o horizonte um lúgubre ataúde, 
Fervem as ondas altas como açude 

Que as torrentes às águas embaraça. 
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Vem da China o baixel desarvorado, 
Sulcou o mar com sôfrega vontade, 
Até que o mar o fez despedaçado. 

 
Sorrindo heroicamente à tempestade, 

Paga o zelo maior do seu cuidado 
Camões, salvando à pátria a eternidade. 

 

 
 

UM VERSO DE CAMÕES 
 

Não desço agora à fria sepultura, 
Não roubo à morte os pávidos segredos, 

Não quero desfolhar com estes dedos 
Do gelo a flor de estranha formosura. 

 
Não vou cingir na tua fronte pura, 

Cheio de horror, — o lábio e os olhos quedos, — 
Por entre a noite e os tristes arvoredos, 

Duma fatal grinalda a eterna alvura. 
 

Deixa que viva assim em treva absorto, 
Cadáver, caminhando, tristemente, 

Em demanda do meu perdido horto. 
 

Já que ventura amor me não consente, 
Que não recorde mais meu peito morto 

Erros meus; má fortuna, amor ardente. 

 

 
 

FLOR PERDIDA 
 

Quando sorria a infância docemente 
Aos olhos infantis da minha esperança, 

Era-me o céu azul, azul bonança 
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Me enchia o alegre peito, ternamente. 
 

Brilhante o espaço, a aurora transparente, 
Brando o futuro se a ilusão avança!... 

Assim jamais o coração se cansa, 
Mostrando à névoa fria um sol ardente. 

 
Pastam os olhos meigos pelos prados, 
Os astros rompem sempre vigorosos 
As campinas do céu, fortes arados. 

 
E murcham sobre a campa luminosos 
Os lírios! É que lembram, emigrados 

Alegres campos, verdes, deleitosos. 

 

 
 

OS TEUS OLHOS 
 
I 

Inveja a noite escura e tenebrosa 
A negra cor do teu olhar vibrante, 

Espelho d'alma triste e peito amante, 
Imagem duma estrela radiosa. 

 
O teu olhar de fogo!... É assombrosa 

A luz que espalha ao de redor; distante 
Se for um dia, caminheiro errante, 

Que ele me enxugue a face lacrimosa. 
 

Se além, na campa, os membros já cansados 
Eu repousar ao pé dos tristes lírios 
E dos funéreos goivos delicados. 

 
Pago serei então de meus martírios, 

Se, junto a mim, teus olhos magoados 
Forem-me, ali, os derradeiros círios. 
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II 

Os olhos que me deram na existência, 
Com seu gentil fulgor de virgindade, 

Umas vezes amor, outras saudade, 
Renascendo-me a paz na consciência; 

 
Olhos cheios de vida e de inocência, 

Revivos de perfume e suavidade, 
Olhos de tão formosa claridade 

Que escurecem do céu a transparência; 
 

Talvez sejam ainda os companheiros 
Da melodia heroica de meu canto, 

Meus amigos sinceros, verdadeiros. 
 

Talvez!... Mas se puder a sorte tanto 
Que os afaste de mim, que os derradeiros 
Suspiros meus orvalhem com seu pranto. 

 

 
 

CRUEL DESTINO! 
 

Tudo se abraça neste mundo, creia! 
O mundo é sonho passageiro, breve, 
Se além a sorte a sina nos descreve, 

Também o amor impele a nossa ideia. 
 

Abraça o mar, bramindo, a branca areia, 
O zéfiro que, à tarde, vai de leve 
Pelo norte a voar, abraça a neve, 

Abraça a chama um corpo que incendeia. 
 

A hera abraça o tronco que, elevando 
Os braços para o espaço, os entrelaça 
No doce arfar da natureza, brando. 
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O raio abraça o cedro que estilhaça, 

A lua abraça o mar, se está brilhando, 
Só o meu peito, amor, a não abraça! 

 

 
 

VITA NUOVA 

 
Senhora de minh'alma, a suavidade 

Dos teus lábios gentis tornou-me à vida; 
Tinha a esperança morta e já perdida 

E deu-lhe um beijo teu vitalidade. 
 

Passou a dor mimosa da saudade, 
Surgiu no oriente a aurora apetecida, 
Brotou a flor, há muito emurchecida, 

A bela flor de alegre mocidade. 
 

Agora canto o sol, as filomelas, 
O vasto mar, as lúcidas estrelas, 

A noite escura e a branca luz da alva. 
 

Lázaro ressurge da terra fria, 
Abrindo o olhar já baço à luz do dia... 

— É que um beijo, senhora, também salva. 
 

 
 

AQUELA FLOR 
 

É assim como o rosto de Paulina, 
Cruelmente por Nero perseguida, 

Aquela flor que estimo mais que a vida, 
Flor gentil de face purpurina. 

 
Nas suas folhas leio a minha sina; 
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Talvez cheia de amor, talvez florida 
Renasça a fé, nesta alma, dolorida, 

Daquela flor à nota sibilina. 
 

Quando pousar de ausência o escuro manto 
E se ouvir, nuns tímidos arpejos, 
O meu remoto e solitário canto, 

 
Ó brisas que passais por estes brejos, 
Estou a ungi-la com saudoso pranto 
E a reanimá-la com ardentes beijos. 

 

 
 

AÍ, VEM! 
 

Não sei se sabes quanto amor eu tenho, 
Guardado dentro d'alma, com fervor, 

Como um crente que estreita um Santo Lenho, 
Junto do coração, cheio de ardor. 

 
Em bem guardá-lo ponho grande empenho, 

Intato como o Lenho do Senhor; 
Hás de senti-lo que também convenho 

Que arde em teu peito um semelhante amor. 
 

Escuta, ao longe, escuta essa harmonia, 
Cantam os rouxinóis, nos arvoredos, 

Banhados pela lua que irradia. 
 

Confiam, mutuamente, os seus segredos... 
— Ai, vem também contar-me a melodia 

Dos teus sonhos de amor, de amor tão ledos. 
 

 
 

DÚVIDA 
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Tu tens no coração todo o perfume 

Que me embriaga a alma, docemente, 
Que me eleva voando, mansamente, 

Por céu azul sem mancha, nem negrume. 
 

Tu és, senhora, o alevantado cume 
Da montanha do amor, onde vou, crente, 

Curvar-me de joelhos, reverente, 
Pelo poder que o teu olhar assume. 

 
E sempre a adorar-te ficaria 

Se soubesse que dentro do teu seio 
Um afeto por mim rebentaria. 

 
Assim, vivendo num cruel receio, 

Topando a noite aonde espero o dia, 
Talvez não ache da ventura um veio. 

 

 
 

FELIZ SAUDADE 
 

Hei de lembrar-me sempre, com saudade, 
Daquela noite gélida de inverno, 

Em que pousaste, amor, o lábio terno 
Sobre o meu lábio frio. Na ansiedade 

 
De enclausurar do amor a imensidade 
Dentro do peito meu, o amor eterno, 

Que ora nos salva e outrora dá o inferno 
Aos sonhos bons da franca mocidade, 

 
Sonhei coisas divinas, misteriosas... 
No aroma sideral do beijo ardente 
Sorvi o alento das sensíveis rosas. 
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Depois ouvi, ao longe, meigamente, 
À tua voz, numas canções saudosas: 

— Eu hei de amar-te muito e eternamente. 
 

 
 

IMENSA DOR 
 

Do teu olhar a doce claridade 
Deu novo rumo à minha triste vida, 

Abriu-me a alma à luz da imensidade, 
Tornou-me a esperança há muito foragida. 

 
E há de talvez, atroz perversidade! 
Lançar de novo a alma redimida 

Entre os fatais escombros da saudade 
Essa que foi por mim compadecida? 

 
Mostrar o sol a quem vive na treva 
E lançá-lo, depois, à noite escura, 
Fugir de Adão a delicada Eva... 

 
Senhora minha, se é assim tão dura 

A consciência que de amor me enleva, 
Será eterna a minha desventura. 

 

 
 

ÚLTIMA SÚPLICA 
 

Eu tenho os olhos gastos por chorar-te, 
Por tua ausência eu trago o peito ansiado, 

Procuro-te no espaço ilimitado, 
No mar, na terra, enfim em toda a parte. 

 
Embora a mente julgue divisar-te 
No seio duma estrela, iluminado 



19 

 

Ou duma flor no cálix perfumado, 
Nem sei aonde vá para adorar-te. 

 
Tudo me fala em ti!... Ninguém me escuta 

Se busco em ti falar, visão perdida! 
De dor assim o coração se enluta. 

 
Imaculado amor, pomba fugida, 

Da sombra aonde estás termina a luta 
A quem por te não ver morre na vida. 

 

 
 

CIÚME 
 

Não sabe com certeza o que é ciúme, 
O que é sentir no peito, em vida, gelo, 

Pegar no coração e contorcê-lo, 
Subir da raiva e do ódio ao negro cume. 

 
Não sabe o que é do amor o ardente lume... 

Sonhar um vasto céu e compreendê-lo, 
Para ver, cruelmente, desfazê-lo, 

Na sombra da ilusão, voraz negrume. 
 

Não sabe, não, senhora!... ai! se o soubesse, 
Se o pudesse antever, se o compreendesse, 

Estrangulando a vida, à voz do amor... 
 

Por mais cruel que fosse não daria 
A uma alma, irmã da sua, essa agonia 

Vendo-a morrer em convulsões de dor. 
 

 
 

ETERNO AMOR 
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Se a morte me extinguir a mocidade, 
Cortando o fio de penosa vida, 

Julgar-me-ás uma ilusão perdida, 
Haverá dentro em ti uma saudade? 

 
Buscarás descobrir, na imensidade, 
Quando a noite passar enegrecida, 

Uma estrela serena e dolorida 
Que te fale de mim, da eternidade? 

 
Ou antes, esquecendo antigo enleio, 

Extinguirás de vez, dentro em teu seio 
A lava enorme dum passado amor? 

 
Se for assim, em noite tenebrosa, 

Tu hás de ouvir minh'alma lacrimosa, 
Magoadamente a suspirar de dor. 

 

 
 

SUPLÍCIO AMADO 
 

Com ouro fino e pedras recamado, 
Outrora um rei de Hungria deu o trono, 

Para dormir um passageiro sono 
De uma donzela no regaço amado. 

 
Ao ver o rei assim apaixonado 

Sorria a corte com sinistro entono! 
Neto de heróis vencido... ao abandono... 

— Ai, quem em tal houvera então pensado. 
 

Se fora rei daria o trono, a glória, 
A coroa, o manto, a fama, a pátria, a história, 

O paço, as cortesãs e o cetro belo, 
 

Não por dormir um sono de inocência 
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No teu regaço, em mórbida indolência, 
Mas para me enforcar no teu cabelo. 

 

 
 

SE ESCUTO... 
 

Se escuto ao longe a tímida harmonia 
Da tua voz vibrante, modulando 

Um cântico de amor, ou suspirando 
Em requebros profundos de agonia; 

 
Bebe minh'alma, então, a melodia 

Que o lábio teu, assim, vem destilando 
E sabe Deus se, ali, sempre ficando 

Minh'alma de beber se fartaria. 
 

A tua voz serena é mais suave 
Que o colo branco e puro duma ave 
Que o seio mais gentil duma rainha. 

 
Ai, viesses tu cantar, eternamente, 
Sorrindo ou soluçando, docemente 

Dentro do peito meu, ó alma minha! 
 

 
 

DEPOIS DA MORTE 
 

Se a crua morte te arrancar um dia 
Dos braços meus, ó pomba estremecida! 

Irá no teu caixão a minha vida, 
Do meu amor a doce melodia. 

 
Quando sentires colada a terra fria 
Sobre o gelado peito e comprimida 
A nívea face que a beijar convida 
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E que continuamente beijaria; 
 

Hás de ouvir minh'alma, suspirando, 
Muito de manso, como um tênue alento, 

No canto triste do noturno bando. 
 

Escuta, então, meu lúgubre lamento... 
No céu, serena, a lua irá passando, 
Por sobre a terra gemerá o vento. 

 

 
 

DE TI AUSENTE 
 

Quando longe de ti te vejo perto 
E te abraço, nervoso a todo o instante, 

Ó minha bela e carinhosa amante, 
Não sei se sonho ou se estou desperto. 

 
Por teu olhar de amor sempre coberto 

Junto de ti quando de ti distante, 
Ouço-te a voz gentil e sussurrante, 

Ouço jurares-me o teu enorme afeto. 
 

Em tudo que me cerca e me rodeia 
Eu vejo a tua imagem carinhosa, 
Ó minha doce e terna Dulcineia. 

 
Fala-me em ti, a madressilva e a rosa 

E tudo a quanto eu levo a minha ideia... 
Vejo-me preso em teu amor, formosa! 

 

 
 

PALAVRAS DE UM CÉTICO 
 
I 
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Eu não escalo as rochas de granito, 
Eu não transponho as vastidões do mar, 

Nem vou rasgar o ventre do infinito, 
Passo a existência, inerte e sem pensar. 

 
Não sei se Deus existe, ou se é um mito, 

Imposto à crença para atormentar 
Da humanidade o largo peito aflito, 

Em noites de negrume, sem luar. 
 

Vivo numa ansiedade indefinida, 
Cheio de Raiva, ensanguentado e vil, 

Sem mesmo compreender o que é a vida, 
 

Ai! talvez seja um lúgubre covil, 
Uma passagem horrenda e dolorida 

Dum mundo mau a um outro mais gentil. 
 

II 
Talvez seja uma ponte arremessada 

Dum nada a outro nada incompreensível, 
Talvez seja uma nota não tangível 
Na harpa pelo Destino dedilhada. 

 
A vida... talvez seja uma enseada, 
Onde aporte, na fúria inconcebível 

Dos elementos mil do Incognoscível, 
Nossa alma, sem timão, desarvorada. 

 
Deixai livre correr a fantasia, 

Ó sábios que arrancais à terra fria 
Os mistérios de toda a imensidade... 

 
Que a morte, poderosa como o incêndio, 

De vós rirá, com forte vilipendio, 
Levando-vos talvez à Eternidade. 
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ADORAÇÃO 
 

Ouço dizer, há muito, que a saudade 
Aviva na alma os grandes sentimentos, 
Engrupando num só os pensamentos 
Que se reúnem, além, na imensidade. 

 
Deixei-te um dia em triste soledade, 

Parti, cheio de dor e de lamentos; 
O pobre coração, entre tormentos 
Lutando com raivosa ansiedade. 

 
Voltei tempo depois: — O sol raiava, 

Sorria a primavera, e ostentava 
O agreste brejo a perfumada flor. 

 
E ao ver-te, novamente, ó doce amante, 
Disse a teus pés caído e murmurante: 
— Bendita a natureza e o teu amor! 

 

 
 

INSONDÁVEL 
 

Eternamente fria, inamovível, 
Matéria alevantada à luz da vida, 
Não sei se me será doce guarida, 
Se para mim será um impossível. 

 
Ausculta-se, não pulsa. É insensível 

Aos sonhos meus, à minha voz sentida, 
Gelada, sempre fria, incompreendida 

Do amor é uma nota não tangível. 
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E tem no olhar vibrante o eterno fogo 
Que se propaga a alma e fere logo 

Enlaçando num aro o coração. 
 

— Ama? — Eu não o sei! Estranha amante! 
lapidada assim como um brilhante, 

Talvez da natureza aberração. 
 

 
 

O TEU SEIO 
 

O delicado aroma do teu seio 
Enche-me o coração de afeto puro, 

O peito me embriaga em doce enleio, 
Brilha de luz e amor o céu escuro. 

 
Ai, quanto mais o aspiro, mais anseio, 
Quanto mais temo, mais estou seguro 
De que há de ser o aroma de teu seio 
Que há de raiar de sol o meu futuro. 

 
Os óleos santos dos passados cultos, 

De mirra, e nardo, e rosa, óleos sepultos 
Na fria escuridão da antiguidade; 

 
Não tinham mais perfume delicado 
Que o seio teu gentil e perfumado, 

Seio gentil de eterna suavidade. 
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