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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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MANUEL DE ARRIAGA 

Dia 5 de março de 1917 — Em Lisboa, na sua residência à 
Rua de São Francisco de Paula, vitimado por um ataque de 
bronquite gripal, falece às 5 horas da madrugada deste dia 
o Dr. Manuel de Arriaga, velho propagandista das ideias 
democráticas e primeiro presidente constitucional da 
República Portuguesa. Caráter impoluto, advogado 
notável, era o eminente cidadão um dos mais antigos e 
prestigiosos propagandistas das ideias democráticas em 
Portugal. Cada um dos seus belos e eloquentíssimos 
discursos, seja sobre que assunto for, cada uma das suas 
poesias — que o grande orador era igualmente um grande 
poeta — cada frase da sua própria conversação eram 
sempre uma ode, um hino à Liberdade, à República, à 
Democracia, tríplice ideal que no seu coração tinha um 
altar, e ao qual nunca hesitou em servir à custa mesmo dos 
maiores sacrifícios. Nasceu em 1840, na capital da formosa 
Ilha do Faial.  

--- 
Revista Lusitânia, 1 de março de 1932. 
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CANTOS SAGRADOS 

 

 

DEDICATÓRIA 

Às almas piedosas e cultas em cuja convivência encontrei conforto, 
fortaleza e fé na bondade e na virtude, e às próximas gerações futuras, a 
quem compete a integração do destino humano segundo o novo Ideal de 
Justiça oferece e consagra estes “Cantos”. 

O SEU AUTOR 

 

 
AO PÚBLICO 

A exemplo do lavrador que nas tardes melancólicas do outono, 
antes que chegue o inverno, recolhe os frutos das suas pequenas 
herdades, nós, neste período calmoso da existência em que 
entramos, e primeiro que a morte nos venha trazer, com a paz da 
sepultura, a melhor compensação dos nossos longos sofrimentos, 
deliberamos recolher e selecionar as poesias que escrevemos no 
longo período de trinta e dois anos, que decorre desde 1867 até hoje 
e que, com raríssimas exceções, devidas quase sempre a 
inconfidências e curiosidades de amigos, são todas ainda hoje 
inéditas. 

Reunimo-las em quatro volumes, o primeiro dos quais, o dos Cantos, 
é o que damos hoje à publicidade. 

O segundo com o nome de Irradiações, é dividido em quatro livros: 
Devaneios, Imagens dum mundo extinto, nas Alturas e no Lar. 

O terceiro contém poesias dispersas, ensaios e fragmentos. 

O quarto, um poema heroico glorificando os triunfos da 
Humanidade no concerto do Universo, e onde, sob uma forma 
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dramática, reatamos as tradições gloriosas de Portugal no período 
de Renascença à futura solução do problema humano, sob um novo 
ideal de justiça. 

Foi este poema, a que demos o título de Síntese Suprema, escrito nos 
três últimos anos que se seguiram ao nosso afastamento da política 
militante, quando abandonamos de todo o parlamento, onde a nossa 
voz ficou por completo isolada e perdida... 

Compusemo-lo ante a ameaça constante da morte que as nossas 
doenças, então agravadas, nos punham todos os dias diante dos 
olhos, sem esperanças de o levarmos ao seu termo; e foi feito a 
pedaços nas poucas horas de ócio que nos restavam dos nossos 
deveres profissionais. 

A poesia aos nossos olhos nunca foi um mero recreio de espírito. 

Como todas as belas artes, tende a exercer uma função social, hoje 
tanto mais necessária quanto é frouxa, ou quase nula, a que a 
Religião, e a moral dela nascida, exerceram outrora nas multidões 
incultas, que à falta de um ideal filho dos tempos, que as ajude na 
solução dos seus tenebrosos e múltiplos problemas: ou se tornam 
indiferentes ou cépticas e vivem como espíritos revoltados contra 
todo o existente!... 

A muitos parecerá contraditórios que, tendo nós combatido em toda 
a nossa vida, há mais de um quarto século, o obscurantismo, os 
abusos e os crimes cometidos à sombra das religiões positivas, 
sobretudo da religião dogmática, nos aventuremos, sobre as ruínas 
do velho mundo e à entrada dum novo ciclo histórico, a soltar 
cantos de uma tão ardente fé religiosa!... 

A resposta encontrá-la-á o leitor na nota elucidativa à poesia O que 
eu vi, que adiante publicamos, e nas imediatas. 

Se erramos ou não, os fatos é que o hão de decidir daqui mais a 
algum tempo. 

Só aqui diremos que para se unirem pelo amor e pela Justiça as duas 
metades da humanidade, de que depende a integração do destino 
humano, o homem e a mulher, que as crenças religiosas e as 
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demonstrações científicas trazem tão profundamente divorciados na 
vida do lar e no foro interno; para levarmos ao povo a comunhão do 
novo credo e levantarmos-lhe o coração e a alma muito acima das 
meras questões de interesses materiais em que o trazem envolvido: é 
preciso procurar um ideal fora das contingências humanas, preparar 
com ele as almas para os atos fundamentais de abnegação e de 
altruísmo que reclama o problema social, o que só se pode alcançar 
à sombra de religiosidade que está no fundo da nossa natureza, 
mudando apenas de objetivo e de processo. 

Qualquer que seja porém, a opinião em contrário de nossos 
competidores, e que acatamos, é de esperar que atendam a que, 
numa obra de arte, não se deve perder de vista a sinceridade do seu 
autor, o fim que se propõe servir e o meio que emprega para o 
alcançar. 

Sob este tríplice ponto de vista, em que sempre nos mantivemos, 
talvez possamos contar com a benevolência dos nossos contrários. 

Ainda uma palavra sobre as razões porque só agora, no fim da 
nossa carreira, nos aventuramos a publicar estes trabalhos. 

Dentre muitos outros, o motivo predominante encontrá-lo-á o leitor 
no respeito quase religioso que sempre tivemos pela publicidade, 
por este momento sagrado em que entregamos aos outros as nossas 
ideias, as nossas opiniões, os nossos sentimentos! 

Acaso terão direito a sê-lo?! Irá neles alguma coisa que seja menos 
verdadeira, menos justa, menos bela?! 

E, quando tal se dê, o que pensarão de nós os que vierem a julgar-
nos?!... 

Transmitindo a estranhos, sob as formas divinas da arte, o que havia 
de melhor no nosso mundo interior, e que merecera a sanção da 
nossa consciência, não iremos suscetibilizar ou ofender, apesar 
disso, o que os outros têm de mais sagrado no coração e amam mais 
de que tudo?! 

Não seremos nós uns iludidos que vamos com a nossa ilusão 
concorrer para os enganos dos outros?! 



5 

 

Todas estas perguntas acudiam ao nosso espírito quando nos 
incitavam a imprimir estes Cantos e esperamos sempre que um mais 
maduro exame os autorizasse a sair do recatado asilo da nossa 
consciência, a ir correr mundo e a suscitar porventura a 
animadversão ou a simpatia dos leitores!... 

Que o público encontre neles a grata companhia que nos fizeram tão 
largos anos, é o melhor prêmio, se algum eles merecem, a que pode 
aspirar o autor destas linhas. 

Lisboa, 15 de março de 1899. 
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LIVRO PRIMEIRO 
DEUS E A ALMA 

 

 
O QUE EU VI 

Sai um dia a contemplar o mundo, 
Por ver quanto há de belo e quanto brilha 

Na múltipla e gloriosa maravilha, 
Que anda suspensa em o azul profundo! 

 
Vi montes, vales, árvores e flores, 

Límpidas águas, múrmuras torrentes, 
Do grande mar as músicas plangentes, 
Dos céus sem fim os trêmulos fulgores! 

 
Trouxe os olhos tão ricos de beleza, 
O coração tão cheio de harmonia, 

De quanto havia em terra, mar e céus, 
 

Que interpretando a sós a Natureza: 
Dentro de mim esplêndido fulgia, 

Num círculo de luz, teu nome, oh Deus! 
 

 

MUNDO INTERIOR 

Matéria ou Força, Lei ou Divindade 
Quem quer que seja que dirige o mundo, 

Esparge em tudo o espírito fecundo 
Do Sumo Bem-Beleza, Amor, Verdade. 

 
À luz desta Santíssima Trindade, 

Cercado d'esplendor, clamo e jucundo, 
Sorri-me em volta o universo; ao fundo, 

Por síntese Suprema, a Humanidade! 
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Dos homens rujam temporais medonhos... 
Que em mim, no meu labor, do Bem sedento, 

Meus dias correm límpidos, risonhos! 
 

Estrelas que brilhais no firmamento! 
É menos bela a vossa luz que os sonhos 
Que gera na minha alma o Pensamento! 

 
 

TRISTEZA 

Como isto cá por fora é tudo alegre! 
Quão belo o sol! que esplêndida harmonia 

A terra, o mar e os céus! 
Porem dentro de mim que mundo à parte! 
Que embate de paixões! Que noite fúnebre! 

Que mágoas, Santo Deus! 
 

Ai! se as manchas que o sol no rosto esconde 
Tem sobre o mundo alguém onde projetem 

A triste escuridão, 
Minha alma é como o espelho onde elas caem, 

Tão profunda é a mágoa que me lavra 
Aqui no coração! 

 
E eu via há pouco o azul dum céu sem mácula! 

E o sol desta alma fulgurante e límpido 
Banha-me todo em luz! 

Porém, franqueza humana! eu próprio o obrigo 
A alumiar-me com a luz da frouxa lâmpada 

Dum templo de Jesus!... 
 

Senhor! Senhor! que um teu olhar me alegre! 
Que lave o pavimento de meu peito 

De muita ideia vã, 
Que o mal é como a noite, e o sol apaga-a 
E transforma-a na prata, ouro e púrpura 

Das nuvens da manhã! 
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Oh! tu tristeza, irmã dos desgraçados, 
Que lanças no meu peito os ais plangentes 

Desses gemidos teus! 
Desprende da minha alma as azas negras, 

E deixa entrar alegre a luz do dia, 
A luz vinda dos céus! 

 
E vós, filhos do sol, tribos inúmeras 
Da família de Deus, plantas e flores 

Insetos e animais, 
Que engolfados nos gozos do Universo, 
Nesse concerto imenso de harmonias, 

Nos céus a Deus louvais: 
 

Ah! venho-vos tomar por meus mentores, 
Pois vale bem mais a luz do vosso instinto, 

Que a luz desta razão, 
Se eu não sei como vós viver contente, 
Trazer o azul dos céus na consciência, 

E a paz no coração! 

 
 

PRESSENTIMENTOS 

Eu bem sei que devia 
Causar-te muito dó, 

Em noite tão sombria 
Veres-me aqui tão só!... 

 
Nem sei que sol m'alegra! 
A sós com a minha cruz, 
Sou como a nuvem negra 
Que encerra muita luz!... 

 
Como árvore sombria 

Vergada sobre um vale, 
Assim vivo hoje em dia 

À sombra do Ideal... 
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Que eu tenho muita fome 
De Justiça e d'Amor, 

E aqui não há quem tome 
A sério a minha dor... 

 
O mundo vê e passa, 

Como sempre passou, 
Sorrindo da desgraça 

Dos tristes como eu sou... 
 

E este sonho dourado 
D'amor, que a gente vê, 

Não pode estar guardado 
Nesses homens sem fé!... 

 
Ah! não! já não m'iludo 

Foi isso o que supus; 
Mas vi mudar-se em tudo 
Em sombra a minha luz... 

 
E os sonhos que já tive 

Tão belos, afinal, 
São hoje um céu que vive 

Sobre este lamaçal!... 
 

Um céu que vejo, ao longe, 
Exposto aos olhos meus, 

Co'a mágoa com que um monge 
Veria outrora a Deus!... 

 
E onde há maior castigo, 

Mais dura provação, 
Que ter por inimigo 

O homem nosso irmão, 
 

Aquele a quem nós demos, 
Com toda a candidez, 

Os sonhos que hoje vemos 
Desfeitos a seus pés?!... 
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Ah! supõe-me o desgosto, 
De eu ver desaparecer 
A cópia do meu rosto 

Aos pés duma mulher, 
 

E isto em desacato 
Do meu mais santo amor: 

E aí tens um retrato 
Da minha imensa dor, 

 
Quando vejo desfeito 

Por gente ingrata e má 
Um sonho do meu peito, 

E muitos vi eu já!... 
 

Por isso eu nesta vida, 
Após tanta ilusão, 

E tanta flor perdida, 
Tanta coroa no chão... 

 
Ai! sinto com o anseio, 

Que é próprio do infeliz, 
Um mal neste meu seio 

Lançar muita raiz!... 
 

Espero ver a morte, 
Eu próprio a invoquei, 
Levar-me desta sorte 

Para onde?! É que eu não sei!... 
 

Como eu não sei dizer-te, 
E isto que me consola, 

Como é que se converte 
Em vida a luz do sol!... 

 
Como nasce a ventura 

Do homem que morreu, 
Dormir na sepultura 

Para acordar no céu!... 
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Aqui tudo é mistério!... 
Mas visto que assim é, 

Onde há melhor critério 
Que à luz da nossa fé? 

 
E eu creio firmemente 
Que o mártir de Jesus, 
Não fica só pendente 

Dos braços duma cruz... 
 

Que o homem que prossegue 
A luz dum Ideal; 

Embora a turba o pregue 
Na sua cruz fatal... 

 
O céu é bem profundo, 

O fundo nem tu vês, 
E há nele muito mundo, 
Para onde irá talvez!... 

 
A vida continua, 

E a alma, enquanto a mim, 
Avança e não recua 

Por esses sóis sem fim! 
 

Do sol se um raio ardente 
No mar vier cair, 

Em nuvem transparente 
Nós vemo-lo subir! 

 
Não há suster-lhe o rumo 
Que o leva para os céus, 

E assim é que eu presumo 
Voarmos nós a Deus!... 

 
O ponto é merecê-lo, 

Que Deus é justo e pai, 
E eu sei com que desvelo 

A si os bons atrai! 
 



12 

 

Mas quando eu vejo a lua, 
Não sei que ideia má 

Nesta alma me insinua 
A luz que nela há... 

 
Enquanto em torno dela, 
Ao norte, ao leste, ao sul, 

Refulge tanta estrela 
Pela amplidão do azul, 

 
Tu vê-la solitária, 

Em paz cruzando o céu, 
Como urna funerária 

Dum mundo que morreu!. 
 

Ali já não há vida!... 
Ali não há calor!... 

Naquela luz, vertida 
Em lágrimas de dor, 

 
Há só tristeza e luto, 
E confrange-se e doe 
O coração, se escuto 

Mulher, porque isso foi!... 
 

Ah, tenho medo 
Que o Supremo Juiz 

Nos julgue assim tão cedo!... 
Não sei que voz mo diz... 

 
Não sei... mas, se contemplo 

Os crimes que aí vão, 
Mulher, aquele exemplo 

Conturba o coração!... 
 

E assim só noutra parte 
Verão os olhos meus 

Os sonhos que reparte 
Comigo a mão de Deus!... 
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O mundo onde abre o cardo 
E o lírio ao mesmo sol; 
Onde ama o leopardo 

A par do rouxinol; 
 

Que tem de andar na sombra 
Para viver na luz; 

E, o que inda mais m'assombra, 
Onde há Nero e Jesus: 

 
Por mais belo e risonho 
Que seja, ainda assim 

Não vale qualquer sonho, 
Que trago dentro em mim!... 

 
Isto é um fraco esboço 
Duma outra vida e crê, 

Que sinto-a, mas não posso 
Dizer-te onde ela é!... 

 
Se a Vida em nós começa, 

Por esses sóis d'além, 
Sobre a nossa cabeça. 

Trabalha-se também!... 
 

Mulher! mulher! quem sabe 
Se é isto o que m'atrai 

Aos céus, pois, tanto cabe 
A Deus, que é justo e pai... 

 
 

CONSCIÊNCIA 

Para um homem que aspira 
Ao ideal da Beleza, 

Não há maior tristeza, 
Mágoa maior não há, 

Que ver escurecer-se-lhe 
O céu da noite escura 
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D'alguma ideia impura, 
D'alguma paixão má! 

 
Paixão que muitas vezes 

A luz da nossa Ideia 
Acende, inflama, ateia, 

E depois nos atrai 
Com tanto magnetismo, 
Com tal encantamento, 

Que o homem num momento 
Vacila, cega e cai!... 

 
Cai, sim, do seio esplêndido 

Do mundo onde vivia 
Na mais doce harmonia 
Em paz co'os dias seus, 

Para apagada a febre 
Do seu fugaz delírio, 

Achar-se co'o martírio 
De te perder oh! Deus! 

 
Sem Ti, meu pai, que assombro! 

Que noite tão completa! 
Que acerba dor me inquieta 

Meu frágil coração!... 
Voltar a ver a alma 

D'esperanças povoada, 
E achá-la transformada 

Em lúgubre solidão! 
 

Senhor! se desabassem 
À tua voz as belas 
E límpidas estrelas 

Dos céus que não têm fim, 
Eu creio que assombrado 
Do horrendo cataclismo, 
O Sol, d'além do abismo, 

Seria igual a mim! 
 

Eu lembraria a águia, 
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Que a prole ainda implume 
Deixando sobre o cume 

De monte erguido ao céu, 
A fosse achar de súbito 
Na rocha alcantilada, 
No ninho, fulminada 
Dum raio que desceu! 

 
Igual seria o quadro 

Da minha consciência, 
Ao ver a tua ausência 

Fazer-se em mim, Senhor! 
Que em volta do teu astro 

Minha alma de poeta 
É pálido planeta 

Buscando o teu amor! 
 

E eu sem ti nem vivo!... 
Tu és, oh, doce esperança, 

O seio onde descansa 
Meu ser e afinal 

Não sei até dizer-te 
O quanto sofreria, 

Se vira extinto um dia 
Em mim, teu Ideal! 

 
Oh não mil vezes antes 

Em cárcere ermo e escuro, 
Achar-me de futuro 
A sós c'a minha dor; 

Extinta a luz dos olhos, 
E as belezas do mundo, 
E o céu azul profundo 
Com todo o seu fulgor! 

 
Tu crê que nem demandam 

Os mundos inferiores 
Fecos de luz maiores, 
Por esse infindo azul, 

Como eu o eterno centro 
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Das leis da natureza, 
Do amor, e da Beleza, 

Que são meu norte e sul! 
 

Oh Pai! se nalgum dia, 
Eu vir, numa miragem, 
Alguma falsa imagem 

Do Bem prender-me aqui: 
Desvenda a tua face, 

E mostra-me o teu seio, 
Que, mesmo embora em meio 

Do abismo, irei a ti! 
 

Irei, tão instintivo, 
Tão amoroso e firme, 
Eu sinto a atrair-me 

A ti o teu poder, 
Que eu vejo em ti o Norte, 
Para onde se encaminha 
A pura essência minha, 
Que sente, pensa e quer! 

 
Irei vencendo, indômito, 

Inúmeros atritos, 
E escolhos infinitos, 
E infindos escarcéus, 

Como essa vaga enorme 
Do mar que não recua, 
Seguindo sempre a lua 
Que vê passar nos céus! 

 
Irei bem como a Terra 
Seguindo eternamente 

O rumo do oriente 
A demandar a luz; 

Bem como Jesus Cristo 
O rumo solitário 

Da senda do calvário 
À busca duma cruz! 
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Irei cá deste mundo 
Onde tu me cedeste 

A dádiva celeste 
Da Razão e do amor: 

Raios vitais que mudam 
Em luz a nossa essência, 
E a luz em Consciência, 

E esta em ti, Senhor! 

 
 

REVELAÇÃO: O LAGO 

Cismava um dia na cruel sentença 
Com que a igreja fulmina a raça humana, 
Deixando impura a fonte donde emana 

O sangue que me anima, e a alma que pensa: 
 

E ao passarem no céu do meu destino 
As nuvens da tristeza e da saudade, 
Revelou-me o Senhor alta verdade, 

Junto às margens dum lago cristalino! 
 

Isto foi pelo mês do abrir das flores, 
Quando a vida celebra os seus noivados, 

E o mundo, sob os verdes cortinados, 
Parece um doce tálamo d'amores! 

 
Estava um dia esplêndido! a animá-lo 
Eu via o seio azul do céu mais lindo 
Curvar-se sobre mim, etéreo, infindo 
E tépido: era um gosto enamorá-lo! 

 
Como fecho da abóbada infinita, 
O Sol nos céus, riquíssimo objeto, 

Com barras d'ouro irradiava o teto 
Do vasto pavilhão que o mundo habita! 

 
Cores variadas, formas diferentes, 

Num conjunto de graças sem igual, 
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Debuxavam-se ali ao natural 
Sobre o cristal das ondas transparentes! 

 
Alvas manchas d'insetos pequeninos, 
Envolvendo-se em giros caprichosos, 

Como tribos de povos venturosos, 
Fruíam junto ao lago os seus destinos! 

 
Pelas balsas cantava a toutinegra, 

E as rolas modulavam doces coros, 
No ar passavam frêmitos sonoros 

Co'as vibrações da Luz que o mundo alegra! 
 

No lago, a planta, a flor, o céu, a terra, 
Como notas duma única harmonia, 
Revelaram-me à plena luz do dia, 

Enlevos que o prazer da vida encerra!... 
 

E eu via tudo, e extático cismava: 
Se porventura a cólera divina, 

Segundo a Igreja ao mundo inteiro o ensina, 
Do grêmio dos felizes me afastava!... 

 
E não podendo crer, embora obscuro 

Ver-me qual sou, que esta alma de poeta, 
De tanto sonho esplêndido repleta, 
Atolada estivesse em lodo impuro... 

 
Ai! quando a Deus pergunto se prendeu 

Num pó que é vil o espírito divino, 
Olho o espelho do lago cristalino 

E não encontro o lago: encontro o céu! 
 

O mesmo que era em cima azul, imenso, 
E a lâmpada brilhante que o alumia, 

Lá no fundo do abismo aos pés os via, 
De sorte que em dois céus era suspenso! 

 
E quanto se ostentava em torno ao lago, 

Os muros de verdura, a flor mimosa, 
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O deslizar da nuvem vaporosa, 
E a voltear do inseto incerto e vago: 

 
Outro tanto animava, ao longe, e ao perto, 

Aquela região d'azul vestida, 
Onde a minha alma, em êxtase embebida, 

Contemplava na Terra um céu aberto! 
 

E enquanto extasiado a sós fitava, 
Nas belezas do lago transparente, 

Aqui uma flor, além, para o poente, 
A nuvenzinha branca que passava... 

 
Eis senão quando, uma ave, porque visse 

Insetos junto da água sossegada, 
Desceu sutil, aérea e delicada, 

E ao perpassar roçou-lhe a superfície... 
 

O ponto ferido, em ondas borbulhando, 
Desabrochou em curvas graciosas, 

Como as folhas concêntricas das rosas, 
Ou luzidias cobras imitando! 

 
E enquanto o impulso em torno se propaga 

Em círculos risonhos: num momento, 
Toda a cúpula azul do firmamento 
Oscila, treme e cai, e o Sol se apaga, 

 
E a árvore, e a flor, e quanto junto à margem, 

Em doce paz, seu rosto refletia 
No cristalino espelho, por magia 

Da lei do amor, a doce lei da imagem!... 
 

Fere-me então bem íntima tristeza, 
Ao ver aos pés, em sórdido tumulto, 
Um limbo verde e escuro onde oculto 

Estava um céu tão rico de beleza!... 
 

Lembrei-me então da minha vida insana, 
De quanto sonho lindo anda desfeito 
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Nos íntimos arcanos do meu peito, 
Co'o tropel das paixões da vida humana!... 

 
E as lágrimas caíram-me uma a uma 

Sobre esses bens que a Terra e os céus inspiram, 
E ao contato das coisas se extinguiram 
Como aéreos balões feitos d'espuma! 

 
Nisto o Senhor, que tudo vê e ampara, 
Converte-me de novo o charco imundo 

Num céu azul infindo, e nele um mundo 
Formoso como os bens que imaginara!... 

 
Cismei então por longo espaço e digo, 

Que aos olhos meus por Deus fora patente: 
Que a alma humana pode, ingênua e crente, 

Vivendo em paz, um céu trazer consigo! 
 

Ah muito embora a dor seu peito oprima, 
O espírito, que abrange o mundo inteiro, 

Pode ver, quanto justo e verdadeiro, 
Nos seios d'alma os céus que estão por cima! 

 
Máxima grande, máxima tamanha, 

Tão repassada d'íntima poesia, 
Porventura d'igual sabedoria 

À predica de Cristo na montanha, 
 

Ah! sê, por entre as sombras da desdita, 
A ponte aérea, o arco d’aliança, 

Que, em vez da excomunhão que a Igreja lança, 
A Deus eleva a Humanidade aflita! 

 
 

MISSA PONTIFICAL: UM EVANGELHO 

Sai uma manhã mal vinha o sol rompendo, 
E fui-me religioso a ouvir a missa ao campo, 
À vasta catedral do mundo, aonde aprendo 
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Da Vida as sacras leis, que em letras d'ouro estampo. 
 

Sentei-me sob um bosque extenso e solitário, 
Que, em paz e sombra envolto, à quietação me envida; 

O acaso conduzira-me a um vasto santuário, 
Onde ia celebrar-se a comunhão da Vida! 

 
Debaixo do dossel da múrmura floresta, 

Se um culto universal é justo a Deus se vote: 
Estava o templo augusto armado todo em festa, 

Faltando unicamente agora o sacerdote! 
 

O mundo em derredor aguardo-o co'ansiedade... 
E ei-lo que chega, enfim, das bandas do oriente, 

Surgindo como um Deus no azul da imensidade, 
Num carro triunfal, de raios resplendente! 

 
Ao vê-lo perpassou nas árvores sagradas 
Um sopro misterioso, o espírito do vento, 
Que deixa-nos ouvir, em músicas toadas, 

Salmos que vão morrer no azul do firmamento!... 
 

Nos múltiplos florões das trêmulas janelas, 
Nos ramos mais sutis que a luz dos céus colora, 

Com mágico fulgor cintilam, como estrelas, 
Os límpidos cristais das lágrimas d'aurora! 

 
Nas naves, que sustêm a abóbada elevada, 
Penetra triunfante a luz, suprema artífice! 
Intérprete de Deus, celebra a sua entrada 

Com pompas, do Universo o Máximo pontífice! 
 

Assim que o sol saio das brumas do horizonte, 
Um dilúvio de luz encheu o vale e o monte! 

 
A pedra, o musgo, o inseto, a flor, os arvoredos, 

Trocaram entre si mil íntimos segredos!... 
 

Os pássaros gentis, aladas criaturas, 
Soltaram festivais Hosana nas alturas!... 
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O sol triunfador, do mundo a vida acorda, 

E esplêndido festeja o eterno sursum corda!... 
 

Estava em plena festa a Terra, mãe querida!... 
E eu, em face dela, a contemplar-lhe a Vida!... 

 
Então a Luz, qual flor, sutil e sorridente, 

Me disse a mim que sou seu terno confidente: 
 

Poeta! vês o mundo alegre e harmonioso;... 
Em íntimo convívio unido o sol à terra, 

E a terra e o sol aos céus!... No enlace auspicioso, 
Permutam entre si os bens que a Vida encerra!... 

 
A vida é sim um Bem; por isso é dada a todos!... 

A todos por igual, a infindas criaturas... 
Que, em múltiplo labor, e por diferentes modos, 

Procuram-no atingir na terra, e nas alturas!... 
 

Àquele que transpõe as portas da existência 
Um vínculo d'amor protege-o logo, e fica 

Ao mundo inteiro preso, em mútua dependência, 
Ah desde a larva obscura ao sol que a vivifica!... 

 
Qualquer que seja o nome, ou chama-lhe Verdade, 

Beleza, amor, Justiça: é tudo a mesma coisa!... 
É quem fecunda e rege os soes na imensidade; 
Quem dá ao universo a paz em que repousa!... 

 
Por isto o mundo inteiro é todo uma harmonia!... 

E sente a reanimá-lo uma alma alegre e sã! 
E vens de longe aqui, sedento de poesia, 

A namorar-me a mim, que sou a tua irmã! 
 

Do Sol baixei aqui a ler-te os evangelhos 
Eternos de Verdade, e a missa vai findar! 

Meu crente e meu poeta! é a hora: de joelhos, 
Em nome do Senhor, te quero abençoar! 
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À sua voz curvando a fronte: em fé imerso, 
Senti entrar-me n'alma a alma do universo!... 

 
Irmã, gêmea de minha, a luminosa flor, 
Encerra-se afinal nesta palavra “Amor”! 

 
 

AVE CRIATOR! 

Desprende pelo espaço as azas d'ouro, 
Águia de Deus, no mundo extraviada!... 

Pela pátria celeste, a tua amada, 
Vai em busca de Deus, 

Cantando um hino em honra do seu nome, 
Que meu querer e instinto insaciável 
Te guiarão, qual bussola admirável, 

Pelos infindos céus! 
 

Senhor! venho invocar teu nome augusto, 
Em face destes vastos horizontes!... 

Que em torno a mim o rio, a árvore, os montes, 
Falando-me de Ti, 

Lançam-me n'alma um teu olhar divino, 
E, com ele, um oceano de luz pura, 

Que me trasborda em ondas de ventura 
O que eu t'ofereço aqui! 

 
Não sob o teto do sombrio templo, 

Que a fé cristã do povo erguera outrora 
Como um túmulo, onde o homem comemora 

A tua morte, oh Pai!... 
Mas sob o teto azul do Templo Eterno, 
Perante o sol que passa dando a vida 
Em teu nome, que esta oração sentida 

Buscar teu trono vai! 
 

Pois é-me triste a mim que as coisas brutas, 
Elas, sem alma, em gratidão me vençam: 

E a Terra, enquanto o Sol lhe envia a bênção 
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Da sua eterna luz, 
Converte-a em flores, cânticos e frutos, 
E, num concerto alegre e harmonioso, 
Tributa ao Sol um culto tão piedoso, 

Que o peito meu seduz! 
 

Tu vê-la, quando o Sol lhe afasta os raios 
Do seu formoso olhar durante o inverno, 
A amante debulhar-se em pranto eterno, 

Das galas se despir; 
Em vale e monte as folhas, com tristeza, 

Dos troncos com os ventos desprendendo-se, 
E o mar, co'os céus em luta contorcendo-se, 

Raivoso aos céus bramir!... 
 

Mas quando o Sol de novo a aquece e anima: 
Oh que eflúvios d'amor então contemplo!... 
Traz o amante a aleluia ao escuro templo, 

E as trevas dão fulgor; 
Espalma a folha o ramo ressequido, 

E, ao som do mar que canta de mansinho, 
Da terra brota a flor, da haste o ninho, 

Do ninho surge o amor! 
 

Seja assim o meu peito! Que a minha alma, 
Buscando o foco eterno e resplendente 

Do Sol dos soes, o Ser Onipotente: 
Me eleve o coração 

A trasbordar torrentes de harmonias, 
Que entoem pela voz das criaturas: 
Santo! Santo! três vezes nas alturas, 

Ao Deus da criação! 
 

Pois eu que sou o espírito das coisas, 
O verbo inspirador, a alma, a vida; 

Sinto em meu peito a gratidão devida 
à tua mão que atrai 

Em giro eterno os mundos do Universo; 
E eu vendo orar ao Sol a flor no mato, 
Não hei de só ficar injusto e ingrato 
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Para contigo, oh Pai! 
 

Seja pois o meu canto a voz do intérprete, 
Que moldando nas formas da palavra 

A vida universal que em tudo lavra 
Co'o sopro animador: 

Eu possa ver a Terra envolta em cânticos, 
Sobre as azas de luz da alma humana, 
Remontar-se às origens donde emana, 

As tuas mãos, Senhor! 

 

SURSUM CORDA! 

Oh Sol, alma do mundo! esplêndido portento 
Dum mar feito da luz! vulcão, cuja fornalha, 

Por entre um fogo eterno, expande o movimento 
Da máquina febril do mundo que trabalha! 

 
E tu, astro do amor, que, em noite silenciosa, 

Qual pérola engastada em fúlgidos brilhantes, 
Derramas tua luz serena e voluptuosa 

Nos seios virginais das tímidas amantes: 
 

C'o os vossos esplendores, 
Pela amplidão dos céus, 

Cantai altos louvores 
Ao espírito de Deus! 

 
E tu, mar rugidor! austero cenobita, 

Que em vastas solidões gemendo os teus pesares, 
Levantas o teu canto à abóboda infinita, 

Juntando a voz piedosa aos célicos cantares! 
 

E vós, filhas do ermo, alegres, cristalinas 
Fontes que derivais das fendas dos rochedos, 
Às flores murmurando, em músicas divinas, 
De amor e de ventura uns íntimos segredos: 
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Mudai as harmonias 
Da vossa eterna voz 
Em ternas homilias 

Ao pai de todos nós! 
 

Árvores que flutuais nos cimos das montanhas, 
Altivas demandando o azul do firmamento; 

Que encheis as solidões de músicas estranhas, 
Se passa sobre vós o espírito do vento! 

 
Lírios, que abrindo o seio ao osculo amoroso 
Da luz que envia o sol da abóboda azulada, 
Mandais-lhe o vosso olor no éter luminoso, 
Como o hábito sutil duma alma enamorada: 

 
A música e o perfume 
Que desprendeis, votai 
A quem em si resume 

O mundo inteiro e é Pai! 
 

Oh rábidos leões! lá quando em vossas festas, 
Altivos como os reis, indômitos senhores, 
Debaixo do dossel das múrmura florestas, 
Rugis como um trovão os fervidos amores! 

 
E vós, corças gentis e tímidos cordeiros, 

Que em vossos corações e almas bem formadas, 
Ao sangue preferis a linfa dos ribeiros, 

E à carne em podridão as ervas perfumadas: 
 

Louvai a quem fizera, 
Co'o mesmo engenho e amor, 

As fauces duma fera, 
E o cálice duma flor! 

 
Árvores, flores, mar, e estrelas, e animais, 

E todos vós que entrais no giro da existência; 
Que haveis nas regiões das coisas imortais, 

Por síntese suprema, a luz da consciência: 
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Unindo-vos a mim, como eu à Humanidade, 
Louvemos todos nós numa oração sentida, 
Em coro festival que atinja a imensidade, 

O eterno Sol dos Soes, o sábio Autor da Vida! 
 

Cantemos, criaturas! 
Pela amplidão dos céus, 

Hosana nas alturas 
Ao espírito de Deus! 

 
 

AOS CATÓLICOS 

Todos vós que sois sinceros crentes, 
Que orais a Deus no íntimo do peito, 

Oh místicos cristãos; 
Embora tenha crenças diferentes 

Daquelas que seguis, eu vos respeito, 
E julgo como irmãos! 

 
Eu amo a Deus; depois a Humanidade; 

Depois os bons, e destes o primeiro, 
É Cristo, o Redentor! 

Não sendo igual em tudo à Divindade, 
É, como justo e homem verdadeiro, 

Meu mestre e meu mentor! 
 

Embora por fanático me tomem 
Ímpios e ateus, se os há, eu lhes confesso, 

Que o Mártir da Paixão 
Parece-me tão grande como homem, 
Que até sinto vertigens quando meço 

Seu terno coração!... 
 

Oh meu Jesus! nas lutas pela vida, 
Por onde tanto náufrago falece 

No meio da viagem: 
Minha alma sofredora e dolorida, 
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Cairia também se não tivesse 
A tua doce imagem!... 

 
Eu que creio que o facho da ciência 
Nos há de revelar, ao fim de tudo, 

Que em nós se concilia 
Razão e Fé, Justiça e Consciência: 

Ah quero-te Jesus! por meu escudo, 
Por meu amparo e guia! 

 
 

FÉ E RAZÃO: A CRUZ E O PARA-RAIOS 

Da velha catedral, esbelta e rendilhada, 
Votada a ser mansão do Deus, autor do mundo, 

Na flecha a mais gentil, campeia abençoada 
A cruz do Redentor, da Galileia o oriundo! 

 
Nos ímpetos da fé, cortantes como a espada, 

O ungido do Senhor, d'olhar cavo e iracundo, 
Aponta à multidão, humilde e ajoelhada, 

Por seu supremo amparo a cruz, no azul profundo! 
 

Em nome dela exalça a fé porque a aviventa, 
E diz mal da razão que tenta, em vãos ensaios, 

Dos céus arrebatar a luz, de que é sedenta! 
 

Mas do alto onde ela está, que causa até desmaios, 
Temendo que a derrube o fogo da tormenta: 
Em nome da Razão lhe põe um para raios!... 

 
 

AMOR E PROVIDÊNCIA 

Enquanto eu, alta noite, velo e lido, 
Por vós mantendo inúmeros cuidados, 

Dormis, caros filhinhos, sossegados 
Em torno a mim o sonho apetecido! 
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Dormis?! sonhais decerto... e eu pai envido 

Meus esforços por ver realizados 
Vossos sonhos gentis e perfumados: 
Ampara-vos um peito estremecido. 

 
Outro Alguém faz por nós o que eu vos faço: 

Com suprema bondade e sapiência, 
Rege os mundos que rolam pelo espaço! 

 
Esse Alguém é o amor por excelência, 

O formidável e invisível braço, 
E o olhar que nunca dorme “a Providência”! 

 
 

À GUERRA! O QUE EU SINTO... 

Se vejo com pavor as lutas carniceiras 
Que empenham as nações, chamadas as primeiras, 

Nos campos da batalha, 
Ah! quando a sós comigo e o Eterno me concentro, 

Ouço não sei que voz a mim bradar cá dentro: 
“É Deus que ali trabalha”! 

 
Por mais que ousado voo aos céus a águia eleve, 

Nos céus há um limite além do qual em breve 
Falece a asa e tais 

Como as águias os reis!... Subiram, mas solene. 
O dia há de chegar em que Deus os condene 

E brade-lhes “Não mais”! 
 

No chão não há raiz que diga à Terra “estanca 
A seiva que me dás”! Nem águia ou pomba branca 

Que enjeite o voo alado!... 
Não há um lavrador que entaipe em cal e pedra 

A fonte de cristal, de cujas águas medra 
A árvore, a flor, o prado!... 

 
E onde há no mundo um povo a outro povo estranho?!... 



30 

 

Ou ódio figadal, intrínseco, tamanho 
Que a todos nos divida?! 

Se a Terra, o mar profundo e o próprio sol são pouco 
Por darem vida a um lírio: haverá hoje um louco 

Dum Cezar que decida, 
 

D'encontro às sabias leis por Deus dadas ao mundo, 
Que um homem, cujo peito infinito e profundo 

Abrange a Terra e os céus, 
Guerreie o próprio irmão que é dele a própria essência, 

A luz, o ar, a vida, a força, a providência, 
Que deste-lhe, meu Deus?! 

 
Oh não!... Tu mandarás o dia em que a Justiça 

Obrigue-os a expiar com fronte submissa 
Dos crimes o estendal 

Que encheu de sangue e horror as páginas da História, 
Servindo de lição, ficando por memória, 

Em prol do teu Ideal!... 
 

E o mundo há de voltar à fonte donde veio, 
E ser todo ele amor, justiça e paz!... Já leio 

Sinais de nova Luz!... 
As crenças do Passado estando já em terra, 
Vem prestes a surgir a nova Lei que encerra 

Os sonhos de Jesus!... 
 

E eu beijo e adoro a mão que impele e rege o mundo, 
Que deu a flor ao campo; os sóis ao firmamento, 

E o espírito divino 
Aos nossos corações! Que a toda a criatura, 
À flor que desabrocha, ao astro que fulgura, 

A todos deu destino! 
 

Por isso eu neste mar, sobre este chão d'abrolhos, 
Por onde cai amaro o pranto dos meus olhos, 

De fito no Senhor, 
De fito no Ideal, minha alma não se inquieta: 

Confia e sobe a Deus, é como a borboleta 
Que vai pousar na flor! 
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À PAZ DOS POVOS:  
HOMO, EX HOMINIS LUPO, HOMINIS COOPERATOR 

De lobo te foi dado outrora o nome, 
Lobo que a própria espécie devastava 
Cruento e fero, qual não viras nunca 
Leões, panteras, tigres ou chacais!... 

 
E a fera, quando a fome 
A incita, é quando crava 
O dente e a garra adunca 

Nos míseros mortais. 
 

Da massa do teu cérebro colhendo 
A luz consciente e pura das ideias, 
Concebes mil engenhos homicidas, 

Inventos d'infernal destruição! 
 

Com eles, monstro horrendo! 
Há séculos semeias, 

Em guerras fratricidas, 
A morte e a assolação!... 

 
Mas como as forças cósmicas da Terra 

Cessaram suas lutas de gigantes, 
Trazendo à luz do Sol, d'amor sedenta, 
Dois mundos revestidos d'esplendores, 

 
O mineral que encerra 
Os fúlgidos brilhantes; 
E o vegetal que ostenta 

O olhar gentil das flores: 
 

Assim as mil paixões que a tanto custo 
Contem teu peito e o rubro sangue agita, 

Por último hão de ter a vida calma 
Que impõe por norma a tudo a Providência; 
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E o Belo, o Bom e o Justo, 
Na sua ação bendita, 

Levar-te aos seios d'alma 
A paz da consciência! 

 
Do sol os raios que dão vida ao globo; 

Da vida a força múltipla que atua 
Em prol de cada qual, para que tomem 

Quinhão no Bem, que é dado como a luz: 
 

Reclamam nos que o Lobo, 
Da história se destrua, 
E dê lugar ao homem 
Sonhado por Jesus! 

 
Se o caos do teu peito foi sequência 

Do caos primitivo da natura: 
Terá também destino igual ao deste; 

Dará um quarto mundo, o da Verdade!... 
 

O da alma, cuja essência 
Incorruptível, pura, 
Procria a luz celeste 

Do Bem, na Humanidade! 
 

Ver-te-ás então qual Semideus Consciente! 
O sangue que percorre em tuas veias, 
Origem dando a fúlgidas doutrinas, 
Às nítidas noções das coisas belas: 

 
Tua alma um resplendente 
Santuário, onde as ideias 

Serão luzes divinas, 
Mais puras que as estrelas! 

 
Antítese da Vida do Passado, 

Compete-te integrar na Terra os Povos; 
E, chave do vastíssimo problema 

Da Vida humana: honrando o Redentor, 
 



33 

 

Nos céus tem Deus traçado 
Aos teus destinos novos, 

Por síntese suprema, 
A Paz, o Bem, o amor! 

 
 

AO HOMEM 

Segundo as tradições que vão sumir-se 
Na noite secular das priscas eras: 

Rugiram contra ti, homem, as feras, 
E as cóleras do mar; 

Dos céus revoltos os trovões e os raios; 
Qual réprobo vivias no universo 

Inerme, nu e só, na sombra imerso, 
Sem Deus, sem luz, sem lar!... 

 
Após infindos séculos de luta 

Co'as forças implacáveis da matéria, 
Sofrendo, em toda a escala da miséria, 

O frio, a fome, a dor: 
Venceste, e opões às lúgubres cavernas, 

À escura habitação dos trogloditas, 
Os fúlgidos palácios onde habitas, 

Cônscio do teu valor!... 
 

Impérios contra ti ergueram déspotas, 
Quais moles colossais arquitetadas, 
Assentes no prestigio das espadas, 

Nas mãos dum Faraó, 
Dum hábil Júlio César; mas as moles, 
Minadas pela ação do povo obscuro, 

Caíram como cai um frágil muro 
No chão desfeito em pó!... 

 
No intuito de livrar teu grande espírito 

Dos vínculos do mal e enobrecê-lo, 
Tomas-te a Jesus Cristo por modelo 

Das tuas concepções; 
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D'acordo a espada e a cruz, a lei e o dogma, 
De ti fizeram novamente escravo, 

Mas tu, inda outra vez, altivo e bravo, 
Partiste os teus grilhões!... 

 
Por último lançando mão das forças 

Da Terra tua mãe, das leis da História: 
Apenas em três séculos de glória, 

Com mil prodígios teus, 
Mudas-te totalmente a face ao mundo, 
E propões-te a fazer o mesmo à alma, 

Porque esta, resplendente, justa e calma, 
Triunfe à luz dos céus! 

 
Forjou a mão de Deus no sol teus raios!... 

Daí todo o esplendor, todo o prestigio 
Do teu almo poder! o grão prodígio 

Das tuas concepções, 
Que em mármore e cristal, em prata e ouro, 

E em telas formosíssimas, transmites 
De mão em mão, sem conta, e sem limites, 

às novas gerações!... 
 

Na terra, erma de luz, homem surgiste, 
Trazendo no teu rubro sangue a Ideia, 

A luz que doma o fogo, o apaga, o ateia, 
E o faz descer do céu 

Humilde como um cão!... Poder terrível, 
Que Júpiter temeu, quando, iracundo, 

Mandou prender, por dar exemplo ao mundo, 
Na rocha a Prometeu!... 

 
Daí a mola oculta, a força ingênita, 

A causa porque tu, no ardor da guerra, 
Revolves sem cessar o céu, a terra, 

A alma e o coração, 
E fazes e desfazes, sem descanso, 

Sistemas, religiões, filosofias; 
Depões a deuses, reis e tiranias, 

Em nome da razão!... 
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Por veres quem tu és e quanto vales: 

Das próprias obras faze o claro espelho, 
E escreve em face delas o evangelho 

Da nova religião, 
O autêntico, o real, o verdadeiro; 

Que em vez do degradado filho d'Eva, 
Com legítimo orgulho a Deus eleva 

Tua alma e coração! 
 

Senhor das energias infinitas 
Do mundo, com que Deus teu pai reforça 

Teu múltiplo poder: expulsa a força 
Que os déspotas produz; 

Levanta novamente altar e templos 
Ao Belo, ao Justo, ao Bem, à Sapiência, 

Afim de que na Terra a Consciência 
Impere em plena luz! 

 
Em vez de Força, amor rege hoje o mundo!... 

E amor, se toma as normas da Justiça, 
Fará com que, empenhando-te na liça 

Dum ideal melhor: 
Floresçam sobre a Terra, em prol de todos, 

Honrando a Deus, servindo a Humanidade, 
Os sonhos de pureza e de bondade 

De Cristo, o Redentor!... 
 

Terás no espaço os soes por companheiros, 
Contigo permutando noite e dia, 

Na sua eterna e plácida harmonia, 
Os mil problemas seus!... 

D'acordo Deus e a alma, o céu e a terra: 
Verás com resplendor a tua Ideia, 

Chamando-a à vida, em tudo onde campeã 
O espírito de Deus! 
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À MULHER 

Senhor da Força, nós, o herói lendário, 
Da Terra o domador, o sábio, o forte, 
Dir-se-ia que juramos ante a morte 

Guerra d'irmão a irmão!... 
Mais feros do que os tigres, destruímo-nos 

A ferro, a fogo, a pólvora, a metralha, 
Deixando, pelos campos de batalha, 

O sangue, a assolação!... 
 

Mudou agora o Eterno ao mundo a rota 
Que há séculos trazia... e novos astros 

Despontam no horizonte, e em nossos mastros 
Mais rutilos troféus!... 

Em vez da guerra truculenta e ímpia, 
Impõe-nos por princípio a Paz dos Povos, 

Que impávidos demandam mundos novos, 
Nova luz, novo Deus!... 

 
Fechado para sempre o férreo ciclo 
Da guerra universal, obscuro berço 

Do velho mundo bárbaro, inda imerso 
Nas lendas dos heróis: 

Compete a Ti, Mulher, filha dileta 
De Deus, c'roar na Terra a grande obra, 
Que em fúlgido progresso se desdobra, 

à clara luz dos soes!... 
 

Missão mais nobre à vida humana é dado: 
Juntar e repartir de muitos modos, 

Por cada um de nós, e em prol de todos, 
Do Bem a eterna luz, 

Fazendo com que caiam na nossa alma, 
Qual chuva em messe loira e movediça, 

Numa missão d'amor e de Justiça, 
Os sonhos de Jesus!... 
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Em vez da Força, amor rege hoje o mundo! 
E amor, tomando as galas da Beleza, 
As normas de Justiça, a mãe, a deusa 

Das novas gerações: 
Ao teu celeste influxo, posto à sombra 
Da mãe de todos nós, a Humanidade, 
A paz será na Terra, e na Verdade 

Os nossos corações!... 
 

Beleza e amor, unindo-se, fizeram 
Do teu mimoso ser um relicário, 
Onde a mão do divino estatuário 

Os sonhos seus guardou!... 
D'encantos mil, conjunto incomparável! 

A Deus já mereceste tal conceito, 
Que só do amor divino do teu peito, 

A vida confiou!... 
 

Teu lindo rosto, espelho da sua alma, 
Transporta-me a ideais de tal apreço, 

Que em frente dele extático estremeço, 
E ponho-me a cismar: 

Se entre as ondas de graça e de beleza, 
Que lançam sobre mim seus olhos ternos, 

Está ou não oculto a bendizer-nos 
De Deus o próprio olhar!... 

 
Tem jus as níveas formas do teu corpo 

Ao flácido veludo, à fina seda, 
Primor da indústria humana que arremeda 

As pétalas da flor! 
Rainha! traja mantos d'ouro e púrpura, 

A doce pérola, o fúlgido brilhante, 
E tudo quanto esplêndido levante 

Na Terra o teu amor! 
 

Amor se simboliza num menino, 
Dos céus gentil e alado mensageiro, 

Trazendo atrás de si, como um cordeiro, 
Pacífico leão! 
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O mágico poder que a fera doma, 
A força de que se arma esse inocente 

És tu mulher, e a fera obediente 
O nosso coração! 

 
Cônscia de Ti, das leis da vida, impera! 

E aos pés verás as almas subjugadas! 
Tem mais poder que o fio das espadas, 

Um riso e olhar dos teus! 
Que o teu propício amor, dos céus oriundo, 
Nos doure a vida, a ampare, a dulcifique, 
Nos faça com que a alma humana fique 

Mais próxima de Deus! 

 
 

AOS FILHOS 

Trazidos pelo amor, que por instantes, 
O véu ergue à Verdade, 

Por nós à luz vieram, quais prestantes 
Peões da Humanidade!... 

 
Amor é quem dos céus nos abre a porta, 

Nos deixa ver o intuito 
De Deus na Terra, e a ele nos transporta 

Da amante o olhar fortuito! 
 

Em nós num sonho lindo tendo origem, 
Se o sonho a Deus encerra, 

As sabias leis da história humana exigem, 
Que o sonho desça à Terra!... 

 
Dos pais vingasse o amor, que este o faria 

Entrar na realidade, 
Expondo a divinal sabedoria 

Em plena claridade!... 
 

Com legítimo orgulho o sol dar-lhe-ia 
Seus raios sempre novos; 
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E a Terra os bens inúmeros que cria 
Em paz, a bem dos Povos! 

 
Em vez de irmãos maléficos eivados 

De ódios que o sangue atiça, 
Os bons e os maus ver-se-iam congraçados 

Em nome de Justiça! 
 

Em frente das pacíficas moradas, 
Jasmins, lírios e rosas!... 

E as ruas que pisamos marchetadas 
De pedras preciosas! 

 
Tal o sonho que passa pela mente 

Dum pai criando os filhos, 
E nessa fé remove diligente 

Milhares d'empecilhos!... 
 

Mas fá-lo em vão, que o mundo, sob um pato 
Cruel co'o ódio eterno, 

Lhe põe em derredor, injusto e ingrato, 
Em vez do céu, o inferno!... 

 
Às vezes chega a ter-se horror ao homem, 

às suas ímpias lutas, 
Ao termos de entregar o peito jovem 

Dum filho às feras brutas!... 
 

Antítese do Bem em que inda espera, 
Pergunta dolorido 

Um pai a Deus: se acaso lhe valera 
Seu filho ter nascido!... 

 
Enfim é lei, e a lei, ideal supremo 

Bendito e sublimado, 
Fará com que passemos deste extremo 

Do mal, ao Bem sonhado!... 
 

De Deus a Ideia amplíssima, infinita, 
Qual filha ao lar paterno, 
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Em torno a Deus esplêndida gravita, 
No seu percurso eterno! 

 
E tal como do caos pavoroso, 
Que a custo eu mal devasso, 

Surgiu mais tarde o mundo esplendoroso, 
Que rola pelo espaço! 

 
E à eterna luz dos soes no firmamento, 

Celeste peregrino, 
Caminha sem cessar no seguimento 

Dum Ideal Divino: 
 

Assim o coração febril se arrasta, 
Na sua luta imensa, 

Atrás do Bem Supremo, e tanto basta 
Por base à minha crença!... 

 
Buscando o sumo Ideal por entre antíteses, 

Fazendo e desmanchando: 
O espírito concebe as largas sínteses 

De Deus, de quando em quando! 
 

Ao fim de cada qual ressurge a Vida, 
E muda os moldes velhos 

Por outros que se ajustam à medida 
Dos novos evangelhos!... 

 
Sobre isto a história oferece-nos exemplos!... 

Os críticos deparam 
Co'os netos desmanchando um dia os templos, 

Que seus avós sagraram!... 
 

Daí os ódios vãos de fanatismo; 
Os múltiplos revezes, 

Que assolam as nações co'o cataclismo 
Das crenças muitas vezes! 

 
Quem do alto vê, no entanto, a história humana, 

Contempla sorridente 
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A marcha dos destinos porque emana 
Dum Pai onisciente! 

 
Passem nos céus, com rapidez tamanha, 

Os astros diamantinos; 
Que a terra os segue; a terra os acompanha 

Iguais são seus destinos!... 
 

Aquilo que há de vir e que deriva 
Daquilo que hoje somos, 

Que em si contém do Eterno a parte viva, 
Nos filhos o depomos!... 

 
Os filhos são da árvore da vida 

A flor dos novos frutos, 
A quem de Deus a essência é transmitida, 

Com os seus mil atributos! 
 

E os pais então o fruto assazonado, 
Já próximo da queda; 

Com eles cai a parte do Passado 
Que é morta, e Deus arreda! 

 
E quem nas leis divinas confiando, 

à fúlgida seara 
Do bem se consagrou, não morre quando 

Dos vivos se separa!... 
 

Contente desce em paz à sepultura, 
Na crença de que os filhos 

Verão mais tarde em plena formosura 
Dos sonhos seus os brilhos! 

 
Na marcha ascensional da humana história, 

Que a mão de Deus conduz, 
O filho entrou na Luz que é transitória, 

O pai na eterna Luz!... 
 

À farta os vermes seu cadáver roam 
Na campa onde se esvai! 
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Sua alma triunfante e os soes entoam 
Hosana a Deus que é Pai! 

 
 

À HUMANIDADE 

Estrelas que rolais no espaço etéreo 
Num vértice de luz vertiginoso, 

E em número sem conta e sem repouso, 
De Deus cumpris altíssimo mistério! 

 
E vós flores gentis, purpúreas rosas, 

Roxas violetas, cândidas boninas, 
Que abris, tomando formas peregrinas, 

À luz do Sol as pétalas mimosas: 
 

Comigo erguendo a voz 
Ao trono da Verdade, 

Saudai a Humanidade, 
Que é mãe de todos nós! 

 
Materno amor, que tanto admiro e acato, 

Perene luz vital do Ser Supremo, 
Ante cujo esplendor confuso eu tremo, 

Se sondo o teu Santíssimo mandato! 
 

Ou sejas tu mulher junto do berço 
Com terno olhar velando o teu filhinho; 

Ou tu maviosa rola no teu ninho; 
Benditas no concerto do Universo: 

 
Por tão divinos bens, 
No íntimo do peito, 
Votai sentido preito 

Ao símbolo das mães! 
 

Mulheres que prestais culto a Maria, 
À virgem Mãe de Deus, cheia de graça, 

Doçura, vida e esperança onde se enlaça 
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O vosso coração de noite e dia! 
 

E vós ingênuas multidões que hei visto 
Com ar tristonho, humilde e miserando, 
Nos templos de mãos postas adorando 
Por vossa padroeira a Mãe de Cristo: 

 
A Virgem que adorais, 
Tornou-se a precursora 
Da mãe que surge agora 
Aos olhos dos mortais! 

 
A mãe que em vez dos tristes filhos d'Eva, 

Levanta aos céus os filhos redimidos! 
Em cânticos transforma os seus gemidos! 

No Bem o mal, na doce luz a treva! 
 

A mãe que os filhos todos encaminha 
Ao Sumo Bem, que traz no peito oculto; 
Erguei-lhe pois altar, prestai-lhe culto; 
Tem jus a que bradeis “Salve Rainha” 

 
“Bendito sê nos céus! 
Bendito sê na Terra! 

Sacrário onde se encerra 
O Espírito de Deus!” 

 
Oh povos que viveis sob a vigília 

Do olhar supremo em toda a redondeza, 
Formando pelas leis da natureza 

E os vínculos morais, uma família: 
 

Sabei que cada qual, tendo-a consigo, 
Trará como um clarão na consciência, 

Um rutilo fanal, a Providência 
Que o pode redimir na hora do perigo! 

 
Intérpretes de Lei 

Divina, e para exemplo, 
Em honra dela um templo 
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Na alma humana erguei! 
 

Estrelas, flores, mães, sábios e crentes, 
Vós todos que formais a eterna coorte 

Dos bons, dos que perante a vida e a morte, 
De Deus espargem raios resplendentes: 

 
Por preito à obra santa e redentora, 

Que põe a Terra e os céus em harmonia, 
Como alto solta alegre a cotovia 
A límpida canção à luz d'aurora: 

 
à minha unindo a voz, 

Cantemos criaturas, 
Hosana nas alturas 
à Mãe de todos nós! 

 
 

AO NOVO CICLO HISTÓRICO: AO TRIUNFO DO ESPÍRITO 

Homem! sob o dossel das fúlgidas estrelas, 
Que espalham pelos céus de Deus o Ideal jucundo, 

Surgiste insciente e nu, por entre mil procelas, 
A custo iniciando o teu Poder no mundo!... 

 
A Terra, que há de ser mais tarde o teu Império, 

Teatro e panteão dos teus troféus de glória, 
Prendeu-te inerme e escravo, e impôs-se ao teu critério 

Terrível como um Deus, no escuro umbral da História!... 
 

No fundo do teu Ser, que sabias leis dirigem, 
Rompia ainda incerta, envolta em serração, 

Tua alma, cuja luz transporta o mundo à origem 
Do Belo, Justo e Bom, do amor e da Razão!... 

 
Que séculos sem fim primeiro que desvendes, 

Dos vínculos da carne, esse fanal divino!... 
Que lúgubres visões!... Que espectros!... Que duendes!... 

Que espíritos do mal, turvavam teu destino!... 
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Que o digam as ficções do extinto fetichismo!... 
O número sem fim dos deuses dos selvagens!... 

As tétricas visões da Fé no Judaísmo!... 
Do inferno dos cristãos as lôbregas voragens!... 

 
Mas tudo enfim venceste e hoje soa a hora 
De veres sem pavor a estrada percorrida!... 
De creres já em ti, em Deus, na luz d'aurora 

Que encerra um velho ciclo, e um novo te abre à Vida!... 
 

Deus fez desse teu peito um campo de batalha 
Das lutas no Universo!... E aí foram mantidas, 

Em nome do Ideal que a terra e os céus trabalha, 
Medonhas convulsões e guerras fratricidas!... 

 
Decerto obedecendo a oculto e grão motivo, 
No plano universal da Vida a que és sujeito, 

As mil conflagrações do caos primitivo 
Vieram a surgir de novo no teu peito!... 

 
Dois ciclos Deus traçou, duma órbita infinita, 
Dos povos do universo às múltiplas colmeias: 

Um vota-o as paixões que o rubro sangue agita; 
O outro ao resplendor sereno das ideias!... 

 
Início da missão primeira a que és chamado, 

Tu vês, em pleno horror, da força o predomínio 
Nas feras, que, cruéis, rugindo em alto brado, 
Se votam sem quartel às lutas de extermínio!... 

 
Mil raças d'animais, minados d'ódio eterno, 

Trucidam-se, correndo o rubro sangue em rios!... 
Tem ódios figadais, que lembram os do inferno, 

Que foi a projeção de tempos tão sombrios!... 
 

Em face então do mundo aceso todo em guerra, 
Proclamas-te senhor e rei da criação! 

E levas sem quartel a morte a toda a Terra, 
À pedra, a pau, a ferro, e a tiro de canhão!... 
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Soberbo co'o poder, que d'ambições se nutre, 
Gravas-te nos brasões heráldicos da glória, 
Das feras, o leão, o tigre, a águia, o abutre, 

Quais símbolos fiéis da tua ação na História!... 
 

Atrás de mil visões formadas como espéculos 
Que alcançam do Ideal a luz sempre distante, 

Tu fechas hoje em dia, ao fim de largos séculos, 
Dos deuses, reis e heróis o período brilhante! 

 
Os próprios animais, aqueles que escolheste 

Por símbolos fiéis do teu poder, é certo 
Que estão-se a eliminar também: a morte investe 

Com eles por fatal e superior decreto!... 
 

A paz que hoje vais ter por nova lei suprema, 
É a mesma a que atingiu o próprio caos por meta; 

Nos paramos do azul os soes a tem por lema 
Escrito a fogo eterno aos olhos do poeta!... 

 
Num múltiplo vaivém, numa completa antítese 

Por entre o gozo e a dor, por entre a sombra e a luz, 
Chegas-te a conceber do mundo inteiro a síntese 
Num pai celeste e Bom, no Deus que viu Jesus!... 

 
Deriva desde então do período primeiro 

O fim que se aproxima e o resplendente alvor 
Do novo Ideal que traz o fim do cativeiro: 

Em vez da Força, a Ideia; e, em vez do Ódio, o amor! 
 

Teu cérebro pensante é como uma semente 
Que está reproduzindo a flor do Ideal! 

Eterno nos traduz por forma resplendente 
Do seu divino autor a essência espiritual!... 

 
Do belo lírio d'alma as pétalas brilhantes 

Cambiam sem cessar de cor e de perfume, 
E levam do Porvir, aos séculos distantes, 

O espírito de Deus que o mundo em si resume!... 
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É como o grão sutil que um cedro do Himalaia 
Expõe formoso ao Sol, em todo o seu sistema!... 

Em íntimo labor co'as leis da Vida, ensaia 
A eterna solução do divinal problema!... 

 
O mesmo estão fazendo as fúlgidas estrelas, 

Formoso campo em flor, ideal jardim divino!... 
Daí as mil visões das coisas as mais belas 

Que espargem sobre nós seu brilho diamantino! 
 

O mundo desde os soes da cúpula infinita 
Às flores a teus pés, com paternal carinho, 
Insuflam nesse peito ansioso que palpita 

Valor para que vás seguro em teu caminho!... 
 

Tem fé no teu destino; em Deus tem confiança! 
Da tua história escrita as páginas sem conta 

Derramam na tua alma a nova luz que avança 
D'acordo co'o universo e que hoje em ti desponta!... 

 
Em vez do legendário herói das priscas eras, 
Das guerras extraindo a glória a todo o custo: 

Honrando o Criador, e as fúlgidas esferas, 
Serás, qual semideus, sereno, sábio e justo!... 

 
É este o Ideal que as leis da natureza 

Inspiram com sublime e cândida alegria!... 
Que as normas da Razão, que as pompas da Beleza, 

E as máximas do amor, reclamam noite e dia!... 
 

O mesmo ensina o mar que arqueja palpitante, 
Da terra enviando a Deus seus cânticos d'amor!... 
O mesmo o terno olhar dos olhos duma amante; 
O augusto erguer do Sol, o calmo abrir da flor!... 

 
O ciclo que hoje se abre, embora ainda incerto, 
Vem dar um novo rumo à tua antiga história; 
Vem pôr-te em equilíbrio, em íntimo concerto 

Co'a vida universal, de que és a alma e a glória! 
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É esta a nova Fé que em tuba altissonante, 
Interprete da Vida, entoa a voz da musa!... 

Correi, povos, a ouvir-lhe o seu clamor vibrante!... 
O espírito de Deus em sua voz se acusa!... 

 

NOVA LUZ! NOVO IDEAL! 

Espírito Supremo, donde brota 
A luz que eterna os mundos alumia, 
E deixa pelo espaço uma harmonia 

Eco da tua voz! 
Inspira-me a assistir, sereno e impávido, 

Ao fúnebre ruir do cristianismo, 
E deste inevitável cataclismo 

Salva-te a ti e a nós! 
 

A Ti, o forte, o sábio, o justo, o símbolo 
De toda a perfeição, a ti importa 

Que desta fé, tornada letra morta, 
Vejamos renascer 

Do mundo novo a crença ardente e rutila, 
Co'o mágico fulgor da nossa Ideia, 

O espelho onde melhor se patenteia 
No mundo o teu poder! 

 
Ao teu olhar religiões sem número, 

Com ritos, cultos, cheios de fulgores, 
Desabam, como as pétalas das flores 

Ao Sol que as reproduz!... 
Que um novo Ideal d'amor, de ti nascido, 
Trajando d'ouro e púrpura o horizonte, 

Das sombras de hoje, esplêndido desponte, 
A dar-nos nova luz!... 

 
Outra verdade, filha destes tempos, 

Que venha a nós em nome teu, nesta hora, 
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Matar a sede ardente que devora 
Os nossos corações, 

Depois que à intensa luz de mil combates, 
Travados pela fé contra a Ciência, 

Começa-se a apagar na consciência 
O ideal cristão! 

 
A Ti atrais as almas como as águias 

De monte em monte a prole aos céus subindo, 
Fazendo com que atinja o espaço infindo 

Que abarca o seu olhar!... 
De Brahma a Buda, de Moisés a Cristo, 

Se fez essa ascensão prodigiosa, 
Ao fim do qual a alma é desejosa 

De a novos céus voar!... 
 

Ah desta vacuidade em que se encontram 
Os nossos corações cheios de febre, 

Que uma alma nova irrompa e audaz célebre 
Suas núpcias d'amor 

Co'o mundo que lhe coube por partilha, 
Passando a coexistir serenamente, 
Harmônica, feliz e resplendente, 

Como ante o Sol a flor!... 
 

Por nós, que não por ti, que és intangível 
Às frágeis condições da vida humana: 
Perante o aspecto triunfal que emana 

De toda a criação: 
Convém-nos expungir do fundo d'alma, 

Da fonte onde se gera o pensamento, 
O cunho de tristeza e desalento, 
Que imprime o ideal cristão!... 

 
Ha na verdade em tudo o que é beleza, 

E força e vida e amor nas criaturas, 
Desde os astros que brilham nas alturas, 

à flor a nossos pés: 
Tanta porta do céu a abrir-se à alma; 

Riqueza tanta e tanto amor oculto 
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A revelar-te a Ti, que é justo um culto 
Erguer-lhes outra vez! 

 
Digamos a verdade: uma semente, 

Que eterna e intacta a árvore resume, 
Com troncos, folhas, flores e o perfume 

Que entrega às virações: 
Encerra em si mais luz, lição mais prática, 

Mais digna de por nós ser aprendida 
Qual máxima d'amor, e ideal da vida, 

Que um livro d'orações! 
 

Tua alma é presa ao mundo que criaste 
E o mundo, cuja órbita infinita 

Abrange a Terra, e os céus, onde palpita 
D'amor teu coração, 

Tem jus a que façamos dele a Bíblia 
Eterna, aonde aprenda a Humanidade, 

Sedenta de Justiça e de Verdade, 
A nova religião!... 

 
Ah tens a executar teus vastos planos 

D'amor, e de Justiça, aurifulgentes, 
Fanáticos aos mil, e mil videntes, 

E inúmeros heróis, 
De vária estirpe: o artista, o justo, o sábio, 

Buscando interpretar teu pensamento; 
E encontram pelo azul do firmamento 

No mesmo afã os soes!... 
 

Que à tua voz as gerações extintas 
Ressurjam e contemplem com surpresa 

Esta obra imensa, cheia de beleza, 
Que em múltiplo labor, 

As novas gerações estão fazendo!... 
Que em nome da Verdade triunfante, 

Uníssono na Terra se alevante 
Este hino em teu louvor! 
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APELO SUPREMO! 

A minha alma imortal neste exílio onde existe, 
Abrigando no seio a ideais tão risonhos, 

E entre os homens só vendo um sarçal ermo e triste, 
Onde outrora plantara o jardim dos seus sonhos: 

 
Teve a sorte cruel duma flor, que enganada 

Pelos raios do sol, ainda inverno e entreabriu; 
Mas que dias depois, co'o cair da geada, 

E o soprar do nordeste, afinal, sucumbiu!... 
 

Assim foi para mim o florir dos amores, 
Nessa quadra febril em que o sangue é fecundo, 

Quando rompe a manhã, quando abrem as flores, 
Quando o Sol brilhante e o azul é profundo!... 

 
Nem há rocha no mar, pelas ondas batida; 

Nem há nuvem no céu, pelo vento açoitada; 
Nem há rosa num vale pelo sol esquecida, 

Que se possa dizer mais do que eu desgraçada!... 
 

Mas se o mal nos incita, e Deus quer nos transporte 
Dum estádio a outro estádio através muito custo, 

Em demanda do Bem, que triunfa da morte: 
Deves crer do Porvir no Ideal santo e augusto! 

 
E se foste, minha alma, a iludida afinal, 

Quando creste emplumar nesta quadra o teu ninho... 
Pede a Deus que te envie aquela hora fatal 

Que abre a porta à Verdade e vai tu teu caminho!... 
 

Oh Justiça incriada! oh meu Deus! oh meu Pai! 
Tu que a mim me mostras-te o teu seio, esse abrigo 

Da Beleza e do amor, que me envolve e me atrai: 
Dá-me as azas Senhor, com que vá ter contigo!... 
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REFÚGIO ÚLTIMO! 

Deixa, Senhor, do mundo em que eu hábito 
A ti meu ser se evole!... 

Tem jus aos céus quem mede esse infinito 
Que vai de sol a sol!... 

 
Sonhei na terra, amando-a muito e muito, 

Novo Deus, nova lei; 
Mas foi, pura ilusão, baldado intuito, 

Contigo só me achei!... 
 

Supus em vez do gélido egoísmo, 
Da guerra surda e atroz 

D'interesses, em perpétuo antagonismo, 
Que envolve a todos nós: 

 
Homens, povos, nações, por vários modos 

Unidos, dando as mãos: 
Todos por um, valendo um só por todos, 

Vivendo como irmãos!... 
 

É fé que sigo, é crença que mantenho: 
Que em misterioso nó 

Unis-te os homens, com supremo engenho, 
Formando uma alma só; 

 
Em serviço da qual cada individuo, 

Com múltiplo labor, 
Trabalha por lhe dar, no esforço assíduo, 

O máximo esplendor!... 
 

Quão mais estreito o vínculo for dado, 
Mais luz há de irromper 

Do nosso coração, do amor gerado 
No ventre da mulher!... 

 
Tal o sonho que em dias mais felizes 
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Ao mundo consagrei!... 
Como há de aqui lançar fundas raízes: 

A ti contente irei!... 
 

Se um raio de calor ou luz, prestantes, 
A terra a si prendeu: 

É vê-los como, em rápidos instantes, 
Se evolam para o céu; 

 
E como, num sentido em tudo oposto, 

A pedra na amplidão, 
Quanto mais alto atinge, com mais gosto 

Gravita para o chão!... 
 

E eu não gravito: eu subo na vertigem 
Dum célico condor 

A demandar em ti, na própria origem, 
Beleza, luz e amor! 

 
Permite, pois, do mundo em que eu hábito 

Meu ser a ti se evole: 
Tem jus aos céus quem mede esse infinito 

Que vai de sol a sol! 
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LIVRO SEGUNDO 
ESPELHO DUPLO - O MUNDO E A CONSCIÊNCIA 

 

 

ALVORADA 

Algures brilha o sol no azul do firmamento, 
E expõe com resplendor das coisas o espetáculo! 

Aqui, na escuridão, o mundo é tabernáculo 
Onde os frágeis mortais descansam um momento!... 

 
Além, o Sol incita o mundo ao movimento, 
À luta pela Vida, o esteio e o sustentáculo 

Desde o ser da Razão ao mínimo animáculo, 
Aqui, o sono esparge em todos novo alento! 

 
Ó Luz! tu és do mundo a Força, a Alma, a Vida, 
A essência do meu Ser, a minha própria Ideia, 
O próprio Deus, talvez!... Beleza, amor, Verdade! 

 
Atrás de Ti caminha a Terra, mãe querida! 

Bendito caminhar! Por Ti minha alma anseia!... 
Bem-vinda sejas, pois, oh doce claridade! 

 
 

À LUZ 

Oh Luz dourada e pura! 
Oh Luz, irmã do amor! 

Espelho e formosura 
Da Alma do Senhor! 

 
Em ti eu vejo e abraço 

O autor da criação, 
Soltando pelo espaço 

Esplêndida canção 
 

Meus olhos que te admiram, 
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Bem como a Terra e os céus, 
Ao verem-te, sentiram 

O próprio olhar de Deus! 
 

O céu, mal vens n'aurora, 
Mais alva que a alva lã, 

De púrpura colora 
As faces de manhã! 

 
A Terra, envolta em galas, 

Mais bela que as Huris, 
Reveste-se de opalas, 

De pérolas e rubis! 
 

As aves inocentes, 
Sentindo o teu fulgor, 

Gorjeiam, de contentes, 
Seus cânticos d'amor! 

 
Os lírios junto às fontes, 
Perdendo o teu clarão, 
As suas lindas fontes 

Inclinam-se para o chão! 
 

Eu mesmo, se em verdade 
Sonhei, com Jesus, 

O bem da Humanidade, 
A Ti o devo oh Luz! 

 
Oh cândida alegria! 

Espírito de Deus, 
Que animas noite e dia 

A Terra, o mar, e os céus, 
 

Adoro-te portento!... 
E a Ti levando as mãos, 

Como ante o sacramento! 
Os símplices cristãos!... 

 
Desta alma és o esteio! 
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Que a tua essência pura 
Ampare-me no meio 

Da minha desventura!... 
 

E quando a morte um dia 
Roubar aos olhos meus, 
A esplêndida harmonia 

Que formam Terra e céus: 
 

Seguindo prazenteiro 
A lei que me conduz, 
Meu grito derradeiro 

Será por ti oh Luz! 

 
 

AO SOL! 

Oh maravilha esplêndida engastada 
Na fronte augusta do azul profundo, 
Qual lâmina brilhante onde gravada 
Se visse a face de quem fez o mundo, 

 
Eu te saúdo oh Sol? qual religioso 
O Índio quando viu a vez primeira 
Surgir do mar teu facho luminoso 
E alegrar com a luz a terra inteira! 

 
Ah! quis cantar o braço onipotente 

Que por nós trabalhava a cada instante: 
E a terra, o mar, e quanto vive e sente, 

Apontou para Ti, astro brilhante! 
 

Possam teus raios que nos céus se expandem 
Ricos da glória e cheios d'alegria, 

Fazer com que do peito meu debandem 
As sombras da tristeza que trazia, 

 
E ouve-me um canto alegre como o coro 
Das aves quando, envolto em majestade, 
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Tu transpões do oriente as portas d'ouro 
E abençoas dos céus a Humanidade! 

 
Oh astro, coração três vezes santo, 
De cujo seio foi por Deus emerso 

O movimento e a vida e tudo quanto 
Forma hoje a harmonia do Universo! 

 
Ouvi louvar-te, num concerto vario, 

Montanhas, mares, flores e arvoredos, 
Que do meu peito, como dum sacrário, 

Confiaram seus íntimos segredos! 
 

Louvam-te as aves; louvam-te as crianças, 
E os velhos que não têm fogo nos lares, 
Buscando a doce luz que tu lhes lanças, 

Como a imagem de Deus junto aos altares! 
 

Louva-te, oh Sol! a terra a quem quiseste 
Por tua esposa, na época sombria, 

Em que de crepe a abóboda se veste, 
Lacrimosa chorando noite e dia; 

 
E os júbilos e os mil festões de gala 
Com que cingiu de noiva delirante 

A casta fronte, quando a enamorá-la 
Sentiu de novo o teu olhar brilhante! 

 
Oh Sol! oh Sol! a minha língua é pobre 
Para cantar-te em verso o quanto vales 

Perante as maravilhas que descobre 
A vista humana por montanha e vales!... 

 
Desde o negro carvão que o fogo ateia 
Ao cedro altivo que no mundo avulta; 

Desde o meu sangue à luz da minha ideia: 
Por tudo existe a tua essência oculta!... 

 
Hóstia de luz esplêndida, patente 

Perante os povos em perpétua missa! 
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Tu, que és de Deus o espelho resplendente, 
Trono de glória e sede de Justiça: 

 
Se apagares nos céus teu facho enorme, 

Suspensa a vida no labor interno, 
Tu verás como a terra logo dorme 

Entre as sombras da noite um sono eterno!... 
 

Seja pois o meu canto um desafogo 
Da nossa gratidão, astro, jucundo! 

Coração formosíssimo de fogo 
Que em nome do Senhor dás vida ao mundo! 

 
E prossegue no carro flamejante 

A derramar teus bens por mundos novos, 
Que enquanto vês na marcha triunfante 

Infindas tribos d'animais e povos: 
 

Eu, deslumbrado ainda com os vestígios 
Da tua luz, de tantas coisas belas, 
Louvarei o autor de tais prodígios 

Sob esse manto esplêndido d’estrelas! 

 
 

AO MAR! 

Senhor! eu canto o mar, que no saltério 
Desses orbes de luz que além se avista, 

Com a voz dum tristíssimo salmista 
Teu nome ousa louvar no espaço etéreo! 

 
Canto o apostolo, o mestre da Verdade, 
Que, aprendendo de ti altos segredos: 
Contra os negros tiranos dos rochedos 
Vai pregando o sermão da Liberdade! 

 
Ah cuja grande voz, d'além do abismo, 

Apraz-me ouvir por noite tenebrosa 
Imponente crescer, bramir raivosa 
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D'encontro à rocha onde eu medito e cismo! 
 

Ei-lo sempre naquele arfar profundo, 
Em luta colossal, guerra infinita, 

Contra o sopro do céu que eterno o agita, 
Desde o dia em que Deus o trouxe ao mundo! 

 
Se tudo quanto aí à luz se cria, 

Tudo trabalha mas descansa e dorme, 
Por que anda sempre oh mar, teu seio enorme 

Nessa luta cruel de noite e dia?! 
 

Em ânsia igual só tenho a comparar-te 
À marcha desses mundos que o Senhor 

Tornou em corações do seu amor, 
Para a vida acordar por toda a parte! 

 
Tu és o irmão dos astros; és da Terra 
O imenso coração profundo e triste, 

Que eterno oferece a vida a quanto existe, 
Co'o auxílio do Sol, que tudo encerra!... 

 
Ah muito seja embora o desgraçado, 
Muita a miséria oculta nesse abismo, 

Desde as cenas do horrível cataclismo, 
De que rezam as bíblias do Passado: 

 
Eu vejo em ti o pai dos pobrezinhos, 

A quem nada deixando as leis avaras, 
Tornas-te-lhes os peixes em cearas, 

Para matar a fome a seus filhinhos!... 
 

O eterno confidente de infelizes, 
De quem pareces ser tão grato espelho, 

Que servindo para eles d'evangelho, 
Eu não sei que palavras tu lhes dizes, 

 
Que fico aí por tempos esquecidos, 

Tão preso a escutar-te a voz das águas, 
Que obtenho acalmar a dor às mágoas 
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E adormecer meus males tão compridos!... 
 

Oh! mar! oh! mar! quando eu a sós medito 
Nas rochas sobre os píncaros calado, 

Recorda o teu rumor cadenciado 
Um pendulo suspenso no infinito!... 

 
Harpa de Deus exposta aos quatro ventos, 
Onde o sopro, que a vaga à vaga impele, 
Descanta harmonioso um hino Àquele, 

Que a terra e os céus encheu de mil portentos!... 
 

Quer a cólera acesa da tormenta 
Te divida em terríveis multidões 
De tigres, de panteras, de leões, 

Rugindo em cada vaga que rebenta; 
 

Quer ouça pelas algas verde negras, 
E as praias solitárias onde eu choro... 

Cantar o teu amor em vasto coro 
De rolas, rouxinóis ou toutinegras: 

 
Ou fera ou pomba, igual amor me ateia 

O teu gentil amor e altivo orgulho, 
Quando este arroja à praia o pedregulho, 
E aquele as lindas conchas lhe semeia!... 

 
És sempre o mesmo! És sempre o grande amigo, 

Sobre cuja espantosa imensidade 
Vejo passar o sopro da Verdade, 

Da doutrina de Deus, que adoro e sigo! 

 
 

ÀS NUVENS 

Vapores que em vistosos cortinados 
Armais dos céus o templo de safira 

Com púrpura e finíssimos broxados, 
Sede hoje o assunto para a voz da lira! 
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Que eu quero ter a íntima certeza 

Que, antes da hora da fatal partida, 
A minha alma no mundo fica preza 
Às coisas belas que adorei na vida... 

 
Horas felizes que ainda hoje eu passo, 

Pelas tardes calmosas do verão, 
Seguindo-as uma a uma pelo espaço, 

Dizei às nuvens se eu as amo ou não!... 
 

Eu que vou pelo mundo imaginando 
Visões sobre visões, sempre ilusórias: 

Comprazo-me em vos ver de quando em quando, 
Formas aéreas, sombras transitórias!... 

 
Vós que nas tardes e manhãs amenas, 

Passando como tímidas deidades, 
Deixais os céus juncados d'açucenas, 

D'alvos jasmins e roxas saudades; 
 

Vós que andais pressurosas, fugitivas, 
Os céus cruzando num lidar constante: 
Sorris-me como as múltiplas missivas 

Que envia ao Sol a Terra sua amante!... 
 

Imagens lindas dum amor jucundo, 
E espectros negros d'íntimos rancores, 
Do grande coração que agita o mundo, 

O mar, que tem como eu paixões e amores!... 
 

À tarde quando o Sol, cratera ardente, 
Vai prestes a apagar-se e, em desafago, 
Inflama as grandes portas do Ocidente 
E faz da terra e céus um mar de fogo: 

 
Ah! deixo os olhos espraiando a vista 

Pelos painéis de mil preciosidades, 
Aonde desenhais, com mãos d'artista, 
Em telas d'ouro olímpicas cidades!... 
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E agora são rochedos e campinas!... 

Fulvos leões e tímidas gazelas!... 
E logo Após castelos em ruínas, 

Visões d'amor, fantásticas donzelas!... 
 

Umas vezes são guerras estrondosas, 
Lutas cruéis d'impávidos gigantes, 

Onde há rios de sangue e pavorosas 
Sombras de heróis, e incêndios fumegantes!... 

 
E outras vezes, então, nuvens ligeiras, 

Convertei-vos em lírios e violetas, 
Em acácias floridas e palmeiras, 

E em vultos de Romeus e Julietas!... 
 

E eu amo a nuvem negra que imponente 
Abre nos céus a fúlgida garganta, 
E vomita do seio o raio ardente, 

E com ele o trovão que o mundo espanta... 
 

E a pudibunda nuvem d'alvorada 
Quando, ante o Sol esplêndido que assoma, 

Parece virgem pura e delicada, 
Branca de neve com dourada coma!... 

 
Oh nuvens que passais no firmamento, 

Bandos aéreos d'ilusões perfeitas!... 
Vós que tão lindas sois, e num momento, 

No chão caís em lágrimas desfeitas! 
 

Quando vos vejo pelo azul profundo, 
Voluptuosas, gentis e transparentes: 

Lembrais-me os sonhos que lancei ao mundo, 
Como um bando de pombas inocentes!... 

 
Bem mais felizes vós, que, num momento, 

Passando aéreo fumo em vale e serra, 
Levais convosco, a vida, o movimento 
De quanto nasce e vive sobre a terra!... 
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Já não assim meus sonhos, muito embora 

Levem consigo as novas do futuro: 
São nuvens belas d'esplendente aurora, 

Desfeitas sobre um chão ingrato e duro!... 

 
 

ÀS FLORES 

Eu venho-vos cantar, mimosas flores, 
A vós irmãs da luz, gentis e belas, 
Do chão que piso vívidas estrelas, 

Com mil perfumes, mil viçosas cores! 
 

À vossa encantadora companhia, 
Toda cheia de graça e de candura, 

Eu devo em parte a luz serena e pura 
Do amor, que meu espírito alumia!... 

 
Cercando-me dos vossos esplendores, 
Nos quais eu pasto dia e noite a vista, 

Consigo converter meu lar d'artista 
Num Louvre de riquíssimos lavores 

 
Em proferiu, alabastro, em prata e ouro, 
E em fúlgidos cetins!... Primores d'arte, 

Por onde o artista Máximo reparte 
Co'os olhos meus belíssimo tesouro!... 

 
Entre nós não há festas verdadeiras, 

No templo, no palácio ou na choupana, 
Que em todo o grão matiz da vida humana, 
Prescindam de vos ter por companheiras!... 

 
Ninguém na Terra vos disputa a palma 

D'expor, com fidelíssima justeza 
De cor e forma, cheias de beleza, 

Os vários sentimentos da nossa alma!... 
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A tímida donzela, ingênua e pura, 
Temendo-se dos bens que ela imagina, 

Nas pétalas da cândida bonina 
Procura ler seus sonhos de ventura!... 

 
Com finas mãos, as pálidas Ofélias, 

Por darem mais realce aos fios d'ouro 
Das bastas tranças: seu cabelo louro 
Adornam com alvíssimas camélias! 

 
Afim de se dizer à bem amada 

Do intenso amor o rápido delírio: 
Da rosa pudibunda ou branco lírio 
Se faz missiva pura e perfumada!... 

 
Os tristes na viuvez, e na orfandade, 

Roídos por uma íntima amargura: 
Desfolham na chorada sepultura, 
As pétalas do lírio e da saudade!... 

 
Eu mesmo, que do público debando; 

Dos mortos divorciado, e alheio aos vivos: 
Se vejo dentre sonhos fugitivos, 

Abrirem-se-me os céus de quando em quando; 
 

Supondo em vida os povos numerosos, 
Unindo-se em espírito e verdade, 

Viverem ante Deus e a Humanidade, 
Como irmãos, solidários, venturosos; 

 
E encontro, em torno às cândidas quimeras, 

Cruéis desilusões por toda a parte: 
Em guerra os homens, a virtude e a arte 

Sem o fogo sagrado doutras eras... 
 

Oh minhas flores! viva embora eu triste, 
Que as vossas sereníssimas imagens 

Conseguem libertar-me das voragens 
Com quanto belo na minha alma existe!... 
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Ah quando caio e vejo das misérias 
Cavar-se aos pés um sorvedouro infindo: 

Seguindo as espirais dum sonho lindo, 
Por vós remonto às regiões etéreas!... 

 
Em horas de fraqueza, horas mofinas, 

Se eu ouso vos fitar, sinto na face 
Um súbito rubor, qual se me olhasse 

Deus Pai, sob essas formas peregrinas!... 
 

Urnas santas, a mim que deposito 
No vosso olor sutil e perfumado 

As cenas mais gentis do meu passado, 
Perdidas para sempre no infinito!... 

 
Deixai que em testemunho da verdade: 
Do muito que vos quis e amei na vida, 
Como eco da minha alma agradecida, 

Meu canto o ateste à luz da eternidade!... 

 
 

À ÁRVORE 

Quando contemplo em paz teu nobre vulto 
Erguido aos céus: envolto em verde manto, 
Suponho contemplar um justo... um santo... 

Um pai... um Deus... algum mistério oculto!... 
 

Há não sei bem que força em mim tão forte, 
Não sei que grande instinto inabalável 

A levar para quanto é belo e estável 
Esta alma, para quem só Deus é norte, 

 
Que em ti, oh mãe, em ti achei guarida... 
A tua sombra oferece a paz e a esperança 

A quem no mundo é triste e em vão se cansa 
Para aos céus dirigir a própria vida!... 

 
Quantas vezes em horas d'agonia, 
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Que deixavam meus olhos rasos d'água, 
Eu não deixei ficar-te aos pés a mágoa, 

Buscando tua sombra noite e dia?!... 
 

Quantas horas fitando os céus pasmado 
Eu não passei, deixando o olhar suspenso 

Naquele vasto seio azul e imenso, 
Do verde de teus ramos marchetado?!... 

 
De dia, quando o Sol aquece o mundo, 

E os entes se propagam, nascem, crescem; 
De noite quando os astros resplandecem 
Naquelas solidões dum mar sem fundo: 

 
Se à tua sombra estou, sinto nesta alma 

Cair da doce cor que o Sol te veste, 
Da paz que tens, o bálsamo celeste 

Que em meu peito as paixões serena e acalma!... 
 

Ou quando o vento chega, e eu não sei donde... 
E passa sobre ti, murmura e canta, 

E eu olho e nada vejo, e a fé mais santa 
Me leva a crer no Deus que o mundo esconde; 

 
Ou quando à noite, num propício agouro, 
As estrelas dos céus que mais fulguram 
Das pontas dos teus ramos se penduram 
Como ideias de Deus em frutos d'ouro: 

 
Amo-te muito e muito, e não me admira, 

Quando tu à minha alma um Deus revelas 
E lhe mandas um hino em que as estrelas 

São as notas, e a tua coma a lira!... 
 

Oh árvore! no amor que a Ti me prende, 
Confesso ao mundo haver bem mais lucrado, 

Que em muito livro d'ouro encadernado, 
Que aí se espalha e muita gente aprende!... 

 
Se eu vira, como os frutos dos teus ramos, 
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Dentro desta alma abrir-se a flor da ideia 
À luz deste ideal que em nós se ateia 

Para que nós do mal ao bem subamos; 
 

Se às novas gerações, no meu saltério, 
Cantar pudesse a nova luz que assoma, 

Como os órgãos da tua verde coma 
Lançando a voz de Deus no espaço etéreo; 

 
Se eu fora como tu viver piedoso, 

E a qualquer desgraçado e pobre amigo 
Oferecer no meu seio o mesmo abrigo, 

Que estende sobre o ninho o ramo umbroso; 
 

Se eu conseguisse, enfim, levar meu dias, 
Perante o mal que sempre me acompanha, 

Como a árvore sonora da montanha, 
Que descanta ao soprar das ventanias: 

 
Só assim chegaria um dia a ser 
O espírito sereno, sábio e justo, 

A que deve aspirar, a todo o custo, 
O Senhor da Razão, que pensa e quer! 

 
 

À TERRA 

Oh Terra, Virgem mãe da Humanidade, 
Pelos frutos que dás eu te bendigo! 
Cheia de graça e cheia de bondade, 

O espírito de Deus seja contigo! 
 

Tu que és do Sol a esposa imaculada, 
Que entre perfumes, cânticos e flores, 

Passas no azul dos céus, virgem coroada 
Com o Candido mimbo dos amores: 

 
Como escuta piedosa a mãe seu filho, 
E dele aceita o mais pequeno objeto, 
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Ouve a harpa desta alma onde dedilho 
Por ti um canto d'entranhado afeto! 

 
Um canto aonde a própria natureza, 
Em cujo seio o astro meu se inspira, 

Reflete o seu conjunto de beleza, 
Unindo a eterna voz à voz da lira! 

 
O mar que te circunda a fronte bela, 

Que espelha ao longe a luz que o Sol t'envia; 
Te muda a negra crosta em linda estrela, 

E dá-te um canto cheio de harmonia; 
 

E o sutil pingo d'água onde escondes-te 
D'inquietos vibriões um mar profundo, 

Tão vasto como a abóboda celeste, 
Contendo a tantos como os soes do mundo; 

 
A árvore a prumo erguida ao firmamento, 

Posta por Deus na paz a mais completa, 
Quando, ao passar-lhe o espírito do vento, 

Descanta como a harpa dum profeta: 
 

E a semente da flor, qual grão d'areia, 
Que, inerte, fria, escura e pequenina, 
Contém as pompas da divina ideia: 
O lírio branco ou a rosa purpurina; 

 
O leão, implacável criatura, 

Quando a vítima arrasta inda arquejante 
Tinto de sangue, oferta-a com ternura 

À leoa parida, sua amante: 
 

E a indefesa tímida ovelhinha, 
Entre as flores gentis do verde prado. 
Meiga balando à mãe que se avezinha, 
Por dar-lhe o leite doce e perfumado; 

 
A águia quando solta a envergadura 
Das largas azas pelo azul do espaço, 
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E, em marcha triunfal, a enorme altura 
Passa nos céus sem luta, e sem cansaço; 

 
E a crisálida que abre à luz do dia 
Do invólucro o sedífero tesouro, 
E, nos enlevos d'íntima alegria, 

Expande à luz do Sol as azas d'ouro: 
 

Quanto, enfim, é teu filho a mim me pede, 
Que em nome deles eu te louve e cante, 

Supondo achar nesta alma o centro, a sede, 
O altar, de quanto o Sol lhe põe diante!... 

 
Oh minha mãe! a mágoa me entristece 

De que Deus, cujas dádivas divide 
Por tanta gente, a mim me não cedesse 

Para cantar-te a harpa de David!... 
 

Dos próprios pais e estranhos mal tratado, 
Fui pôr-me à tua sombra hospitaleira, 

E em teu seio de mãe abençoado 
Achei desta alma a pátria verdadeira! 

 
Não sei como surgiu o homem na terra!... 
Não sei onde os meus sonhos se dirigem... 

Mas quanto belo e bom minha alma encerra, 
Em ti encontra a perenal origem!... 

 
Quer sobre os cumes dos altivos montes, 

Quer à sombra dos vales verdejantes; 
Quer ouça a meiga voz das claras fontes, 

Quer as fúrias das ondas espumantes: 
 

Por onde quer que eu vá, minha alma sente 
Cercá-la tão solícito cuidado, 

Que quanto me concebe um dia a mente, 
Encontra sempre em ti o objeto amado!... 

 
Por isso, embora eu viva como o paria 
Junto às margens do Ganges cristalino, 
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Levando vida incerta, rude e varia, 
Entre os baldões dum ímprobo destino: 

 
Vivo entre flores, músicas e festas, 

Tendo por luz suprema o pensamento; 
Por palácios as múrmuras florestas, 
E alâmpadas os sóis no firmamento! 

 
Por orquestras as músicas plangentes 

Que geme ao longe o mar no cativeiro, 
Com os concertos das aves inocentes, 
E os murmúrios do límpido ribeiro! 

 
De manhã, com os cristais do fresco orvalho, 

Fulgentes cintiliando à luz do dia, 
Pisam meus pés, riquíssimo trabalho, 

Tapetes de preciosa pedraria! 
 

À tarde, quando o sol deixa as alturas, 
Qual Vinci, Miguel Ângelo ou Ticiano, 
Pões-me nos céus esplêndidas figuras, 
Como iguais as não tem o Vaticano!... 

 
À hora em que é dado o sono acoite 
Em doce paz meu corpo fatigado, 

Desdobras-me sobre ele o véu da noite, 
De fúlgidos brilhantes recamado!... 

 
E quando, enfim, entrar na noite fria 
Do túmulo, onde nada se condena, 

Do meu cadáver tirarás um dia 
O branco lírio e a pudica açucena!... 

 
Tais os bens que ofertas-te às almas ternas, 
Simples, crentes em Deus, ideal fecundo...! 

E dás-lhes nestas coisas sãs e eternas 
Bem mais riquezas do que aos reis do mundo!... 

 
E assim vais entre os soes deixando o aroma 

Dos inefáveis dons da Providência, 
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Como exala riquíssima redoma 
Em dourado salão a fina essência!... 

 
Oh Terra, Virgem mãe da Humanidade, 

Pelos frutos que dás eu te bendigo! 
Cheia de graça, e cheia de bondade, 

O espírito de Deus seja contigo! 

 
 

AOS ASTROS! 

Quando ergo à noite os olhos cismadores 
À cúpula do céu, cheia de mundos, 
E perco-me nos páramos profundos 

Dum mar sem fim de trêmulos fulgores: 
 

O céu, qual templo levantado à Vida, 
Armado de riquíssimo tesouro, 

De par em par descerra as portas d'ouro, 
E atrai a si minha alma embevecida!... 

 
Chovem-me então das célicas alturas, 

Das luminosas, cândidas estrelas, 
Visões sublimes, ideais e belas 

Da Causa que deu o ser às criaturas!... 
 

Amor as fez, amor no espaço as guia!... 
E é sob o influxo desta Lei Suprema, 

Que cada qual realiza o seu problema, 
Preso ao das mais em íntima harmonia!... 

 
Sim, cada estrela, vemo-lo sem custo, 
Sendo dos céus belíssimo ornamento, 

É um centro de vida e movimento 
Posto ao serviço dum princípio justo!... 

 
Por todo o etéreo azul da imensidade, 
Dos soes sem fim a fúlgida colmeia, 

Trabalha em traduzir, na humana ideia, 
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De Deus a perfeição, toda bondade!... 
 

Oh cúpula celeste, no teu seio 
Aprendo a ler em páginas de fogo 
O espírito das coisas que interrogo 

Por toda a parte, e em cuja essência creio!... 
 

Tu, co'o teu dossel azul sem fundo, 
Cheio de fogos d'alma claridade, 
Em múltipla e febril atividade; 

Sorris-me como a fábrica do mundo; 
 

O vasto pavilhão onde é servida 
Em mesas d'ouro, festivais e belas, 

Nesses milhões de esplêndidas estrelas, 
A eterna comunhão dos Bens da Vida!... 

 
Permite, pois, que em sã fraternidade, 
Reunindo os habitantes desta esfera 

Aos que há em ti, minha alma, sã e austera, 
Saúde a mãe comum “a Humanidade”; 

 
E adore, à luz dos fachos sempre novos, 

Do teu santuário, o espírito fecundo 
De Deus, Supremo Bem, que ampara o mundo, 

Inspira as almas e dirige os Povos!... 
 

E enquanto a vida vai em seu caminho, 
Por entre o dia claro e a noite escura, 

Conserva intacta esta alma crente e pura, 
Porque possa voltar ao pátrio ninho!... 

 
À luz da minha crítica profana, 

A Lei Suprema, que de Deus deriva, 
Eleva aos soes, em marcha progressiva, 

De virtude em virtude a alma humana!... 
 

Se duvidas tivesse, a fé e a esperança 
Levavam em contrário a vida minha, 

E a bussola, que ignora onde caminha, 
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Segue o seu norte e dele enfim descansa!... 
 

Astros sem fim, oh soes que estais por cima, 
Longe da Terra, em região mais pura! 
Deixai que o corpo desça à sepultura 

E a vós se eleve o espírito que o anima! 
 

O irmão da Luz, o amante da Verdade, 
Há de ir, deixando o invólucro que veste 

Como hóspede da abóboda celeste, 
Internar-se feliz na imensidade!... 

 
Astros! igual é a lei que nos governa! 

Na Terra, o nosso espírito fecundo 
Penetra nos recônditos do mundo, 

E vive como vós a Vida Eterna! 
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NOTAS ELUCIDATIVAS À DEDICATÓRIA 

No nosso período acadêmico, que decorre de 1859 a 1866, e no que 
se lhe seguiu de 1867 até ao ano de 1874 em que nos casamos, 
mantivemos estreitas relações de amizade com algumas famílias 
históricas da província e da capital, onde eram ainda vivos os 
agravos, e numerosas as queixas, contra as violências e as vinganças 
políticas que, de parte a parte, precederam, acompanharam e 
seguiram o triunfo das armas liberais, na guerra chamada dos dois 
irmãos, D. Pedro IV e D. Miguel I. 

A nossa substancial e nunca desmentida tolerância para com as 
crenças e as opiniões dos outros, derivada do Ideal de Justiça de 
1789, que seguimos desde os bancos da Universidade com 
inquebrantável fé e ininterrupta dedicação, e o quase fanático 
respeito pela inviolabilidade do lar, permitiram-nos estudar na vida 
íntima daquelas famílias ilustres, a transformação profunda que se 
operou nas crenças, usos e costumes deste povo, célebre entre os 
mais célebres da História. 

Tivemos a infinita ventura de conhecer de perto, nas suas melhores 
origens, as mais belas joias da alma portuguesa, de que o coração da 
mulher foi, é, e há de ser sempre o fiel relicário e transmissor! Daí 
em grande parte a nossa confiança na missão deste povo heroico, 
nos destinos dos outros povos, quando para todos brilhe e impere 
um novo Ideal de Justiça e em nome dele sejam banidas as paixões, 
quer religiosas quer políticas, das regiões augustas e serenas da Lei e 
do Poder. 

Dessas famílias destacaremos a de Silva Gaio, o glorioso autor do 
Mário, casado com D. Emília Paredes, filha do Conselheiro Cunha 
Paredes, Juiz do Supremo Tribunal de Justiça, aquele um vibrante e 
eloquente protesto contra os excessos de demagogia, ou clerical ou 
plebeia, de que o citado livro é um belíssimo documento; seu sogro 
um dos homens bons e ponderosos que partilharam e serviram o 
movimento liberal. 

A família de Luiz Monteiro Soares d'Albergaria, casado com D. 
Ludovina da Silva Carvalho, filha do célebre ministro de D. Pedro 
IV, senhora de excepcional ilustração, que conhecia a fundo o seu 
tempo, e sobre ele discorria com conhecimento de causa. 
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A família Osório, da Quinta das Lágrimas, e a da Graciosa, 
representando ambas o elemento são da aristocracia portuguesa que 
se pronunciou pelas liberdades e franquias pátrias, e onde me foi 
dado admirar os requintes da educação antiga, no que ela tinha de 
altruísta e de bom, segundo o verdadeiro espírito evangélico. 

A família do bacharel em direito Manoel Róis Salgado, de 
Carvalhais, filho de lavradores remediados da poética região da 
Bairrada, liberal convicto, implacável inimigo da intolerância 
religiosa e das tiranias políticas do tempo dos caceteiros de D. 
Miguel e dos Cabrais. 

Era sua esposa uma senhora de origem e tradições legitimistas, D. 
Ana de Vasconcelos, que muito sofrera com a guerra dos dois 
irmãos!... Sua alma piedosa, delicada e poética, sobrelevou a todos, e 
nos fez conhecer de perto, com quotidianos exemplos de bondade, a 
excelência das doutrinas do Evangelho, quando postas em prática, 
com fé e pureza de coração. 

A família de Manoel Maria da Silva Bruschi, desse grande moralista, 
filósofo e jurisconsulto que foi um dos luminares da Jurisprudência 
pátria e quem nos dirigiu os nossos primeiros passos na carreira 
forense. 

Era ele um dos mais autorizados e prestigiosos representantes do 
legitimismo, e quem nos forneceu informações curiosas sobre 
muitos pontos obscuros da guerra civil, e sobre motivos 
secundários, que contribuíram para o triunfo das armas liberais. 

Nas mesmas condições de saber, de coração e de espírito, mas numa 
ordem de ideias opostas às de Silva Bruschi, mencionaremos ainda o 
general Luiz Flipe Folque, conselheiro de estado, mestre que tinha 
sido dos reis extintos D. Pedro V e D. Luiz I, e que foi quem 
acompanhou e dirigiu o primeiro destes dois monarcas na sua 
viagem de instrução e recreio pela Europa. 

Era um perfeito homem de estado, modesto, erudito e tolerante para 
com todas as opiniões. Devemos a seu genro o Conde de Nova Goa, 
nosso velho e dileto amigo, a convivência com este perfeito homem 
de ciência, de cujas lições colhemos muitos elementos de 
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ponderação para formarmos juízo imparcial e seguro sobre a 
história dos partidos políticos em Portugal. 

Resta-nos mencionar nosso sogro, o general de divisão, Roque 
Francisco Furtado de Melo, que foi juiz do Tribunal Superior de 
Guerra e Marinha, que se orgulhava de ter feito as novas campanhas 
da Liberdade, e sua santa esposa D. Maria Máxima de Berredo, filha 
dum dos regeneradores do movimento revolucionário de 1820. 

Ambos tinham sido vítimas das guerras civis desde o cerco do Porto 
e ambos sofreram, com suas famílias, as mais cruéis perseguições 
dos sequazes do absolutismo em Portugal. 

Para inteiro esclarecimento, ainda diremos que alguns dos nossos 
parentes, tanto do lado paterno como do materno, eram legitimistas 
convictos, que se achavam destituídos das honras e benesses do 
antigo regime, e que protestavam contra a nova ordem de coisas. 

Tal foi o meio social em que nos achamos ao sairmos do lar paterno. 

A nossa posição singularmente favorecida neste conflito de 
interesses históricos, tendo tido a coragem de evolucionarmos em 
nome da ciência, e sob a influência dos espíritos mais cultos da 
época, para o regime da democracia pura, que melhor chamaremos 
do Direito Humano, inaugurado com a proclamação dos Direitos do 
Homem, em 1789; a excepcional ventura de conquistarmos para a 
sinceridade das nossas crenças a tolerância dos nossos 
competidores, tudo isto concorreu para nos fortalecer no Ideal dum 
novo Direito, duma Nova Justiça, duma Nova Moral, de que este 
livro é um modesto precursor no campo da poesia pátria. 

Não podíamos deixar por isso de o consagrar à memória inolvidável 
dessas venerandas criaturas, quase todas hoje extintas... às almas 
d'eleição que tanto fortaleceram as nossas crianças na bondade e na 
virtude humana. 

Por outro lado pertencendo pela educação que demos a nós 
mesmos, destruindo pela base a que recebemos no berço, aos 
homens de gênio e de fé, que espalharam pelo mundo os princípios 
revolucionários de 1789 e tentaram as primeiras aplicações práticas 
aos problemas pendentes da humanidade, e gênios em que havia 
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poetas como Lamartine e Hugo, músicos como Beethoven e Ricardo 
Wagner, economistas como Bastiat, publicistas como Proudhon, 
historiadores como L. Blanc, filósofos da grandeza e originalidade 
de Quinet e Michelet, cujos ideais de justiça e de amor nos 
conquistaram e nos acompanharão até à morte: compreende-se que 
em nome deles não ponhamos hoje a nossa fé e a nossa esperança 
sobre a regeneração do Mundo nas gerações atuais, incrédulas, 
céticas, e devoradas pela febre do ouro e do gozo! 

Neste atual período histórico, que é todo de negação, sem ideais 
definidos, e cheio de convenções, de hipocrisias e mentiras, cujo 
estado patológico foi magistralmente descrito por Max Nordau no 
seu livro célebre Les Mensonges conventioneles de notre civilisation, é 
natural que não encontrem eco estes nossos “Cantos”, nascidos 
duma grande fé no futuro da Humanidade! 

São quase todos uns modestos prelúdios, uns gorjeios ainda 
incertos, duma nova alvorada, e por isso os consagramos às 
gerações que hão de ter a ventura de ver em plena claridade o dia de 
que apenas distinguimos os primeiros prenúncios nos horizontes do 
futuro e da pátria. 

 

O QUE EU VI 

Esta poesia é uma das quatro ou cinco desta coleção que já foram 
publicadas. Não podemos verificar neste momento, por falta de 
tempo, em que jornal literário e em que data o foi. 

Pode dizer-se que é o prólogo e a síntese de todo este livro de 
“Cantos”. Pode até mesmo servir de explicação ao sentimento 
religioso que se acusa tão acentuadamente em quase todos os nossos 
trabalhos poéticos. 

Como dela se depreende o Deus a quem nos referimos está 
completamente fora dos moldes das religiões reveladas, dos 
ergástulos da fé dogmática. É o Pai da Vida, a Fonte do amor, o 
Deus da Natureza. 
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É como que o símbolo que personifica a Perfeição Absoluta; o Ideal 
do Universo; A causa primária de todo o existente; O sol vinificador 
das consciências e dos mundos. 

É a Beleza, é o amor, é a Justiça, a que tudo obedece, levados ao 
máximo grau de intensidade que é dado à razão humana atingir 
num determinado ciclo histórico, e que, como tal, ilumina as 
consciências, dirigindo-as!... 

Para todo o coração terno, para toda a alma de artista, será sempre 
imprescindível antepor-se ao espetáculo magnificente e 
deslumbrador do Universo, à marcha triunfal da Luz e da Vida por 
toda a parte penetrando nos últimos recônditos do mundo visível e 
invisível, e sem a interrupção dum só instante na sequência 
incalculável dos séculos, tirando de lá as maravilhas da natureza, 
antepor-se, dizemos, um mundo moral com as páginas 
infinitamente belas das civilizações já extintas; um mundo que 
sintetize todo o Ideal da Humanidade. E, nesse Mundo Moral, Deus 
é o Ser por excelência, a chave insubstituível do múltiplo e misterioso 
Problema da Vida. 

Nas insondáveis e invisíveis regiões da consciência humana, 
o mundo exterior, que é o reflexo, a continuação, o complemento do 
mundo interior, encontra neste, como outros tantos Ideais da Perfeição 
Suprema, as Leis da Vida, que atuam imperturbáveis, onipotentes e 
eternas. 

Para este Mundo Moral, para este Mundo das Almas, Deus é pois a 
personificação dessas leis e como tal o Ideal Supremo. 

Não cremos possível arrancar-se da natureza humana, deturpando-
a, qualquer das suas forças imanentes, e no número destas forças 
devemos supor a religiosidade, isto é, o sentimento de respeito por 
um Poder superior, causa primária, ponto de partida, iniciação e 
justificação de todo o existente, de tudo quanto vemos e sentimos. 

E para nós uma utopia impraticável, e nociva à solução dos atuais 
problemas da humanidade, o querer-se substituir o Ideal vivo e 
amoroso de Deus pela síntese fria e inanimada da ciência, assente 
exclusivamente em fatos demonstráveis!... 
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Em primeiro lugar as ciências positivas, pondo fora da sua esfera de 
investigação, e muito bem, a Causa Primária das coisas, não podem 
aspirar a resolver os problemas da consciência e do coração, e a 
fazer calar as imperiosas interrogações da sua voz interior!... 

Em segundo lugar, todas as ciências assentam, por ora, em meras 
conjecturas, em, aliás engenhosas e bem concebidas, hipóteses, que 
como tais em tempo algum poderão satisfazer a ânsia infinita de 
nosso espírito em tudo devassar e saber, e ninguém nos pode 
afirmar que amanhã não sejam substituídas por novas hipóteses, 
melhor concebidas e expostas. 

Em terceiro e último lugar, o povo e a mulher, isto é os obscuros, os 
simples, os que trabalham, os que sofrem e os que amam, que são 
quase, por ora, a humanidade inteira, não poderiam suspender as 
reclamações do seu coração e do seu espírito, à espera que os sábios 
lhes desvendassem os segredos da natureza, e convertessem as suas 
verdades, chamadas irredutíveis, num Ideal Supremo, que, para 
todos os efeitos, substituísse a Ideia de Deus a que o cristianismo 
deu uma feição tão amorosa na interpretação larga e fecunda dum 
Pai Celeste. 

Quem lucra com a guerra feita ao sentimento religioso, 
confundindo-o com o das religiões positivas, reveladas, são os 
reacionários católicos e, para prova, é ver o alastramento 
pavoroso que por todo o país se está operando nas classes ricas, e 
nas últimas camadas sociais, saindo-se até hoje triunfantes os que, 
pelas leis vigentes, pelas tradições históricas, e pelo futuro deste 
país, não deveriam ter cá entrado!... 

O que o sentimento religioso reclama é ser derivado para novos 
objetivos que mais diretamente interessem e sirvam os sofrimentos 
humanos, a moral, a arte, o direito e a justiça, abandonando o 
sobrenaturalismo com todo o seu cortejo de fantasias, de aberrações 
e de absurdos. 

No dia em que a Razão se puser de acordo com a Fé, o amor com a 
Justiça, será fácil à humanidade entrar na normalidade do seu 
destino, como fator poderoso que é, nos múltiplos e intermináveis 
problemas do Universo. 
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Em harmonia com estas ideias, com o Ideal de Justiça que 
professamos, e de que este livro é um veemente e sincero pregão, 
consagrando além disso à mulher e ao povo as nossas melhores 
esperanças na redenção do mundo: adotamos para traduzirmos o 
nosso Ideal Supremo, esta palavra que tem a consagração dos 
séculos, as simpatias e a adesão daqueles a quem principalmente 
visamos nos nossos “Cantos”. 

Sirva esta nota de explicação às poesias congêneres e 
complementares destas, Ave Criator, e o Sursum Corda e outras. 

 

TRISTEZA 

Escrevemo-la numa manhã de primavera na tapada d'Ajuda, 
quando esta não era ainda frequentada pelo público da capital. 

Naquele recinto onde não entravam os rumores da grande cidade, 
na benéfica e imperturbável quietação dos campos, sob 
uma tonalidade de cores e de sombras duma variedade e doçura 
infinitas, havia nessa manhã um grande movimento de vida na 
Natureza, muitos feixes de sol a distribuir e a combinar seus raios de 
ouro pelos troncos e a folhagem das árvores, pela verdura das 
relvas; muitos pássaros cantando em redor dos ninhos; muitos 
insetos zumbindo em volta das flores. 

Só nós aparecíamos no meio daquele trecho encantador de vida 
universal, com a nossa alma envolta em sombras caliginosas e, sob 
este influxo, o coração a trasbordar-nos de tristezas!... 

Estas derivavam de erros próprios e alheios e fazíamo-nos passar, 
ali, aos olhos da própria consciência, como um desconcerto na Vida, 
como uma nodoa na criação! 

Da alta compreensão que temos da dignidade humana e do papel que 
o Homem e a Humanidade representam nos destinos do Universo, 
(V. as poesias Ao Homem e à Mulher), resultou para nós uma filosofia 
e uma moral que são substancialmente incompatíveis com os 
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desalentos e as tristezas, porque aliás tantas vezes os nossos dias 
tem sido assaltados!... 

Daí o nosso apelo para a Natureza onde tudo está no seu lugar, não 
se desviando um ápice da linha que lhe foi traçada, no augusto e 
sereno cumprimento das suas leis eternas e divinas. 

Pedindo à natureza refúgio e amparo para as nossas dores, lição e 
exemplo para os nossos erros, naquele dia memorável entrou-nos 
n'alma, como um cortejo festivo de Deus, tudo quanto em volta de 
nós celebrava ali os mistérios da vida e irromperam nos dos lábios 
então estas estrofes despretensiosas e tais quais as publicamos hoje. 

Pelo hábito de as repetirmos longos anos, nos solilóquios com a 
nossa consciência, não nos aventuramos a alterar-lhes uma só 
palavra, nem uma só vírgula, e assim se explica que seja a única 
poesia deste livro com versos soltos, rimados apenas nos versos 
agudos. 

 
 

PRESSENTIMENTOS 

E como uma fotografia instantânea do estado da nossa alma 
quando, finda a nossa carreira universitária, tivemos de assentar 
arraiais no positivismo das coisas para havermos os meios com que 
se mantém o que há de mais imperioso: a existência, e nesta o que há 
de mais sagrado: a honra. 

Depois duma mocidade ruidosa, passada no convívio de livros dos 
mais célebres pensadores do século, e de talentos dos mais 
abalizados entre os lentes da Universidade, como Antônio de 
Carvalho, Silva Gaio, e Viegas; de rapazes cheios de ideais e de 
audácia, que mais tarde se haviam de tornar célebres nas letras, 
como Antero do Quental, Teófilo Braga, Eça de Queiroz e Anselmo 
de Andrade, estes dois últimos nossos condiscípulos; num período 
em que todos acreditavam na transformação completa do existente, 
para, abandonados de vez os velhos e caducos moldes do mundo 
medieval, entrar-se definitivamente na normalidade da vida que as 
ciências dos últimos séculos, e o direito de Revolução, nos 
garantiam: compreende-se bem qual seria a nossa tristeza ao 
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entestarmos com uma sociedade, mais que qualquer outra, 
decrépita, incrédula, egoísta e dissoluta! 

Tínhamos já então feito a nossa primeira viagem à França, sob o 
império da mais desenfreada corrupção política dos últimos tempos, 
na restauração do Império por Napoleão le petit e causou-nos 
indignação o que observamos de perto na cidade santa de Direito 
Moderno, sobre a qual tinham raiado os inolvidáveis dias de 1789 e 
que fora o teatro das primeiras e gigantescas batalhas do Povo, em 
nome do Direito Humano, contra os tronos coligados em nome 
do Direito Divino!... 

Estávamos nas vésperas da guerra Franco-Alemã que todos previam 
como inevitável e de que resultou este tardio e indeciso movimento 
democrático, a cuja sombra a França não conseguiu ainda 
emancipar-se completamente dos preconceitos e velharias do antigo 
direito!... 

Regressamos à pátria com a alma mais cortada de dores de que 
quando dela partíramos!... 

A nossa intervenção quotidiana na vida do Povo, pela profissão que 
exercemos, o conhecimento das suas múltiplas e infinitas misérias, a 
sua falta de compreensão e de energia em reivindicar os seus 
direitos e a defesa da sua causa; o egoísmo desenfreado da 
burguesia triunfante com a sua lastimosa indiferença pelo futuro da 
Pátria; a irremediável cegueira da aristocracia portuguesa em não se 
separar das fórmulas já hoje varias de sentido e exaustas de forças, 
do Direito Divino, representado no trono e no altar, direito já morto 
nas consciências pela força da razão e da lógica, antes de o ser no 
campo da batalha pela força das armas: todo este conjunto de 
circunstâncias adversas, concorreu para nos entibiar a fé e a 
esperança na realização dos nossos ideais. 

Ao vermos a Nacionalidade Portuguesa há três séculos desviada do 
seu destino histórico sem conseguir reatar as tradições perdidas, 
apesar dos violentos abalos da natureza e dos homens para levantá-
la do atoleiro em que se deixou cair a libertação de Espanha, o 
terremoto de Lisboa, as reformas do marquês de Pombal, de 
Fernandes Thomaz, de Mousinho da Silveira, de Passos Manuel e de 
tantos outros; apesar dos movimentos revolucionários de 1820, 1834 
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e 1846: chegamos a descrer do futuro deste povo ilustre cujos 
destinos se acham indissoluvelmente unidos aos nossos!... 

Foi debaixo desta ordem de ideias sombrias que concebemos e 
compusemos esta poesia. 

Ela era então, como ainda o é hoje, a expressão fiel do nosso pensar 
e do nosso sentir, e, como a anterior, mantemo-la tal qual nos saiu 
espontaneamente da laboração do nosso espírito contemplativo, e 
sonhador. 

 
 

REVELAÇÃO 

Foi escrita esta poesia numa sexta-feira de Paixão, na quinta dos 
Frades Cruzios, de Coimbra, junto ao grande lago que hoje ainda ali 
se vê, cercado dum espesso e alto muro de verdura entretecido com 
os ramos de cedros já hoje seculares. 

A cinta feita por eles em volta do lago tranquilo é tão compacta que 
junto das suas margens sentimo-nos por completo sequestrados do 
mundo exterior, e levados à contemplação do infinito do céu no 
finito da Terra!... 

Tínhamos assistido durante três dias consecutivos às cerimônias 
comoventes da liturgia católica nas festas da Semana Santa, 
celebradas com pompa na Capela da Universidade. 

Tínhamos ainda a alma combalida com os patéticos cantos do 
Miserere, de José Maurício, e com as retumbantes orações dos levitas 
da Igreja, lançando do alto da sua cadeira sobre as multidões meio 
céticas as suas palavras de desconforto e de desesperança sobre o 
destino humano, quando, fugindo a este meio deletério e sombrio, 
apelamos para a Natureza, por ser esta aos nossos olhos a Bíblia 
da Verdade e do amor, escrita com palavras vivas e eternas, que não 
carecem das explicações dos concílios Ecumênicos, para serem os 
verdadeiros dogmas do nosso credo. 

Ali, levantando o problema do destino humano na Terra, 
encontramos palavras de amor e de Justiça que supusemos dignas 
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de consignarmos nos nossos versos, destinados a servir, nos nossos 
despretensiosos e apoucados recursos, a causa da Humanidade. 

Este “Canto” pela sua estrutura e motivo fazia parte do Livro 
segundo, mas transpusemo-lo para aqui por conter a ideia inicial da 
filosofia que presidiu a quase todos os outros. 

 

AVE CRIATOR 

Esta poesia foi escrita num belo dia de sol, no cimo duma montanha, 
em face dum largo horizonte, na quinta da Beselga, que é próxima 
aos memoráveis campos de Asseiceira, onde se feriu a última 
batalha a favor das armas liberais. Pertence esta quinta a um dos 
nossos mais diletos e dedicados amigos, o Conde de Nova Goa. 

Nesta e na dos Carvalhais, que fica num dos extremos da poética 
Bairrada, e não longe do sagrado e querido Bussaco, e a que nos 
referiremos na poesia à Terra, foi onde se passou o período da nossa 
maior atividade literária. 

O nosso remanso naquela quinta tranquila e poética, e a convivência 
com senhoras da mais seleta sociedade de Lisboa, que ali iam passar 
parte do ano, muito concorreram para alguma das nossas mais 
vibráteis e sentidas composições poéticas. 

Esta é uma das que nos saíram mais espontâneas e que melhor 
traduzem as emoções da nossa alma perante o grande espetáculo do 
mundo, alumiado pelo Sol e vivificado pelo amor! 

 
 

AO HOMEM — À MULHER 

O pensamento que inspirou estas duas poesias é como que uma 
síntese da filosofia moderna, a base indestrutível duma nova Moral, 
a pedra angular sobre que deverá levantar se o templo da futura 
religião da Humanidade. 
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É o Homem, da grande altura a que chegou a civilização, à intensa 
luz de fatos demonstráveis e irredutíveis, e depois de longos séculos 
de desalento e decrepitude, a readquirir a confiança em si, nas leis 
da Vida, nas forças da Natureza, de que se vai apossando a pouco e 
pouco, na sua missão no mundo, na integração dos seus destinos no 
Universo. 

É o réprobo da Religião semita, o expulso do Paraíso por decreto de 
Jeová, convertido no filho dileto da Natureza e de Deus, no 
perscrutador dos seus segredos e dos seus processos, e que hoje, 
senhor do plano geral da criação, armado de recursos infinitos, 
esclarecido com os fachos inapagáveis das ciências e das artes, 
dispondo de tesouros infinitos: assenta definitiva e resolutamente os 
seus arraiais no planeta que lhe foi dado para teatro da sua ideia, no 
paraíso dos seus primitivos sonhos, no panteão de sua glória, no 
templo da sua nova fé. 

É pois o homem que se levanta, do pó da terra, da cinza do seu nada 
que lhe fora imposto como lábaro da vida, para se constituir no 
augusto executor da obra divina, num dos cooperadores conscientes 
dos Problemas do Universo. 

É o batalhador incansável, o Hércules da Civilização que, depois de 
ter expurgado a Terra dos seus elementos maus para dela tomar 
posse, pretende agora, com os fachos da Razão e do amor, expulsar 
do seu espírito os espectros das religiões reveladas, as lendas da sua 
meninice, e tornar-se o sábio, o forte, o lutador por excelência. 

Depois de ter conquistado o mundo pela Força e pela Razão, 
pretende agora redimi-lo pelo amor e pela Justiça. 

Para esta missão incruenta depõe aos pés da mulher não só o seu 
destino, como por instinto o fizera até hoje, mas o da própria 
espécie, porque foi dela que Deus confiou a renovação da Vida pelo 
amor e a incumbiu de nos dulcificar a existência com os atrativos 
próprios do seu sexo e os encantos que derivam da sua beleza e da 
sua graça. 

A piedade que de há séculos trabalha o coração humano, e que dele 
irrompe como um arroio cristalino, vindo ora da Índia com as 
doutrinas de Buda, o Cristo do Oriente, ora da Palestina com os 
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sonhos de Isaias, e os evangelhos de Jesus; agora da Grécia com o 
espiritualismo de Platão e de Sócrates; logo Após de Roma com as 
máximas e exemplos de Marco Aurélio; mais tarde sob o Ideal de 
Cristo, da França com o rei São Luiz e São Francisco de Sales; da 
Espanha, com Santa Teresa; de Portugal, com Frei Bartolomeu dos 
Mártires e tantos outros: tornou-se por fim a corrente caudal do 
Direito Moderno que já em 1789 nos sorria sob o lema da Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, e que, pela solidariedade das raças e dos 
Povos, e pela sua mútua e indestrutível dependência, será a chave 
da todo o Problema Humano, no novo ciclo para onde as leis 
históricas nos encaminham. 

Como se vê a Religião e a Moral mudam apenas do objetivo e de 
processo. 

O Ideal, isto é o Bem Supremo, desloca-se das bandas do Passado 
para os horizontes do Futuro, e deixa dormir sepulto nas sombras o 
que já foi, e sob a condenação dum decreto divino, para nos 
aparecer, como a coluna de fogo aos olhos dos Hebreus, à frente dos 
indivíduos, das nações e dos povos e encaminhá-los à Terra da 
Promissão! 

Por este novo objetivo a história da civilização, de harmonia com as 
leis do Universo, seguirá numa marcha não regressiva para o 
Passado, como o pretendiam as religiões reveladas, mas progressiva 
em demanda do Ideal sonhado, ideal que muito ao longe nos fascina 
como um foco de luz intensa e impenetrável, que nos cega, e além 
da qual só há o Absoluto-Deus. 

O homem por este novo credo deixa de ser o degredado filho de Eva 
para se constituir no artífice divino, no triunfador por excelência! 
Converte a própria história, escrita com sangue e com lágrimas, na 
Bíblia única autêntica e verdadeira; no melhor estímulo da sua fé; na 
melhor glorificação do seu Deus. 

Para que o par humano se não estonteie, porém, com a própria glória, 
e não se proclame igual ou superior a Deus, como nos tempos do 
paganismo: colocamos sobre a sua cabeça uma Entidade que a ele 
em tudo o sobreleva, que, intangível aos seus desvarios e erros, por 
ele vela e sobre ele estende a todo instante a sua ação protetora, a 
Virgem mãe dos povos — a Humanidade! 
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Não é ela nascida da fantasia dos homens, mas surge real e 
verdadeira, em plena luz e cheia de glória, das emaranhadas e 
misteriosas páginas da História! A seus pés depomos, 
desprendendo-os das cordas da nossa lira, os primeiros treinos de 
amor como um tímido e passageiro ensaio, na poesia que lhe 
consagramos. 

Poderão os defensores das religiões positivas, feridos nos seus 
interesses, alcunhar-nos de hereges e cobrir-nos de injurias; mas o 
que jamais conseguirão é provar-nos que o homem, que tirar dos 
seus próprios triunfos a glorificação do seu Deus, não se engrandeça 
a si e ao Criador, e não se torne por isso digno do espetáculo da 
natureza, onde surgiu como um dos cooperadores conscientes dos 
problemas da vida! 

A despeito das maledicências de uns, das ironias e sátiras de outros, 
temos fé que estes “Cantos” hão de encontrar simpatia e 
acolhimento nas almas simples e boas, a quem os consagramos, e é 
quanto nos basta. 

 

À HUMANIDADE 

Este “Canto” é como que uma antífona, embora ainda indecisa e 
pálida, em louvor daquela Divindade invisível que, ao cabo de 
infindos séculos, e a despeito dos antagonismos e ódios que as 
religiões e a política semeavam, soube conduzir os Povos, por mil 
meandros e caminhos opostos, à conciliação e a Paz universal, que já 
hoje se desenha como o ideal do seu futuro viver! 

Esta solidariedade em que todos eles se encontram perante a solução 
dum Problema comum, é uma das Verdades fundamentais que já 
desceram das regiões da utopia e dos sonhos para o império dos 
fatos. 

O prestígio da sua causa e a rapidez dos seus triunfos são tais que 
tem feito em meia dúzia de lustros o que todas as religiões do 
passado não conseguiram numa série interminável de séculos! 



88 

 

A sua ação avassaladora atinge as culminâncias dos mais altos 
poderes constituídos! Até incita o próprio autocrata de todas as 
Rússias a propor às mais nações do mundo o desarmamento 
geral, ou pelo menos a redução dessas forças terríveis, a proporções 
que não contrariem os interesses dos Povos, a causa do Direito, e os 
princípios do justo!... 

Pode até dizer-se que os mais célebres capitães, Alexandre, Júlio 
César e Napoleão, sem o pensarem e sem o quererem, se tornaram 
os mais poderosos semeadores deste Ideal da Justiça Moderna! 

Até às próprias forças da Natureza, no uso que o homem delas está 
fazendo abrindo canais, levantando pontes, estendendo em todas as 
direções dos quatro pontos cardeais do globo uma rede infinita de 
telégrafos e de estradas, até elas estão conspirando para o triunfo do 
novo direito!... 

A sua ação onipotente, embora indireta, acusa-se todos os dias na 
vida intestina dos povos, nos seus interesses os mais materiais; na 
organização das poderosas companhias transatlânticas, a vapor; na 
celebração dos tratados de comércio entre todos os povos do globo; 
na publicação de revistas científicas; na realização de conferências e 
de exposições internacionais, onde em tudo predomina o espírito 
cosmopolita e universal dos tempos modernos! 

É um levantamento das almas a que é preciso levar um Ideal 
espiritualista, um objetivo religioso, um culto enfim para que se 
aposse das multidões e se converta nos preceitos duma moral 
prática, no Lábaro duma religião universal. 

Por ele um povo ilustre derramou já o mais generoso do seu sangue 
a fim de conquistar para o mundo dos fatos, com o próprio 
sacrifício, a fórmula jurídica deste novo Direito; e, a despeito da guerra 
desapiedada dos representantes do velho regime, a sua doutrina 
penetrou em breve no espírito de todos os códigos! 

Se estas conquistas extraordinárias, chamar-lhes-emos assombrosas, 
de Civilização Moderna se alcançaram sem o concurso das religiões 
positivas, que lhes foram adversas, sem o propósito dos imperantes 
e dos políticos, poder-se-á calcular: que transformação profunda e 
rápida nos destinos do universo se não vai operar, quando aquela 
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Mãe que preside à sorte dos povos, e que tem estado até hoje 
degredada nas regiões abstratas do pensamento, tomando uma 
forma visível e humana, se constituir na soberana por excelência, na 
protetora dos fracos, na redentora dos oprimidos, na consoladora 
dos que choram, na fé e esperança dos que sonham, na mensageira 
enfim do Criador que, tanto quanto é permitido às forças humanas, 
converterá em realidades as promessas de Jesus no sermão divino 
da Montanha! 

É prevendo o culto que mais tarde as mulheres, os sábios e os justos 
lhe hão de prestar, que esboçamos este cântico religioso. 

Para que esta aspiração se converta na religião do Futuro basta que 
a Mãe de Jesus, esta criação poética e encantadora do simbolismo 
católico, avocando a si a realidade da história, e entrando nos usos e 
costumes dos povos: sintetize o espírito de novos tempos e se torne 
a fiel depositaria do pensamento do Criador na Terra, a mensageira 
da Verdade, a distribuidora da Justiça e do amor, a Virgem Mãe dos 
Povos. 

Então todas as antífonas e cânticos que a Igreja hoje faz entoar em 
honra da Mãe de Jesus, serão poucos para a glorificarmos!... 

 

AO NOVO CICLO HISTÓRICO:  
NOVA LUZ! NOVO IDEAL! 

Estas duas poesias são o desdobramento, a sintetização 
dos “Cantos” consagrados à Paz dos Povos, ao Homem e à Mulher, 
vendo nestes os principais fatores da civilização, e à Humanidade, 
como tipo ideal da Verdade e da Beleza, na realização progressiva 
do destino Humano. 

Enviamos o leitor para o que expusemos nas respectivas 
notas, porque ali lhe será fácil descortinar o sistema de filosofia que 
se converteu para nós nos preceitos de uma moral substancialmente 
humana, verdadeira e prática; a que se reduz no fim de contas toda 
a religião do futuro. 
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APELO SUPREMO: REFÚGIO ÚLTIMO 

Estas duas poesias são o complemento da que publicamos sob a 
denominação Pressentimentos. Foram escritas no mesmo período, 
quatro anos antes de constituirmos família, isto é, de entrarmos na 
prática obscura e quotidiana do verdadeiro altruísmo, princípio moral em 
que assenta a família, a primeira e a mais sagrada das nossas 
instituições, e que é a base da religião e da filosofia. 

Carecem ambas pelo seu ardente misticismo, ou melhor diremos 
pelo seu exagerado lirismo, repassado de desalento e dor, da 
correção que o conhecimento das leis da vida e as lições de história 
nos trouxeram com o andar dos tempos e que, sob o mesmo espírito 
religioso, traduzimos nos “Cantos” à Humanidade, à Mulher, ao 
Homem, aos Filhos e designadamente nos dois cânticos anteriores 
ao Novo Ciclo Histórico, Nova Luz! Novo Ideal! 

A confiança nas grandes Leis da Vida e da História, na Natureza e 
na Humanidade, deu-nos forças e ânimo para as lutas em que nos 
temos visto assediados toda a vida, resignação e paciência na 
adversidade, fé inabalável na regeneração do Mundo pela ciência, 
pela justiça e pelo amor, quando se entrar definitivamente, sem 
peias, sem ficções, e sem mentiras, no império da Verdade, no 
regime da liberdade absoluta!... 

Este apelo Supremo para Deus onde, ao cabo de tantos desenganos e 
dissabores, esperamos encontrar o nosso refúgio último, não 
significa outra coisa. 

Os sonhos de justiça que, desde Jesus, nos transmitiram as gerações 
transatas, para lhes darmos cumprimento, hão de encontrá-lo nas 
gerações futuras que, por seu turno, legarão aos seus legítimos 
herdeiros, novos ideais e com estes novas esperanças! 

Esta é que é a verdadeira glorificação de Deus na Humanidade pela 
revelação contínua e progressiva da História!... 
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Sob este ponto de vista, poder-se-ia dizer que estas duas últimas 
poesias não são já a expressão verdadeira do nosso atual modo de 
pensar e sentir. 

 
 

AO SOL 

Escrevemo-la debaixo das impressões dos cantos sagrados da Índia, 
no Rig Veda e sob a alta concepção que Renan fazia de Deus e do Sol 
quando afirmava que antes da Humanidade atingir aquela unidade 
e síntese suprema das almas, só o Sol tinha tido direito à adoração e 
culto dos Povos. 

Sentimos a seu respeito, por intuição, o que mais tarde a ciência nos 
revelou em obras memoráveis como o são alguns dos trabalhos de 
Flamarion sobre astronomia e designadamente o prodigioso e 
fascinante livro de Buchner La Lumière et Vie, que nos revelou com 
uma pujança de saber e de lógica inexcedível, e uma linguagem 
colorida e vigorosa incomparável, as incalculáveis maravilhas da 
natureza que antevíamos com olhos apenas dum poeta enamorado. 

Se escrevêssemos este “Canto” depois da leitura destes livros, a 
nossa linguagem teria sido decerto mais vibrátil e as imagens de que 
nos serviríamos mais vivas e mais belas. 

A ideia fundamental da sua concepção teria ficado, porém, a 
mesma; a mesma, a nossa admiração, o nosso culto por esse glorioso 
vivificador dos mundos; por esse prodigioso distribuidor da luz, 
que, a ter de desaparecer do espetáculo das coisas visíveis, como lho 
profetizam os seus admiradores e cronistas, o não faria sem deixar 
atrás de si, numa série ininterrupta de séculos, a mais opulenta das 
heranças, a mais genuína glorificação do herói Benfeitor por 
excelência! 

Aos olhos dos outros astros, seus competidores, sob a cúpula 
infinita dos céus, morreria destituído da sua antiga grandeza, para 
dar vida e continuação a novos mundos, como Jesus, no Calvário, 
pregado na cruz, deu a sua alma aos povos para redimi-los!... 
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Esta poesia, a instâncias de Antero do Quental, foi publicada por 
Guilherme de Azevedo e por isso pouco ou nada alteramos da 
forma que primitivamente lhe demos. 

 

À ÁRVORE 

Foi escrita na época em que costumávamos passar parte do verão 
em companhia do Dr. Antônio da Silva Gaio, no Bussaco, nesta 
montanha a que nos prendiam tão gratas recordações da nossa vida 
universitária!... 

Ali fomos como cultores do Belo e do Justo em peregrinação sagrada 
muitas e muitas vezes, umas em companhia de amigos como Antero 
do Quental, José Júlio Rodrigues, Filomeno da Câmara, e outras 
vezes, e estas em maior número, sozinhos, fazendo a pé todo o 
longo percurso desde Coimbra, mas encontrando larga e generosa 
compensação nas suas sombras impenetráveis e profundas, na sua 
solidão e paz absolutas, tão propícias à contemplação e ao estudo! 

Antes do caminho de ferro do Norte, que o pôs em comunicação 
fácil com o resto do País, o Bussaco viveu longos anos, e para o bem 
dele, quase completamente esquecido dos homens. 

Só almas d'eleição, pouco conformadas com a realidade das coisas, 
só um ou outro amante da Natureza, iam ali de vez em quando 
procurar na sua quietação e silêncio, tão cheios de mistérios e 
tradições de misticismo cristão, eloquentes lições sobre os problemas 
da vida, sobre os múltiplos e complicados destinos do coração e da 
consciência, postos no mundo ante esta interminável e ininterrupta 
sequência de luz e de sombra de dias e de noites de prazeres e de 
dores, de sonhos e desenganos! 

Talvez mais do que ninguém, nestes tempos de gozos fáceis e 
interesses materiais, nós fomos deste pequeno número. 

A nossa paixão pela Montanha levou-nos a convencer o santo padre 
Maurício a viver ali conosco, pouco depois da nossa formatura, 
abandonando a sua modesta habitação em Luso, nos meses de 
novembro e dezembro. 
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Ali estivemos entretidos os dois, ele de dia com os trabalhos já então 
iniciados, com o nosso protesto, por Morais Soares, de noite com as 
suas cândidas e piedosas orações; nós com os nossos livros diletos, 
com os nossos passeios solitários e lucubrações literárias. Um viver 
simples, sóbrio e puro, de que ainda hoje guardamos vivíssimas 
saudades! 

Mais tarde pelos melhoramentos e pequenas casas de habitação 
mandadas ali construir, o Bussaco atraiu de Coimbra e seus 
arredores, de Lisboa e Porto, e até das Ilhas dos Açores, algumas 
famílias distintas, no número das quais sobrelevava a todas a de 
Silva Gaio. 

Foi este pela vivacidade e graça de seu espírito brilhante, pelo 
encanto incomparável da sua palavra fácil, de artista e de sábio, e 
sua esposa pela gentileza singular do seu porte, pela bondade e 
abnegação nunca desmentidas para com todos, foram eles que mais 
concorreram a chamar ao Bussaco uma concorrência seleta e a tornar 
inolvidáveis os dias ali passados. 

Foi ali que Silva Gaio escreveu e retocou algumas das páginas mais 
comoventes do seu Mario, de Frei Caitano Brandão e da Madalena. Foi 
ali também que compusemos algumas das nossas poesias mais 
repassadas do panteísmo espiritualista que em todas mais ou menos 
se nota. 

Foi à sombra daqueles arvoredos adoráveis, e sob estas benéficas 
influências de arte, que se criaram, numa incansável e vibrante 
alegria, os dois filhos de Gaio e de D. Emília Paredes, Manuel da 
Silva Gaio e Mario Gaio, os quais mais tarde se haviam de distinguir 
como dois talentos comprovados, um na poesia, outro na música! 

Foi ali que mais tarde sucumbiu, vítima duma tísica de laringe, 
aquele formoso espírito que foi glória das ciências e letras pátrias, 
cercado dos solícitos carinhos de sua incomparável esposa, das 
lágrimas silenciosas e amargas do bom padre Maurício e das nossas. 

Foi dali, ai de nós, noite memorável e terrível! que tivemos de 
acompanhar sozinhos os seus restos mortais até ao cemitério da 
Conchada em Coimbra, onde pouco depois do romper da manhã, 
alguns dos seus colegas, admiradores e amigos, avisados do seu 
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enterro, vieram conosco prestar-lhe as últimas homenagens dos 
vivos!... 

Voltemos aos dias felizes em que Silva Gaio ainda abrigava a 
esperança de debelar o mal que o vinha minando, apesar de pairar 
às vezes como uma sombra sinistra no seu lúcido espírito, a ideia 
dum desenlace fatal!! Foi então que escrevemos este “Canto”, à 
Árvore. 

Estávamos instalados na capela de Santa Teresa, a cuja entrada se 
levanta um daqueles cedros colossais e majestosos do Bussaco, que 
são o privilégio e o orgulho desta floresta, a mais opulenta e 
formosa de quantas conhecemos dentro e fora do país. 

Foi ali, tendo em frente dos nossos olhos aquele gigante secular dos 
bosques, que compusemos esta poesia onde o leitor encontrará a 
expressão mais genuína do nosso amor pela estabilidade das forças 
da Natureza, representada no que elas tem de mais belo e nobre, a 
árvore. 

 

À TERRA 

De todos os nossos trabalhos literários é este o que nos mereceu 
maior solicitude e carinho para deixarmos por nossa morte um 
testemunho do muito que amamos a Natureza e dos impagáveis 
benefícios que dela em toda a nossa vida recebemos. 

Sobre a sua influência na formação dos caracteres escrevemos um 
poemeto denominado Passeio ao Campo e que faz parte do quarto 
livro das Irradiações, No Lar. 

Concebemos e compusemos esta poesia naquela aldeia obscura de 
Carvalhais, a que nos referimos na nota primeira. 

Quisemos propositadamente que assim fosse, porque depois dos 
jardins e da quinta da nossa casa do Arco, na Ilha do Faial, onde 
nascemos e brincamos e das pedras vulcânicas e negras da Aldeia 
do Guindaste, na Ilha do Pico, onde, em plena liberdade dos 
campos, em convívio íntimo com a Natureza, perante o espetáculo 
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do mar e dum sem número de pequenos vulcões extintos passamos 
os mais deleitosos dias da meninice, pedras negras que ainda hoje, 
pelas recordações que encerram, nos sorriem mais belas e fulgentes 
que os brilhantes, nenhuma terra amamos tanto como esta aldeia 
poética de Carvalhais. 

Foi ali que à sombra de pequenos bosques, de altos e extensos 
pinheirais, balsâmicos e sonorosos, de frescos relvados e de alamos e 
carvalhos frondosos, no adro da capela da Senhora das Neves, que 
lhe fica próxima, foi ali que lendo os nossos poetas mais diletos, 
Virgílio, Camões, João de Deus e Victor Hugo, tomamos verdadeiro 
amor pelo ritmo e harmonia do verso, e abandonamos para os 
assuntos de arte a prosa, onde fizemos os nossos primeiros ensaios, 
sendo ainda criança, tomando então por modelo a Byron, dos poetas 
da nossa meninice o mais festejado e glorioso. 

Foi nesses arredores deliciosos da Bairrada e do Bussaco onde 
longos anos armazenamos inconscientemente em companhia do 
nosso chorado condiscípulo José Augusto Salgado, no nosso mundo 
interior a poesia que anos mais tarde, em 1867, nos irrompeu 
espontânea da alma, quando as saudades de Coimbra e da nossa 
vida acadêmica nos subjugaram a ponto de abandonarmos 
interesses já criados e estabelecermo-nos de novo na Luza Atenas!... 
Foi então que tomamos o grau de licenciado em Direito na 
esperança de fazermos parte do corpo docente da Universidade, 
mas de onde tivemos de sair, pouco depois do nosso casamento, 
para num meio mais amplo angariarmos os escassos recursos duma 
vida honesta. 

Esta poesia, desejando nós que fosse de todas a mais perfeita, é no 
entanto a que hoje aos nossos olhos tem maiores defeitos, sendo um 
deles a sua extensão. 

Preferíamos deixá-la nas proporções das outras, suas congêneres e 
irmãs, mas já agora, assim imperfeita, ficará sendo o depoimento 
mais veemente e sincero do muito que quisemos à Terra, nossa mãe, 
ao amor, à Luz e à Vida! 

À falta de heróis a quem consagrássemos os nossos “Cantos”, 
preferimos as Forças e as maravilhas da Natureza, que sendo obras 



96 

 

de Deus, são por isso eternamente grandes e belas para se 
constituírem na fonte pura e inesgotável do Ideal. 

Foi Esta a divindade em cujo altar depusemos a alma e a vida, e 
quem em troca nos deu a pureza de coração e valentia de ânimo 
para lutarmos contra a adversidade e salvarmos no meio da nossa 
pobreza os tesouros da nossa Fé. 

 
 

AOS ASTROS 

Reservamos para o final deste livro de cânticos religiosos a 
poesia Aos astros, porque podemos dizer com toda a Justiça, 
imitando David, que os céus proclamam a Glória de Deus! 

A Luz no mundo das coisas visíveis e o Pensamento no mundo 
invisível das almas, são os dois principais fatores do movimento e 
da Vida no Universo e na história. 

Ambos concorrem para a solução dum problema comum. 

Divorciados até hoje pelas religiões positivas, produtos da 
ignorância inevitável dos povos primitivos, tendem a fundir-se 
numa Unidade Suprema, para a qual convergem todas as forças vivas 
da Natureza, as revelações da História e as descobertas científicas 
dos últimos tempos! 

O que poderão estes dois eternos agentes da Verdade na solução dos 
destinos dos povos, já o podemos antever pelas grandes e luminosas 
sínteses históricas a que hoje atinge todo o espírito culto ao 
contemplar, como nós o fizemos, os despojos das civilizações 
extintas que se arquivam nos grandes museus — no British 
Museum, em Londres; no Louvre, em Paris; nas galerias de Pit, em 
Florença; nas do Vaticano, em Roma; e ao vermos reunidas as 
maravilhas da arte e indústrias modernas nos certames 
internacionais das grandes exposições!... 

Pelo que já temos até agora conquistado com o poder criador da 
nossa Ideia e com o auxílio que nos prestam as forças inesgotáveis 
da Natureza, o que é já hoje autêntico, real e verdadeiro: o homem 
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não tem motivos para desesperar do termo da sua jornada no 
percurso indefinido e infinito dos tempos, e sentar-se à margem do 
caminho, e no meio deste, a chorar como Jeremias, ou a apostrofar 
como Jó a Justiça Eterna pela ingratidão dos homens e pela dureza 
dos fados! O homem nem deve considerar-se já hoje um revoltado 
contra Deus e por este punido, ora, segundo o gênio semítico, com a 
expulsão de Adão e Eva do Paraíso, ora, segundo o espírito 
Helênico, com o aguilhoamento de Prometeu nas montanhas do 
Cáucaso e o despedaçamento das suas carnes pelos bicos e as garras 
dos abutres! 

Pela mais exata compreensão das leis do Universo e da História, o 
homem tende a tirar da antítese do mal e do Bem, cujo antagonismo 
permanente, em perpétua luta, constitui todo o Mistério do Passado, 
a Síntese Suprema chamada Verdade e que adoramos sob o nome de 
Deus. 

Perante esta luz, de intensíssimo fulgor e de alcance infinito, as 
páginas da história escrita pelo homem, são apenas por ora uma 
gloriosa introdução aos fastos da Humanidade que os séculos 
futuros completarão, e cuja sequência só pode denunciar-se nas 
visões e nos sonhos dos Poetas e dos Filósofos! 

Na perspectiva da morte, quando para nós se quebram os vínculos 
da Vida e se fecham para sempre as páginas da história, apraz-nos 
abrir o Livro que já está escrito, o Livro da Vida Eterna — os céus — e 
consagrar-lhes este “Canto”, que escrito há vinte e sete anos atrás, é 
ainda hoje a tradução fiel do nosso pensar e do nosso sentir. 

Não desdenharíamos de que sobre a nossa sepultura fossem escritas 
as três últimas quadras deste “Canto”, porque nelas resumimos toda 
a fé que trazemos no coração. 

Lisboa, 29 de março de 1899. 

 

Iba Mendes Editor Digital 
www.poeteiro.com 


